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1993 yılında üç otomobille yola
çıktık. Milyonlarca kilometre yol
kat ettik. Hiç durmadan ilerledik,
yolları aştıkça yenilendik. Dikkati
elden bırakmadan, gözümüzü
hedeflerimizden ayırmadan
20 yılı geride bıraktık.
Daha gidecek çok yol var. Bize
güvenen müşterilerimizle birlikte
mükemmele yolculuğumuz sürecek.

Sektörün ilk ve tek halka açık
şirketi Beyaz Filo, 28 Mart
2012’de Borsa İstanbul’da
işlem görmeye başlayarak
öncü bir adım attı.
20 yıllık piyasa deneyimimizle
Türkiye filo kiralama
sektörünün en köklü
şirketleri arasında yer
alıyoruz.

Türkiye’de filo kiralama
alanındaki köklü
geçmişimizle hedeflerimize
ulaşıyoruz. Satın alma,
ikinci el satış, uzun ve kısa
vadeli kiralamada kazançlı
yaklaşımlarımızla sektörde
sürekli fark yaratıyor,
kârlılık odaklı iş modelimizi
devamlı geliştiriyoruz.

Finans, hizmet ve otomotiv
alanlarında etkin risk
yönetimi uygulayarak,
iş modelimizin uzun
vadede sürdürülebilirliğini
sağlıyoruz. Uygun filo
yönetimi çözümlerimizle
doğru zamanda, doğru
müşteriye, doğru
fiyatlamayla ulaşıyoruz.

Beyaz Filo, merkezi konumu
ve bütün Türkiye’yi kapsayan
geniş hizmet ağı ile Türkiye
filo pazarının lider oyuncuları
arasında Ankara merkezli ve
halka açık tek şirkettir. Stratejik
konumu sayesinde İstanbul’un
yanı sıra Anadolu’nun önemli
merkezlerine de kısa sürede etkin
şekilde hizmet sunmaktadır.

On yılı aşkın süredir birlikte
çalışan yönetici ve personelin
yarattığı takım ruhuyla
müşterilerine filo kiralama
alanında Türkiye’nin en geniş
tecrübesini sunmaktadır.
80 çalışanı, Türkiye’nin önde
gelen şirketleri ve saygın
KOBİ’lerine durmaksızın
hizmet vermektedir.
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KISA KISA BEYAZ FILO

6.077 5.217

Aktif Araç Filosu

Kiradaki Araç Sayısı

185
535
20 yıl 7/24

Filo Değerli (milyon TL)

Seçkin Müşteri

Kendini Kanıtlayan İş Modeli

Müşteri Memnuniyeti

100

%92

Yıllık Ortalama Yatırım (milyon TL)

Kapasite Kullanım Oranı
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Kurumsal Yönetim
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BEYAZ FILO HAKKINDA

Beyaz Filo, koşulsuz müşteri memnuniyetini ve
kusursuz hizmet anlayışını ilke edinmiştir.

Operasyonel, finansal ve vergisel açıdan avantajlar sunan
ve operasyonel kiralama olarak nitelendirilen uzun dönemli
araç kiralama ve yönetimi alanında faaliyet gösteren Beyaz
Filo Oto Kiralama A.Ş. (“Beyaz Filo”), 1993 yılında Didim
Altınkum’da Rapid Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti unvanı ile
3 otomobil, 10 motosiklet ve 10 bisiklet ile faaliyetlerine
başlamıştır. 2013 yılsonu itibarıyla 6.100’e yakın araç filosu
ve 80‘e yakın uzman kadrosu ile faaliyetlerini sürdüren
Beyaz Filo, Ankara’daki genel müdürlüğü ve İstanbul’daki
şubesi ile Türkiye genelinde yaygın bir müşteri ağına hizmet
vermektedir.
Koşulsuz müşteri memnuniyeti ve kusursuz hizmet anlayışını
ilke edinen Beyaz Filo, filo kiralama ve yönetimi konusunda
ülkemizin en güvenilir ve saygın firmaları arasında yerini
almıştır. Beyaz Filo operasyonel kiralama hizmetleri ile
lider konumda olup, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik
bir program dâhilinde en ekonomik fiyatlar ve en uygun
koşullarda hizmet verme prensibiyle çalışmaktadır.

Ticaret unvanı
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.
Ticaret sicili numarası
96897
Şirket merkezine ilişkin iletişim bilgileri
Birlik Mahallesi 441.Cadde No:1/1 Çankaya - Ankara
Tel: 0 (312) 454 20 00
Faks: 0 (312) 454 20 32
Şirket’in internet adresi: www.beyazfilo.com
Şirket şubelerine ilişkin iletişim bilgileri
İstanbul Şubesi:
Değirmen Yolu Cad. Çetinkaya Sokak Gürbüz Plaza No:16 Kat:
2 İçerenköy Ataşehir - İstanbul
Tel:+90 216 457 77 66
Faks: +90 216 457 98 84

Beyaz Filo’yu rakiplerinden ayıran temel özellik, sürdürülebilir
filo yönetimine dayanan kârlılık odaklı iş modelidir. Şirket’in
hisse senetleri 28 Mart 2012 tarihinden itibaren Borsa
İstanbul’da işlem görmektedir.

Ankara Şubesi:
İstanbul Yolu 7.km 18.Cad. No:141
Macunköy Yenimahalle - Ankara
Tel: +90 312 591 36 00
Faks: +90 312 397 24 36

Kredi Derecelendirme Notu
Derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
yapmış olduğu duyuru ile Türkiye’nin ülke kredi notunun
yükseltilmesinin ardından, Beyaz Filo’nun notunu yeniden
belirlediğini açıklamıştır. Bu açıklamaya göre Şirket’in uzun

vadeli uluslararası yabancı para notu BB- den BB+’ya, uzun
vadeli uluslararası yerel para notu BB’den BB+’ya yükselmiştir.

Uzun vadeli uluslararası yabancı para notu
Uzun vadeli uluslararası yerel para notu
Uzun vadeli ulusal notu

Şirket’in 29 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla revize edilmiş kredi
derecelendirme notu aşağıdaki gibidir:
BB+ / (Durağan görünüm)
BB+ / (Durağan görünüm)
BBB- (Trk) / (Durağan görünüm)

Kısa vadeli uluslararası yabancı para notu

B / (Durağan görünüm)

Kısa vadeli uluslararası yerel para notu

B / (Durağan görünüm)

Kısa vadeli ulusal notu
Desteklenme notu
Ortaklardan bağımsızlık notu

A-3 (Trk) / (Durağan görünüm)
3
BC
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MISYONUMUZ

Müşterilerimize yenilikçi çözümler
üreterek ticari fırsatlar yaratmak;
güvenilir marka algısına
sahip, yarattığı katma değeri
paydaşlarıyla birlikte büyüten
ve paylaşan, sosyal sorumluluk
değerlerine ve çevreci çözümlere
öncelik vererek azami müşteri
memnuniyeti sağlamaktır.
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Finansal Bilgiler

• Kurumsal tüketici haklarına
önem veren
• Uluslararası standartlarda kaliteli
ve güvenilir hizmeti ilke edinen
• Azami müşteri memnuniyeti prensibi
ile potansiyel müşterileri de dikkate
alarak müşterilerinin ticari hayatına
olumlu katkı yaratan
• Çevre duyarlılığı ve sosyal
sorumluluğu yüksek, kurumsal
kimlik kazanmış bir organizasyon
olarak algılanmaktır.
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HISSE BILGILERI

Beyaz Filo’nun hisse senetleri 28 Mart 2012
tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem
görmektedir.
Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih

28.03.2012

BİST Kodu

BEYAZ

ISIN Kodu

TREBFOK00014

Piyasa Değeri (31 Aralık 2013)

64,98 milyon TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

300 milyon TL

Ödenmiş Sermaye

36,3 milyon TL

En Düşük Hisse Fiyatı

1,23

En Yüksek Hisse Fiyatı

4,71

Ortalama Hisse Fiyatı

2,79

31 Aralık 2013 Hisse Fiyatı

1,79

64,98 2,79

Piyasa değer (Milyon TL)

Ortalama Hisse Fiyatı (TL)

BEYAZ FİLO 2013 FAALİYET RAPORU

17

Genel Bakış
Yönetimden
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler

OPERASYONEL VE
FINANSAL GÖSTERGELER

Beyaz Filo’nun hasılatı 2013 yılında 2012’ye
göre %16,3 oranında artış göstererek 138,4
milyon TL’ye ulaştı.
Milyon TL

2013

2012

Hasılat

138,41

119,02

Brüt Kâr

22,07

20,56

Esas Faaliyet Kârı

16,09

16,89

Faaliyet Kâr Marjı

%11,6

%14,2

Vergi Öncesi Kâr

4,03

0,33

Net Kâr

2,54

0,71

Net Kâr Marjı

%1,8

%0,6

Hisse Başına Kazanç

0,07

0,02

Toplam Varlıklar

273,97

222,02

Dönen Varlıklar

80,29

47,06

Duran Varlıklar

193,67

174,96

Kısa Vadeli Yükümlülükler

152,47

104,62

Uzun Vadeli Yükümlülükler

98,72

64,47

Öz Kaynaklar

22,75

52,94

Ödenmiş Sermaye

36,25

36,25

0,53

0,46

Cari Oran
Toplam Borç / Öz Kaynaklar

11,0

2,61

Öz Kaynaklar / Toplam Varlıklar

0,08

0,24

2012 yılı finansal tablolarında Şirket’in satış gelirleri olarak
araç kiralama gelirleri sunulurken, 2013 yılından itibaren
finansal tablolarda gösterilen hasılat rakamı ikinci el
satış gelirleri, araç kiralama gelirleri ve hizmet gelirleri
toplamından oluşmaktadır. Bağımsız denetim raporundaki
gelir rakamlarıyla tutarlılık sağlamak amacıyla faaliyet
raporunda da aynı yaklaşım benimsenmiştir.

Hasılat (Milyon TL)

Net Kâr (Milyon TL)

Esas Faaliyet Kârı (Milyon TL)

2,54

2013
2012

0,71

%258
Artış

138,41

2013
2012

2013
2012

119,02

%16

Artış

16,09
16,89
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OPERASYONEL VE
FINANSAL GÖSTERGELER

Beyaz Filo yönetiminin aldığı stratejik
kararlarla Şirket, operasyonları 2012 yılından
itibaren yeniden kârlı hale getirmiştir.
2008 küresel krizi ve 2010 yılının başından itibaren geçerli olan
filo kiralama şirketlerinin sahip olduğu hafif ticari araçlara
taşıma belgesi verilmemesi nedeni ile 2012 yılı öncesi geçmiş
dönem kârlarında gerileme gözlenirken, yönetimin aldığı
stratejik kararlarla çevresel etkileri başarıyla yöneten Beyaz
Filo, operasyonlarını 2012 yılından itibaren yeniden kârlı hâle
getirdi.

Toplam Varlıklar (Milyon TL)

Bu gelişimde doğru finansal politikaların uygulanması
sayesinde finansman maliyetlerindeki azalmanın ve diğer
faaliyetlerden gelirlerin de önemli bir payı oldu. 2013 yılında
finansal kuruluşlarla yapılan etkin finansman sağlama
çalışmalarına ek olarak tahvil ihracı yoluyla doğrudan
yatırımcılardan borçlanma sağlaması da raporlama
döneminde atılan önemli adımlardan biri oldu.

Toplam Yükümlülükler (Milyon TL)

2007 yılında Bank of America Merrill Lynch’ten alınan 2 yıl
anapara ödemesiz 5 yıl vadeli yaklaşık 73,3 milyon dolar
tutarındaki uluslararası kredi borcunun son taksiti, 3 Ocak
2013’te ödenerek 5 yılda toplam 98,1 milyon dolar geri ödeme
ile söz konusu kredi borcu kapatılmıştır.
Toplam yükümlülüklerdeki artışın 32.722.000 TL tutarındaki
bölümü, 2012 yılı finansal tablolarında özkaynaklar hesabı
altında gösterilen sermaye avansı tutarının 2013 yılı finansal
tablolarında kısa vadeli yükümlülükler hesabı altında
ilişkili taraflara diğer borçlar olarak sınıflandırılmasından
kaynaklanmaktadır.
Alacakların Borçları Karşılama Oranı, Şirket’in sağlıklı
finansal yapısının korunması amacıyla yönetim tarafında
yakından takip edilen bir göstergedir. Söz konusu göstergenin
hesaplanmasında, yasal düzenlemeler çerçevesinde finansal
tablolarda yer almayan ancak dipnotlarda açıklama
olarak belirtilen iptal edilemeyen operasyonel alacaklarla
birlikte ilişkili taraflardan alacakların toplamı, toplam
yükümlülüklere oranlanarak hesaplanmıştır. Alacakların
Borçları Karşılama Oranı’nda 2013 yılında görülen düşüşün
temel nedeni, 2013 yılı finansal tablolarında öz kaynak hesabı
altında değerlendirilen sermaye avansı tutarının kısa vadeli
yükümlülükler hesabı altında ilişkili taraflara diğer borçlar
olarak sınıflandırılmasıdır.

273,97

2013
2012

222,02

2012

Artış

251,22

2013

%23

169,08

%48

Artış

Toplam Yükümlülüklerin Toplam Varlıklara Oranı
(%)
0,92

2013
2012

0,76

Alacakların Borçları Karşılama Oranı (%)
2013
2012

73
92
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SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Beyaz Filo yönetim kurulunun 13 Ocak 2012 tarihinde almış
olduğu kararla 300 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye
tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 32,72 milyon TL’den 36,25
milyon TL’ye artırılması ve artırılan sermayenin mevcut
ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle primli
olarak halka arz edilerek karşılanması kararlaştırıldı. 1 TL
nominal değerli hisse senetlerinin 4,5 TL değerle halka arz
edildiği işlemler ile sermaye artışı tamamlanarak hisse
senedi ihraç primi elde edildi.

Ortağın Ticaret Unvanı/
Adı Soyadı

Şirket’in halka açık kısmı dışında kalan paylarının sahibi
olan ortaklardan 2012 yılında toplam 32,8 milyon TL
sermaye avansı alındı. Yönetim kurulumuz söz konusu
avansın Beyaz Filo sermayesine eklenmesi için 19 Ağustos
2013 tarihinde sermaye artırımı kararı aldı. Karara ilişkin
başvurunun işlemden kaldırıldığı 4 Mart 2014 tarihinde
SPK tarafından şirketimize bildirilmesiyle birlikte, rüçhan
hakkı kullandırılarak gerçekleştirilmesi planlanan sermaye
artırım süreci 7 Mart 2014 tarihinde iptal edildi.

TOPLAM

Sermayedeki Sermayedeki
Payı (TL)
Payı (%)

Gürkan Gençler

7.208.610

19,89

Ahmet Can Teoman

6.857.010

18,92

Osman Turgut Fırat

6.808.010

18,78

Metin Ziya Tansu

6.008.010

16,57

Flap Kongre Turizm A.Ş.

5.889.960

16,25

Diğer

3.478.400

9,60

36.250.000

100,00

31 Aralık 2013 tarihi itibari ile şirketin çıkarılmış sermayesi
olan 36,25 milyon TL, her biri 1TL itibari değerde; 40.000 adet
nama yazılı (A) grubu, 36.210.000 adet hamiline yazılı (B)
grubu olmak üzere toplam 36.250.000 adet paya ayrılmıştır.

Gürkan Gençler

%19,89

Ahmet Can Teoman

%18,92

Osman Turgut Fırat

%18,78

Metin Ziya Tansu

%16,57

Flap Kongre Turizm A.Ş.

%16,25

Diğer

%9,60
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İŞTIRAK TABLOSU

Ödenmiş/Çıkarılmış
Sermayesi (TL)

Şirketin
Payı (TL)

Şirketin
Payı (%)

Açıklama

25.000.000

0

0

Beyaz Filo hissedarı gerçek
kişiler aracılığı ile

1.062.000

0

0

Beyaz Filo hissedarı gerçek
kişiler aracılığı ile

Turinvest Turizm Yat. ve
İşletme A.Ş.

50.000

0

0

Beyaz Filo hissedarı gerçek
kişiler aracılığı ile

Flap Kongre ve Turizm
Hizmetleri A.Ş.

50.000

0

0

Beyaz Filo hissedarı gerçek
kişiler aracılığı ile

Beyaz Operasyonel Oto
Kiralama A.Ş.

250.000

249.996

99,99

Bağlı Ortaklık

Ortağın Ticaret Unvanı
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri
Otomotiv ve Turizm A.Ş.
Beyaz Sistem Otomotiv ve
Ticaret A.Ş.
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KİLOMETRE TAŞLARI

1997

1993

70 araç
ile günlük
kiralamanın yanı
sıra daha uzun süreli
kiralama yapmaya ve
firmalara filo kiralama
hizmeti sunmaya
başladı.

Rapid Turizm Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi adı
ile 3 otomobil, 10 motosiklet
ve 10 bisiklet ile
Didim Altınkum’da günlük
ve saatlik kiralama
faaliyetine başladı.

2006
• Aynı çatı
altında yürütülen
filo kiralama ve etkinlik
organizasyonu faaliyetleri ayrılarak
Flap Turizm A.Ş. ve Flap Kongre Toplantı
Hizmetleri ve Turizm A.Ş. olarak iki farklı tüzel
kişilik altında toplandı.

• Operasyonel kiralama faaliyetlerini yürüten Flap
Turizm A.Ş.’nin unvanı Beyaz Filo Oto Kiralama
A.Ş. olarak değişti.
• İş Girişim, filo büyüklüğü 3.200 araçken 4 milyon ABD
doları karşılığında Beyaz Filo’nun yüzde 15 oranındaki
hisselerini satın aldı.
• Filo büyüklüğü yılsonunda 5,600 araca ulaştı.

2005

• Elden çıkarılacak filo araçlarının satışı için
Beyaz Filo’nun ortakları tarafından ikinci
el araç satış şirketi Beyaz Sistem
Otomotiv ve Ticaret A.Ş.
kuruldu.

2007

Şirket türü
limitetten anonim
şirkete dönüştü.

Beyaz Filo ile Bank of
America Merrill Lynch
arasında 80 milyon dolar
tutarında 5 yıl vadeli kredi
sözleşmesi imzalandı.
Filo büyüklüğü 8,939 araca
yükseldi.
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2009

2008

• İş Girişim, Beyaz Filo
hisselerini 8,75 milyon
dolar karşılığında grup
şirketi Flap Kongre’ye satarak
ortaklıktan ayrıldı.

Reorganizasyon projesi
kapsamında şirket yeniden
yapılandırıldı, kurumsal kaynak
planlaması sisteminin kurulması
tamamlandı ve otomatik
fiyatlandırma modeli kullanıma
alındı.

• Filo büyüklüğü 10,600 araca
yükseldi.

2011

2010

Risk yönetim
ve müşteri
derecelendirme
sistemi yeniden
yapılandırıldı.

• Risk
yönetim ve
müşteri derecelendirme
sisteminin değişmesi ile
birlikte filonun yeniden
şekillendirilmesi süreci
hızlandı. Şirket hisse
senetlerinin halka açılması
için çalışmalara
başlandı.

2012

Hisseler Borsa
İstanbul’da halka arz
edildi.
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2013’ÜN ARDINDAN

Finansal Kaynaklarımızın Çeşitlenmesi
Sermaye Artırımı: Beyaz Filo 2013 yılının
Ocak ayında, şirketin 300 milyon TL olan
kayıtlı sermaye tavanı içinde 36,25 milyon
TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 100
artırarak 72,5 milyon TL’ye çıkarmaya karar
verdi.
Kredi Ödemesi: Beyaz Filo ile BoFA Merrill
Lynch arasında 2007 yılında imzalanan kredi
sözleşmesi çerçevesinde kullanılan 2 yıl
anapara ödemesiz 5 yıl vadeli yaklaşık 73,3
milyon dolar tutarındaki uluslararası kredi
borcu 5 yılda yaklaşık toplam 98,1 milyon
dolar geri ödemeyle 3 Ocak 2013 tarihinde
kapatıldı.

Tahvil: Beyaz Filo, büyüme hızı ile doğru
orantılı olarak finansman ihtiyacını
gidermek, mevcut finansal kaynaklarını
ve mali borç portföyünü çeşitlendirmek,
bu kapsamda kısa vadeli kredileri tasfiye
etmek, başlanması planlanan araç kiralama
ile ilgili yeni faaliyet türlerindeki kaynak
ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam
100 milyon TL tutarında tahvil ihracı için
Nisan 2013’te Sermaye Piyasası Kurulu’na
(SPK) başvurdu. 22 Mayıs 2013 tarihinde
ihraç edilen 50 milyon TL nominal değerli,
729 gün vadeli, 22 Mayıs 2015 itfa tarihli
tahvilleri “TRSBFOK51512” ISIN koduyla,
Borsa İstanbul’un Borçlanma Araçları
Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli
yatırımcılar arasında (kot dışı) 27 Mayıs 2013
tarihinden itibaren işlem görmeye başladı.
Ağustos 2013 tarihinde söz konusu tahvilin
12.537 bin TL’lik kısmı geri alındı. 2 yıl sonra
itfa edilecek reel borç tutarı 37.463 bin TL’ye
düşürüldü.
Kredi Derecelendirme: Derecelendirme
kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme
A.Ş., Türkiye’nin ülke kredi notunun
yükseltilmesinin ardından Beyaz Filo’nun
notunu yeniden belirledi. Şirketin uzun
vadeli uluslararası yabancı para notu BB‘den BB+’ya, uzun vadeli uluslararası yerel
para notu BB’den BB+’ya yükseltildi.

Genel Bakış
Yönetimden
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler

Güçlü Operasyonel Altyapı

Toplum için Çalışmalarımızın Gelişmesi

Filo Büyüklüğü: 2012 yılsonu itibarıyla 5.957
araç olan filo büyüklüğü 6.077 araca ulaştı.

Trafik Güvenliği Platformu: 2013 yılında
6.100 araçlık filosu ile faaliyetlerini
sürdüren Beyaz Filo’nun Trafik Güvenliği
Platformu’nun (TGP) ülke genelinde
yürüteceği trafik güvenliğine ilişkin
farkındalık oluşturma çalışmalarına
destek verdi. Ülke genelinde trafik kazası
ölümlerinin azaltılması amacıyla TGP
tarafından yapılan çalışmalara Beyaz Filo
adına verilen desteğin ilk adımı olarak,
TGP çıkartmalarını araçlarına yapıştırma
çalışmalarına başladı.

Müşteri Sayısı: Hizmet verdiğimiz müşteri
sayısı 2013 yılsonu itibarıyla 535 olarak
gerçekleşti.
Servis Ağı: 2013’te Türkiye geneline yaygın
356 adet yetkili / özel servis ve 101 adet
hasar anlaşmalı servis ile Beyaz Filo,
sorunsuz hizmet anlayışı ile müşterilerinin
yanında oldu.

Sponsorluk: Beyaz Filo, Başkent Görme
Engelliler Spor Kulübü’ne (BAGES)
sponsorluk desteği sağladı. BAGES Spor,
engelli bireylerin spor yapabilmelerini
olanaklı hale getirebilmenin yanı sıra eğitim
ve sosyal faaliyetlerde bulunmalarını
sağlamak üzere kurulmuştur. 2011-2012
Halter Türkiye ikinciliği, 2011 Goalball
Yükselme müsabakalarında Türkiye
ikinciliği, 2011-2012-2013 Yüzme Türkiye
birinciliği, 2011 Futbol Türkiye dördüncülüğü,
2011 Atletizm Türkiye ikinciliği, 2012
Atletizm Türkiye birinciliği, 2013 Türkiye
Judo şampiyonası takım birinciliği ve dört
adet ferdi birinciliği bulunan BAGES Spor
Kulübü’nün başarılarına destek olmaktan
gurur duyuyoruz.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Beyaz Filo’yu rakiplerinden ayıran temel
özellik, sürdürülebilir filo yönetimine
dayanan kârlılık odaklı iş modelidir.
Başarı yolunda 20 yılı geride bıraktık
Türkiye’yi filo kiralama hizmetiyle tanıştıran ve sektörün
öncülerinden olan şirketimiz 2013’te 20’nci yılını geride bıraktı.
20 yıllık süreçte edindiğimiz tecrübeyle titizlikle geliştirdiğimiz
iş modeli bizi her geçen gün bir adım daha öteye taşıdı.
İş modelimizin merkezinde ise sektörde en geniş piyasa
bilgisine sahip ekip olan değerli çalışanlarımız yer alır.
Müşteri beklentilerini doğru belirleyen, kaynaklarını etkin
yöneten ve kapsamlı bir risk analizi gerçekleştirerek, kârlı
ve güvenilir bir büyüme yakalayan şirketimiz, mükemmellik
yolundaki 21’inci yılında tecrübeli çalışanları ile Türkiye filo
kiralama piyasasının sunduğu zengin fırsatları en iyi şekilde
değerlendirmek üzere kararlılığını korumaktadır.

Beyaz Filo’yu ayıran temel yetkinlikler
Makroekonomik göstergelerin yeni bir dengeye doğru
değiştiği, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde şirketlerin
yoluna güvenle devam etmesini sağlayan temel unsur, sahip
oldukları iş modelidir. Beyaz Filo olarak, Türkiye piyasasında
20 yıldır test edilerek kendini kanıtlayan iş modelimizle
2014 yılında da kârlı ve güvenilir büyüme hedefimizi
gerçekleştireceğiz. Müşteri memnuniyeti, ikinci elde en az
değer kaybına yol açan filo yapısı, araç temininde maliyet
etkinliği, kapsamlı risk analizi sonucunda oluşan doğru
fiyatlama ve seçkin müşteri portföyü ve hepsinden önemlisi
bu güçlü yönleri ortaya çıkaran takım çalışması, bizi sektörde
ayrıcalıklı konuma taşıyan temel yetkinliklerdir.

Beyaz Filo’nun geleceğini planlarken attığımız adımların,
çevresel gelişmelerle uyumunu yakından takip ediyoruz.
Küresel ekonomide ılımlı bir toparlanmanın yaşandığı 2013
yılının ilk aylarında süregelen borç krizinin toparlanmasına
yoğunlaşılırken, yılın ikinci yarısında gündemi FED’in tahvil
alımını yavaşlatma planları belirledi. Bu süreçte gelişmekte
olan ülkelerde büyüme yavaşladı ve sermaye hareketlerindeki
değişkenliğe bağlı olarak finansal kırılganlıkta artış gözlendi.
Yine de 2013’ün ilk çeyreğinde yüzde 3, ikinci çeyreğinde yüzde
4,5 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 oranlarında büyüyen
Türkiye ekonomisi 2012’ye göre daha başarılı bir performans
gösterdi.

Sürdürülebilir büyümede 2013 yılı
Kârlılık odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda faaliyet
gösteren şirketimizin hasılatı 2013 yılında 2012’ye göre yüzde
16,3 oranında artış göstererek 138,3 milyon TL’ye ulaştı. 2012
yılında yüzde 0,60 olan net kâr marjı 2013 yılında yüzde
1,83’e ulaştı. 2013 yılı şirket bilançosunun güçlenerek finansal
yapının daha sağlam hâle getirilmesi için de önemli bir
kilometre taşı oldu. Ocak ayında 73,3 milyon dolar tutarındaki
5 yıl vadeli BofA Merrill Lynch kredisi, son taksit ödemesiyle
birlikte toplam 98,1 milyon dolar geri ödemeyle kapatılmış
oldu.

Filo kiralama sektörü ise yaklaşık yüzde 20 ile yine ortalama
ekonomik büyümenin çok üstünde bir performans sergiledi.
Ancak yılın son çeyreğinde sektörü yakından ilgilendiren
gelişmelerin yaşanması 2014 beklentilerinin yeniden gözden
geçirilmesi ihtiyacını doğurdu. Özellikle Türk lirasındaki
değer kaybı ve faizlerdeki yükselme ile birlikte 2014 yılının
hemen başında gelen Özel Tüketim Vergisi artışı filo kiralama
sektörüne maliyet baskısı olarak yansıdı. Beyaz Filo’nun
temel yetkinlikleri bu çevresel faktörler altında, 2014 yılında
da şirketimize değer katacak yönetsel kararların alınmasını
sağlayacaktır.

2013 yılında çok sayıda finansal kuruluşla finansman sağlama
çalışması yaparken, mevcut finansal kaynakları ve mali
borç portföyünü çeşitlendirmek ve başlaması planlanan
yeni faaliyetler için fon ihtiyacını karşılamak amacıyla tahvil
ihracı gerçekleştirerek doğrudan yatırımcılardan borçlanma
sağladık. SPK’nın Mayıs 2013’te vermiş olduğu bir yıl içinde 100
milyon TL’lik tahvil ihraç izninin 50 milyon TL’lik kısmını Mayıs
2013 içinde kullandık. İhraç edilen tahvilin yaklaşık 12,5 milyon
TL’lik kısmını ise piyasa koşullarını göz önüne alarak Eylül
2013’te geri aldık.
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Finansal yapımızı güçlendirmek için çalışmalar yaparken,
2013 yılsonu itibarı ile yaklaşık 6.100 araç büyüklüğe ulaşan
filomuz ile pazardaki konumumuzu sağlamlaştırmaya yönelik
faaliyetlere de hız verdik. Toplam 535 müşterimize OGS
yönetimi hizmeti sunmaya başladık. Sektörde ilk kez yapılan
bir uygulama olarak, her araç kiralayan firmaya kiraladığı
araç adedi kadar dizüstü ve tablet bilgisayar verdik. Gerek
satış kanallarımızda gerek yaygın servis ağı ile satış sonrası
hizmetlerimizde 7/24 müşterilerimizin yanında olmaya devam
edeceğiz.
Sürdürülebilir büyüme hedeflerimizle daha ileriye
Deneyimli ekibimiz ve güçlü altyapımızla sürdürülebilir
büyüme hedeflerimizi koruyoruz. İnsan kaynağımıza öncelik
vererek, mevcut müşteri memnuniyetinde herhangi bir
azalma olmaksızın, risk profili en etkin şekilde analiz edilmiş
yeni müşterilerimiz ile her yıl yaklaşık yüzde 15-20 oranında
büyüme hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Ankara ve
İstanbul dışında, birkaç sanayi bölgesinde de şubeleşmeyi
planlarken, araç adedini her sene 3-4 bin yeni alımla artırmayı
planlıyoruz. Coğrafi yaygınlığımız ve iş yapma kültürümüzle
sektörde özel bir konuma sahibiz. Önümüzdeki dönemde
yenilikçi pazarlama aktiviteleri ve finansman kolaylıkları
ile farklılığımızı daha da geliştirerek öncü kimliğimizi
koruyacağız. Filo kiralamanın sağladığı katma değeri
anlatarak sektörümüzün büyümesine katkıda bulunurken
sunduğumuz hizmetlerle de sektörde örnek olmak yolunda
ilerleyeceğiz.
Başta müşterilerimiz, yatırımcılarımız, iş ortaklarımız ve
çalışanlarımız olmak üzere Beyaz Filo’yu 20 yılına taşıyan tüm
paydaşlarımıza yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimi
sunarım.
Nice 20 yıllara… Saygılarımla,
Gürkan Gençler
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Bakış
Yönetimden
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler
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YÖNETIM KURULU VE ÜST YÖNETIM

Çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşan yönetim kurulumuzda iki bağımsız üye yer almaktadır. Yönetim kurulu
üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce ifade edebilmektedirler. Yönetim kurulu toplantıları esnasında, şirket
hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut
durumu gözden geçirilmekte, gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.
21 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Adil Yağcı 23
Temmuz 2013 itibarıyla sağlık problemleri nedeniyle yönetim kurulundan kendi isteğiyle ayrılmıştır. Yerine bir sonraki genel
kurula kadar Cem Atalay bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu
Gürkan Gençler

Yönetim Kurulu Başkanı

İcracı

21.05.2012-halen

Ahmet Can Teoman

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İcracı

21.05.2012-halen

Osman Turgut Fırat

Yönetim Kurulu Üyesi

İcracı Olmayan

21.05.2012-halen

Metin Ziya Tansu

Yönetim Kurulu Üyesi

İcracı Olmayan

21.05.2012-halen

Murat Nadir Tansel Saraç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız

21.05.2012-halen

Adil Yağcı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız

21.05.2012-23.07.2013

Cem Atalay

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız

23.07.2013-halen

Üst Yönetim
Gürkan Gençler

Genel Müdür

Ahmet Can Teoman

Genel Müdür Yardımcısı

Bilal Yurddaş

Genel Müdür Yardımcısı

Hakan Baştürk

Genel Müdür Yardımcısı
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Genel Bakış
Yönetimden
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler

Gürkan Gençler
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel
Müdür

Ahmet Can Teoman
Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Genel Müdür Yardımcısı

Osman Turgut Fırat
Yönetim Kurulu Üyesi

1968 doğumlu olup TED Ankara Koleji
ve ardından Hacettepe Üniversitesi
İktisat Bölümü mezunudur. 1988-1993
yılları arasında Döksan A.Ş.’de Yönetim
Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 6 yıldır
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği
(TOKKDER) Yönetim Kurulu Üyeliği
ve 3 yıldır Endeavor Danışma Kurulu
üyeliği yapmaktadır. Şirket’in kurucu
ortaklarından olup otomotiv ve turizm
alanlarında görev ifa etmektedir.
Beyaz Filo’nun yanı sıra Flap Kongre
Toplantı Hizmetleri Otomotiv Turizm
A.Ş., Beyaz Sistem A.Ş., Turinvest
Turizm Yatırımları ve İşletme A.Ş. ve
Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri
A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi ve Beyaz
Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.’de
yönetim kurulu başkanı olarak görev
yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce
bilmektedir.

1967 doğumlu olup TED Ankara Koleji
ve ardından Gazi Üniversitesi İşletme
Bölümü mezunudur. Şirket’in kurucu
ortaklarından olup otomotiv ve turizm
alanlarında görev ifa etmektedir.
Beyaz Filo’nun yanı sıra Flap Kongre
Toplantı Hizmetleri Otomotiv Turizm
A.Ş., Beyaz Sistem A.Ş., Turinvest
Turizm Yatırımları ve İşletme A.Ş. ve
Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri
A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi, Beyaz
Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.’de
yönetim kurulu başkan vekili olarak
görev yapmaktadır. Çok iyi derecede
İngilizce ve iyi derecede Almanca
bilmektedir.

1967 doğumlu olup Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili
ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. 19911992 tarihleri arasında Ürdün Kraliyet
Hava Yolları Ankara Bölge Müdürlüğü
görevini yürütmüştür. Şirketin kurucu
ortaklarından olup turizm mesleği ile
iştigal etmektedir. Beyaz Filo’nun yanı
sıra Flap Kongre Toplantı Hizmetleri
Otomotiv Turizm A.Ş. ve Turinvest
Turizm Yatırımları ve İşletme A.Ş.
yönetim kurulu başkan vekili, Beyaz
Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.’de ve
Beyaz Sistem A.Ş.’de yönetim kurulu
üyesi ve Flap Kongre ve Turizm
Hizmetleri A.Ş.’de yönetim kurulu
başkanı olarak görev yapmaktadır.
Çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve
iyi derecede Rusça bilmektedir.
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YÖNETIM KURULU VE ÜST YÖNETIM

Metin Ziya Tansu
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Nadir Tansel Saraç
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Cem Atalay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1966 doğumlu olup TED Ankara Koleji
ve ardından Hacettepe Üniversitesi
İngiliz Dil Bilimi mezunudur.
1984 yılında Konvoy Tur Seyahat
Acentesi’nde Tur Operatörü olarak
başladığı turizm mesleğine daha sonra
1987-1993 yılları arasında TYT A.Ş.’de
Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam
etmiş, 1993 yılında Şirket’in kurucu
ortaklarından birisi olmuştur. 19951997 yılları arasında TURSAB Türkiye
Seyahat Acentesi Birliği Ankara
Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği
yapmıştır.1995 yılında ise BM Holding
Turizm Koordinatörlüğü yapmıştır.
Beyaz Filo’nun yanı sıra Flap Kongre
Toplantı Hizmetleri Otomotiv Turizm
A.Ş. Turinvest Turizm Yatırımları ve
İşletme A.Ş ve Beyaz Sistem A.Ş.’de
yönetim kurulu başkanı, Flap Kongre
ve Turizm Hizmetleri A.Ş.’de yönetim
kurulu başkan yardımcısı ve Beyaz
Operasyonel A.Ş.’de yönetim kurulu
üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok
iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sermaye piyasaları alanında serbest
danışmanlık yapan Tansel Saraç,
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’nin yanı
sıra Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ve
Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş.’de bağımsız
yönetim kurulu üyesi olarak görev
yapmaktadır. Kariyerine 1997 yılında
Sermaye Piyasası Kurulu’nda başlayan
Tansel Saraç, Denetleme Dairesinde 7,5
yıl görev aldıktan sonra, 2004 ve 2009
yılları arasında Akfen Holding A.Ş.’de
Sermaye Piyasaları Müdürü, Akfen
Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret
A.Ş.’de genel müdür olarak çalıştı.
Aynı dönemde Akfen GYO A.Ş. yönetim
kurulu üyeliği, TAV Havalimanları
Holding A.Ş. denetim komitesi
üyeliği, Mersin Uluslararası Liman
İşletmeciliği A.Ş. denetim komitesi
üyeliği, TÜVTürk denetim komitesi
üyeliği görevlerini üstlendi. Tansel
Saraç, 1997 yılında Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun
oldu. Kariyeri boyunca özellikle halka
arz çalışmaları, gayrimenkul yatırım
ortaklıkları ve tarım yatırımları
alanlarında uzmanlaştı. 2009 başında
Akfen Grubu’ndan ayrılarak daha
önceleri amatör olarak ilgilendiği
tarım ve hayvancılık yatırımlarına
yöneldi. SPK İleri Düzey Lisansı ve
Bağımsız Denetim Lisansına sahip olan
Tansel Saraç, İngilizce bilmektedir.

1980 doğumlu olan Cem Atalay olağan
ortaklar genel kurulda onaylanmak
üzere 23 Temmuz 2013 tarihinden
itibaren Beyaz Filo Oto Kiralama
A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu
üyesi olarak göreve başladı. 2007
ve 2010 yılları arasında Çağ Sağlık
Grubu’nda Satış Müdürlüğü görevini
üstlenen Cem Atalay 2011 ve 2012
yılları arasında Anadolu yatırım
Danışmanlık’ta Yatırım Uzmanı olarak
görev almıştır. Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Turizm Bölümünden
mezun olan Cem Atalay İngilizce
bilmektedir.
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Adil Yağcı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1952 doğumlu Adil Yağcı yaklaşık 29
yıl bankacılık sektöründe çalışmıştır.
Bu sürenin son 20 yılını müdür ve üst
düzey yönetici olarak geçirmiştir.
2009 yılı temmuz ayında Türkiye İş
Bankası Başkent Şube Müdürlüğü’nden
yaklaşık 11,5 yıl görev yaptıktan
sonra emekli olmuştur. Görev süresi
boyunca, Paşabahçe A.Ş.’de denetleme
kurulu üyeliği (1995-1998) , İş Faktoring
A.Ş. firmasında yönetim kurulu üyeliği
ve kredi komitesi üyeliği (1998-2002),
Bayek Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nde (
Bayındır Hastaneleri) yönetim kurulu
üyeliği ve yönetim kurulu başkan
yardımcılığı (2002-2005) ve Trakya Cam
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde, yönetim
kurulu başkan yardımcılığı (2005 –
2009) görevlerinde bulunmuştur. Adil
Yağcı, 1976-1977 öğrenim yılı Gazi
Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden
mezundur. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Genel Bakış
Yönetimden
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler

Komitelerinin Etkinliğine İlişkin
Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
Komite başkan ve üyeleri kurumsal
yönetim ilkeleri doğrultusunda
seçilmiştir. Riskin erken saptanması
komitesinin Türk Ticaret Kanunu’nun
378’inci maddesi gereğince ve Kurumsal
Yönetim İlkeleri doğrultusunda
“Riskin Erken Saptanması Komitesi”
oluşturulmasına, Komite’nin
başkanlığına bağımsız yönetim kurulu
üyesi Murat Nadir Tansel Saraç’ın ve
komite üyeliğine bağımsız yönetim
kurulu üyesi Cem Atalay’ın atanmasına
karar verilmiştir.
2013 yılında denetim ve kurumsal
yönetim komiteleri, çalışma esaslarında
belirtilen görev ve sorumlulukları
yerine getirmişlerdir. 2013 yılı komite
toplantılarının sıklığı ve yürütülen
faaliyetler aşağıda belirtilmektedir:
• Denetim komitesi yıl içinde beş
toplantı gerçekleştirmiştir. Bu
toplantıların birinde 2013 yılı
mali tablolarının denetimi için
alınan bağımsız denetim teklifleri
değerlendirilmiş ve yönetim
kuruluna sunulmak üzere komitenin
tavsiye kararı oluşturulmuştur.
Diğer dört komite toplantısında
yılsonu ve ara dönem mali
tablolarının hazırlanış süreci
yürürlükteki mevzuat açısından
gözden geçirilmiş ve mali tabloların
uygunluğu hakkında yönetim
kuruluna görüş sunulmuştur.

• Kurumsal yönetim komitesi
yıl içinde beş toplantı
gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda
şirketin bilgi toplumu hizmetlerine
ilişkin yükümlülükleri konusunda
yapılan hazırlıklar, kurumsal
yönetim tebliğindeki yenilikler
ve pay sahipleriyle ilişkiler
biriminin yatırımcılarla iletişimi
değerlendirilmiş ayrıca yıl içinde
istifa eden bağımsız yönetim kurulu
üyesinin yerine yapılacak atama
konusunda yönetim kuruluna görüş
sunulmuştur.
• Riskin erken saptanması
komitesi yıl içinde altı
toplantı gerçekleştirmiştir. Bu
toplantılarda şirketin finansal
ve operasyonel faaliyetlerden
kaynaklı riskler değerlendirilmiş
ve söz konusu risklerin yönetilmesi
sorumluluğunun yerine getirilmesi
için yönetim kuruluna öneride
bulunulmuştur.
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FİLO KİRALAMA SEKTÖRÜ

Şirketlere sağladığı finansal ve operasyonel
kolaylıklar nedeniyle filo kiralama sektörünün
cazibesi her geçen gün artmaktadır.
Araç kiralama sektörü, uzun süreli araç kiralama ve kısa
süreli araç kiralama olarak iki ana segmenti içermektedir.
Uzun süreli araç kiralama faaliyeti ise operasyonel
kiralama ve finansal kiralama olmak üzere başlıca iki
yöntemle gerçekleştirilmektedir.

FILO KIRALAMA

Finansal kiralama yönteminde araçların mülkiyeti filo
kiralama (leasing) şirketindeyken, araçların bakım, onarım
ve amortisman giderleri gibi maliyetler kiralayan müşteri
tarafından üstlenilmektedir. Operasyonel kiralama
yönteminde ise araçların mülkiyetine sahip olan filo
kiralama şirketi, müşterilerine tam hizmet sunarak bakım,
onarım, sigorta, amortisman dâhil olmak üzere her türlü
maliyeti üstlenmektedir. Dolayısı ile operasyonel kiralama,
firmaların sabit yatırım gereksinimini azaltmanın yanı sıra
faaliyet giderlerinde sağladığı verimlilik itibarıyla de bu
hizmetten yararlanan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine
kayda değer katkı sağlamaktadır. Operasyonel kiralama,
finans, hizmet ve otomotiv olmak üzere üç farklı uzmanlık
alanının yetkinliklerini bir araya getiren ve temelinde etkin
risk yönetimi olan bir sektördür.

UZUN VADELI
KIRALAMA

KISA VADELI
KIRALAMA

Finansal yetkinlik, risklerin hesaplanması ve en uygun
finansal çözümün bulunmasını içerirken, kuruma özel
çözümlerin geliştirilmesi, dış kaynakların etkin bir şekilde
kullanılması ve araçların periyodik ihtiyaçlarının müşteri
memnuniyetini ön planda tutarak zamanında ve eksiksiz
bir şekilde karşılanması hizmet sektörü yetkinliklerini
gerektirmektedir. Satın alma ve ikinci el satış işlemleri,
araçların kaza bakım, servis, muayene, yakıt, ceza, trafik
ve sigorta işlemlerinin yapılması otomotiv sektöründe
uzmanlığı içermektedir.
Şirketlere sağladığı vergi, maliyet avantajı, diğer
esneklikler ve operasyonel kolaylıklar nedeniyle filo
kiralama sektörünün cazibesi her geçen gün artmaktadır.
Filo Kiralama
Tüm filo profesyonelleri için referans kaynağı olan
Corporate Vehicle Observatory International Fleet
Barometer 2013 (“CVO Barometre 2013) araştırma
sonuçlarına göre ölçeği fark etmeksizin tüm şirketlerin
araç filolarının önümüzdeki dönemlerde genişlemesi
beklenmektedir.

Operasyonel Kiralama
Finansal Kiralama

Günlük Araç Kiralama
Bir Yıldan Kısa Vadeli
Araç Kiralama
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Avrupa pazarındaki büyüme beklentileriyle birlikte Türkiye,
filo kiralama kapsamındaki araçların, trafikteki toplam
binek araçlar içindeki payı ile büyüme için büyük fırsatlar
sunmaktadır. Türkiye, bu düşük penetrasyon oranıyla,
Avrupa filo kiralama sektörünün en cazip pazarları
arasında başı çekmektedir.

Genel Bakış
Yönetimden
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler

Türkiye Perakende ve Kurumsal Araç Pazarı
(milyon araç)
2017 (T)

12,40
2,80
2016 (T)

Rapora göre, Türkiye’de 2013 yılında 12,1 milyon adet
olması öngörülen toplam araç sayısının 2014 yılında 12,8
milyona çıkması bekleniyor. Bu rakamın içinde filo araç
sayısının 2,3 milyona yükselmesi öngörülmektedir. 2015
yılında ise toplam araç sayısının 13,6 milyon adede ve filo
araç sayının ise 2,5 milyona yükseleceği beklenmektedir.
CVO Barometre 2013 sonuçlarına göre, 2013 yılı sonu
itibarıyla binek ve hafif ticari araç birlikte düşünüldüğünde
Türkiye’de yaklaşık 2,2 milyon şirket aracının olduğu tahmin
edilmektedir. Türkiye’de toplam perakende araç sayısının
9,9 milyon olduğu ön görülürken, kurumsal filo oranının
oranı yüzde 18 olarak ortaya konulmaktadır. Son 10 yıla ait
veriler incelendiğinde filo kiralama sektörünün istikrarlı bir
şekilde büyüdüğü görülmektedir. Bu durum gün geçtikçe
şirketlerin araç konusunda dış kaynak kullanımına daha
sıcak bakmaya başladığını ortaya koymaktadır.
Operasyonel Kiralama:
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER)
ile bağımsız araştırma şirketi TNS Global işbirliği ile
yürütmekte olduğu pazar araştırması sonucunda
yayınlanan “Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”’
ise sektörün 2013 yılının 2. çeyreğinde de hız kesmeden
büyümeye devam ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

11,80
2,60
2015 (T)

11,10
2,50
2014 (T)

10,50
2,30
2013 (T)

9,90
2,20
2012

9,30
2,10
2011

8,80
1,90
2010

Türkiye operasyonel kiralama sektörü, 2013 yılının
ilk 6 ayında 185.000 araçlık büyüklüğe ulaşmıştır. Bu
gelişme, yaklaşık 149.000 aracın kiralandığı 2012 yılının
aynı dönemine göre yüzde 24 oranında artışa karşılık
gelmektedir. Operasyonel kiralama sektörü, aynı zamanda
binek otomobil pazarındaki artıştan daha yüksek bir
büyüme göstermiştir.

8,10
1,80
Perakende

Kurumsal Filo
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Operasyonel kiralama pazarındaki büyüme
potansiyeli orta ve uzun vadede önemli
fırsatlar sunmaktadır.
Büyüme Oranları Karşılaştırmalı (%)

Operasyonel Kiralama Sektörü Araç Sayısı

2013 İlk Altı Ay

184.869

2013 2.Ç.

3,7

175.529

2013 1.Ç.

19,5

170.031

2012 4.Ç.

24,00

156.899

2012 3.Ç.

2012

148.658

2012 2.Ç.

2,2

142.002

2012 1.Ç.

-6,3

170.031

2012

19,70

142.036

2011

2011

8,6

2010

117.517

16,4
20,90
2010

9,2
37,8
11,90
Türkiye Ekonomisi

Binek Otomobil Satışları

Operasyonel Kiralama
* 2013 1.yarıyıl değerleri, 2012 1.yarıyıl ile karşılaştırılmıştır.

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’na göre söz konusu
büyümenin, yılın ikinci yarısında da devam edeceği,
operasyonel kiralama sektörünün 2013 yılını yüzde 15’in
üzerinde bir büyüme performansını yakalayarak, yaklaşık
200 bin adetlik bir hacimle kapayacağı öngörülmektedir.
Sektör, 2013 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 15.000 adet ve
ikinci çeyrekte de yine yaklaşık ilave 22.650 adet yeni araç
satın alımı yaparak araç parkını hem genişletmiş hem de
gençleştirmiştir.
Araç kiralama şirketlerinin 2013 yılının ilk 6 ayında
yapmış oldukları araç yatırımı da yaklaşık 1,8 milyar TL
seviyesine ulaşmışken sektörün müşteri sayısı 23 bin olarak
gerçekleşmiştir. Müşteri başına düşen araç sayısı aynı
dönemde 7,7 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de bu dönemde
satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 12,9’unu satın
alan operasyonel kiralama sektörü, ülke ekonomisine ve
otomotiv sektörüne önemli katkılar sağlamaktadır.
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Operasyonel Kiralama Sektörü Müşteri Sayısı
22.703

2013 2.Ç.

20.831

2013 1.Ç.

17.285

2012 4.Ç.

15.072

2012 3.Ç.

13.843

2012 2.Ç.

12.756

2012 1.Ç.

Ülkemizde kurumsal nitelikli araç parkında operasyonel
kiralamaya konu olan araç sayısının oldukça sınırlı olduğu
dikkate alındığında, pazardaki büyüme potansiyeli orta ve
uzun vadede önemli fırsatlar sunmaktadır.

17.285

2012

11.990

2011

2012 yılı itibarıyla 7 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan
sektörün toplam kredi bakiyesi, BDDK tarafından
yayımlanan aylık verilere göre, motorlu kara taşıtlarının
kiralanması ve leasing sektörünün dâhil olduğu “kiralama”
sektörü göz önüne alındığında, 2013 yılı sonu itibarıyla 3,2
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda sektörün
toplam reel sektör kredileri içinden aldığı pay yüzde 0,3
düzeyindedir. Sektörün kullandığı krediler yıllar itibarıyla
düzenli olarak artışını sürdürmektedir.

9.675

2010

Türkiye Filo Kiralama Pazarı Penetrasyon Oranı

Diğer
Araçlar
(%85)

Şirket Araçları
(%15)

Diğer Yöntemler
(%92)

Operasyonel Kiralama
(%8)
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BEYAZ FILO İŞ MODELI

Beyaz Filo’nun müşteri portföyü, ayrıntılı
analizler sonucunda ortaya çıkan risk
profiline uygun seçkin firmaları içermektedir.

RISK ANALIZI
Müşteri ihtiyaçlarının analizi
Teklif öncesi mali analiz
Fiyatlandırma
Teklif takibi
Sözleşme

TEDARIK
Uygun finansman modelinin belirlenmesi
Filo siparişi
Tescil ve araç teslim lojistiği

FILO YÖNETIMI
Kaza yönetimi/asistan araç temini
Karayolları mevzuatına uyum
Trafik cezaları, geçiş sistemleri
Mal ve hizmet temini
Araç teslim lojistiği
Ülke çapında bakım organizasyonu

ELDEN ÇIKARMA

Beyaz Sistem, ikinci el satış organizasyonu

Risk Analizi, Tedarik, Filo Yönetimi ve Elden Çıkarma
olmak dört aşamadan oluşan “İş Modeli” Beyaz Filo’yu
rakiplerinden ayıran temel etkendir.

Risk analizi ve seçkin müşteri portföyü
Çalışanların uzun yıllara dayalı Türkiye piyasası tecrübesi
sayesinde Beyaz Filo, filo kiralama hizmetlerinden
yararlanan sektör müşterilerinin hemen hemen tamamına
ilişkin piyasa bilgisine sahiptir. 1993 yılında faaliyete
başlayan Beyaz Filo, sektördeki en eski şirketten sadece
iki yıl sonra kurulmuş, Türkiye pazarında şirketler arasında
başı çekmektedir.
Operasyonel kiralama işlemlerinde araçların kiralanacağı
dönemin başında kiralama dönemi sona erdiği zamanki
değerin doğru tahmin edilmesi büyük önem taşımaktadır.
Araçların zaman içinde yaş, kilometre, model yenilemesi
ve kazalara bağlı olarak oluşacak değer kayıpları ve bu
sebepler nedeniyle aracın ikinci el fiyatındaki düşüş başlıca
risk faktörleri arasında yer almaktadır.
Kaza oranı, bir yılda yapılan ortalama kilometre, araçların
kullanım koşulları gibi çeşitli konularda tecrübeye dayalı
piyasa bilgisine sahip olan Beyaz Filo ekibi, doğru fiyatlama
ve araçların sözleşme vadesi sonundaki tahmini ikinci el
değerinin doğru saptanması yönünden şirkete önemli bir
rekabet avantajı sağlamaktadır.
İstihbarat ve satış birimlerinin sağladığı verilere dayalı
olarak yürütülen teklif öncesi mali analiz, Beyaz Filo
operasyonel risk yönetimi sürecinin en önemli adımını
oluşturmaktadır. Teklif verme kararı ve optimum
fiyatlandırmanın hangi düzeyde oluşacağı, teklif öncesi
mali analiz sonucunda hesaplanan risk puanına göre
belirlenmektedir.
Araç temininde maliyet etkinliği sağlanması, araçların
her müşteriye doğru fiyattan kiralanması ve ikinci elde
mümkün olan en düşük değer kaybıyla hızlı bir şekilde
elden çıkarılması, filo kiralama operasyonlarının başarısını
belirleyen temel unsurlardır. Her yıl binlerce aracı sistemine
dâhil eden ve elden çıkaran Beyaz Filo, sürecin her adımını
etkin bir şekilde yöneterek iş modelinin uzun vadede
sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.
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31 Aralık 2013 itibarı ile Beyaz Filo’nun müşteri portföyü,
ayrıntılı analizlere dayalı bir teklif yönetim süreci
sonucunda sözleşme imzalanan 535 seçkin firmayı
içermektedir. Holdingler, bankalar, sigorta şirketleri, çok
uluslu işletmeler, enerji, inşaat, çimento ve gıda sektörü
gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Türkiye’nin önde
gelen şirketlerinin yanı sıra sektöründe saygın bir yere
sahip KOBİ’lerden oluşan bu firmalar, müşteri portföyü
içinde dengeli bir dağılıma sahiptir.
Beyaz Filo araçlarının 1625 adedi (kiradaki filonun yüzde
31’i) araç sayısına göre en büyük 5 müşteride toplanmış
olup, yüzde 18,6’sı Türkiye Bankalar Birliği’nin Eylül 2013
verilerine göre aktif büyüklüğü açısından Türkiye’nin
ilk 10 bankası arasında yer alan 5 bankanın ve bağlı
ortaklıklarının kullanımındadır.
Müşterilerle yapılan sözleşmelerde, para birimi müşteri
taleplerine yanıt verecek şekilde belirlenmektedir. 2013
yılsonu itibarı ile Beyaz Filo’nun sözleşmelerinin yüzde 66,8’i
Avro, yüzde 31,6’sı Türk lirası ve yüzde 1,5’i Amerikan doları
cinsindendir. Yapılan sözleşmeler ile kullanılan kredilerin aynı
döviz cinsinden olmasına dikkat edilmektedir. Bu yaklaşım,
Beyaz Filo’nun kur riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.
Yılsonu itibari ile Beyaz Filo banka kredilerinin yüzde 65’i
Avro, yüzde 32’sı Türk lirası ve yüzde 3’ü Amerikan doları
cinsindendir. İhraç edilen 50 milyon TL’lik tahvil de dikkate
alındığında finansal borçların yüzde 50’si Avro, yüzde 48’i TL
ve yüzde 2’si Amerikan doları üzerindendir.
Müşteri portföyünü yeniden analiz ederek, tercih edilen
risk profiline uygun firmalara odaklanan Beyaz Filo,
bu son iki yılda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere
büyük şehirlerde faaliyet gösteren risk profili düşük A
kategorisinde yer alan kurumsal tüzel kişilerin portföy
içindeki ağırlığını geliştirmiştir. Müşterilerin coğrafi
dağılımında %42 ile Ankara ve yine %42’i ile İstanbul başı
çekerken, portföyün geri kalanı başta İzmir, Tekirdağ,
Bursa, Antalya ve Zonguldak olmak üzere
Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren seçkin
müşterilerden oluşmaktadır.

Genel Bakış
Yönetimden
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler
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Beyaz Filo, operasyonel filo yönetiminde
sektör deneyimi ile geniş marka ve model
yelpazesinde araç alternatifleri sunmaktadır.
Tedarik ve Araç Yatırımları
Yirmi yıllık sektör tecrübesi Beyaz Filo iş modelinin
“tedarik” aşamasında da şirketi farklı kılan önemli bir
rekabet avantajı sağlamaktadır. Müşterilerin ihtiyaçlarını
ve tercihlerini yakından tanıyan Beyaz Filo, müşteri
profiline uygun teklif sunmak ve önceden buna uygun satın
alma planlaması yapmak suretiyle operasyonel etkinlik
sağlamaktadır.
Araç Sayısı
6.077

2013

5.957

2012

6.615

2011

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Beyaz Filo’nun toplam araç
sayısı 6.077’dir. Alınan ve satılan araçların yıllar bazında
dağılımı grafikte özetlenmektedir.
Alınan ve Satılan Araçlar

2013 yılında 2.430 adet ve 100 milyon TL tutarındaki araç
yatırımları, istikrarlı bir şekilde yıllar bazında artmaktadır.
Araç Yatırımları (milyon TL)
100,66

2013

2013

2012

2.430

2011

2.312

73,61
90,02

2012

Beyaz Filo, operasyonel filo yönetiminde sektör deneyimi
ile geniş marka ve model yelpazesinde araç alternatifleri
sunmaktadır. Müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi analiz edebilen
ve sektördeki gelişmeleri takip eden Beyaz Filo’nun 31
Aralık 2013 itibari ile araç marka dağılımı aşağıdaki gibidir.

1.879
2.533
2011

3.223
3.813
Alınan Araç

Satılan Araç
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Araç Marka Dağılımı (Adet)
RENAULT

2.419
FIAT

1.262
VW

541
PEUGEOT

351
FORD

336
HYUNDAI

301
MITSUBISHI

254
CITROEN

180
MERCEDES

157
DACIA

140
AUDI

39
OPEL

Şanzıman dağılımınıza bakıldığında Türkiye genelinde
operasyonel kiralama sektöründe bulunan araçların
yüzde 72,1’i manuel viteslidir. Sektör genelinde dizel yakıtlı
araçların oranı ise yüzde 92,5’tir. 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla Beyaz Filo’nun müşteri tercihlerine göre şekillen
araç yatırımlarının yüzde 84’ü manuel vitesli, yüzde 87’si
dizel yakıtlı araçlardan oluşmaktadır.
Filo değeri 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde
7,5 oranında artış göstererek 185 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Filo Değeri (milyon TL)

34

2013

TOYOTA

2012

22
KIA

12
VOLVO

12
DİĞER

17

2011

184,9
171,9
175,9
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BEYAZ FILO İŞ MODELI

Beyaz Filo’nun tüm fonksiyonları müşterileri
ihtiyaçlarının 7/24 filo yönetimi yaklaşımı ile
karşılanması amacıyla hizmet vermektedir.
Müşteri Odaklı Filo Yönetimi
Beyaz Filo, büyüme stratejisi içinde müşterilerle etkin
iletişime büyük önem vermektedir. Beyaz Filo, gerek
satış sürecinde gerek satış sonrası hizmetlerde müşteri
beklentilerinin doğru anlaşılmasına büyük önem
verilmekte ve müşteri ilişkileri sürecin merkezine
konumlandırılmaktadır.
Beyaz Filo’nun tüm fonksiyonları müşterileri
ihtiyaçlarının 7/24 filo yönetimi yaklaşımı ile karşılanması
amacıyla hizmet vermektedir. Operasyonel kiralama
faaliyetlerini Ankara merkezli olarak yürüten Beyaz Filo,
bulunduğu coğrafi konumun avantajlarını en iyi şekilde
kullanmaktadır. Sektördeki büyük oyuncular arasında
Ankara merkezli olan tek şirket olması, Beyaz Filo’ya bütün
Türkiye genelinde müşterilerin ihtiyaçlarına süratle cevap
verebilme avantajı sunmaktadır.
Kiraya verilen araçların marka ve modelleri müşterilerin
talebi doğrultusunda belirlenmekte ve çoğunlukla sıfır km
olarak satın alınarak müşterilere kiralama yapılmaktadır.
Kira süresi boyunca yakıt tedariki haricinde aracın
trafikte kalması için gerekli olan tüm hizmetler Beyaz Filo
tarafından yerine getirilmektedir. Verilen hizmetler aracın
tescil ve plaka işlemleri, bakımı, onarımı, lastik tedariki,
sigorta hizmetleri, vergisel yükümlülükleri ve resmi
kurumlarda yürütülecek tüm işlemleri kapsamaktadır.
Müşteriler kira süresi sonunda aracı sağlam olarak
(dönemsel eskime haricinde) Beyaz Filo’ya teslim ederler.
Beyaz Filo, kira süresi sonunda dönen araçları ikinci el
piyasasında satılmak üzere elden çıkarır.

Beyaz Filo, 356 yetkili / özel servis, 101 hasar anlaşmalı
servis noktası ile müşterilerine Türkiye’nin birçok
noktasında teknik destek sağlamaktadır. Anlaşmalı
servislerin listesi ve iletişim bilgileri Beyaz Filo kurumsal
internet sitesinde yayınlanmaktadır. Müşteriler, bakım
onarım ve lastik değişimi gibi taleplerini internet sitesi
üzerinden yapabilmektedir.
Ayrıca 444 66 99 numaralı hattan erişilebilen Beyaz Filo
Çağrı Merkezi 7/24 kesintisiz olarak müşterilere hizmet
vermektedir. Müşterilerin taleplerini ve memnuniyet
düzeyini proaktif bir şekilde sürekli olarak takip edebilmek
amacıyla, Filo Yönetimi ekibi ile Satış Departmanı düzenli
aralıklarla müşteri ziyaretleri gerçekleştirmektedir.
2013 yılında 11.445 periyodik bakım, 6.042 mekanik onarım,
5685 hasar onarımı, 1.084 çekici servisi ve 3829 araçlık
lastik değişimi gerçekleştirilmiştir.
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Etkin ikinci el satış süreci
Operasyonel kiralama faaliyetlerinin sürekliliğini ve
nakit akışını hızlandıran ikinci el pazarın etkin yönetimi,
filo kiralama şirketleri için büyük önem taşımaktadır. İş
modelinin ilk aşamasında olduğu gibi son aşaması olan
“Elden Çıkarma” adımında da Beyaz Filo sektördeki diğer
oyunculara göre önemli bir rekabet avantajını elinde
bulundurmaktadır. Beyaz Filo’nun hissedarları tarafından
2006 yılında kurulan Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret
A.Ş. ikinci el araç satışının en etkin şekilde yönetilmesini
sağlamaktadır. Türkiye filo kiralama sektöründe, grup
içinde etkin bir araç satış organizasyonuna sahip olan
Beyaz Filo, böylece hem müşterilere geçmiş kullanım
bilgisine sahip oldukları araçları güvenle satın alma
imkânı sağlamakta hem de sözleşme süresi sonunda
filo araçlarının etkin bir şekilde elden çıkarılmasını
sağlamaktadır.

Orta segment ve 1600 cc altı araçların Beyaz Filo’nun
portföyünde ağırlıklı olarak bulunması, ikinci el pazarında
satışların daha kolay ve sirkülasyonun daha hızlı olmasına
yardımcı olmakla beraber satın alma değeri üzerinden en
az kaybın yaşanması ve yüksek vergi oranlarına rağmen
maliyetin lüks segmente ve yüksek motorlu araçlara
kıyasla daha düşük olmasına olanak sağlamaktadır.
Araç Sınıfı Dağılımı (%)

İkinci Elde Satılan Araç Sayısı(*)
2013
2012

2.312
2.533
3.813

2011
* Sadece kira geliri için filoya alınıp satılan araçlar

İkinci el araç satışlarının hasılat içindeki payı içindeki
yüzde 56,8 olarak gerçekleşmiş olup, kiralama gelirlerinin
payı %40,76’dır.
Net Satışlar (Milyon TL)

2013

2012

İkinci El Araç Satışları

79,17

58,67

Kiralama Gelirleri

56,83

56,79

3,43

4,76

-

0,01

139,43

120,23

Hizmet Gelirleri
Diğer
TOPLAM

B

29,1

C

46,7

D

5,0

E-F
LCV

(SUV)

2,7
16,5
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KÂRLILIK ODAKLI BÜYÜME STRATEJİSİ

2013 yılında kârlılık odaklı büyüme stratejisine
odaklanan Beyaz Filo, 2014 ve takip eden yıllarda
da bu stratejiyi uygulamaya devam edecektir.

Türkiye filo kiralama sektörü, 2008 küresel krizinin ardından
yaşanan küçülmenin etkilerini geride bırakarak, Türkiye
ekonomisindeki gelişime paralel olarak yeniden yükselişe
geçmiştir. Krizin ardından sektördeki bazı oyuncular
pazardan ayrılırken, Beyaz Filo doğru stratejik adımları
atarak krizi başarıyla yönetmeyi başarmıştır.
Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan yeni bir
düzenlemeyle, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren filo kiralama
şirketlerinin sahip olduğu hafif ticari araçlara taşıma
belgesi verilmemesi, o dönem filosunda bulunan 1.738 hafif
ticari araçla bu segmentin önde gelen oyuncularından
olan Beyaz Filo’nun üstesinden gelmesi gereken diğer bir
çevresel etken olmuştur.
Tüm bu ekonomik ve hukuki çevresel etkenlere rağmen
Beyaz Filo, sektörün en köklü şirketlerinden biri olması
ve sahip olduğu eşsiz piyasa deneyimi sayesinde
olumsuz dış faktörlere karşı dayanıklılığını kanıtlayarak
operasyonlarını yeniden kârlılık temelinde geliştirmeyi
başarmıştır.
Küresel krizin başarıyla yönetilmesinde büyük rol oynayan
pazar payı yerine kârlılığa odaklanma stratejisi sonucunda
2008 sonunda 9.777’e kadar çıkan kiradaki araç sayısı
2013 sonunda 5.217 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, müşteri
ihtiyaçlarına daha etkin bir lojistik süreçle yanıt veren
Beyaz Filo, asistan araçların sayısını azaltarak, kapasite
kullanım oranını 2010 yılındaki yüzde 84 oranından 2013
yılsonunda yüzde 92’ye kadar taşımayı başardı.

Yıllara Göre
Kapasite Kullanımı

Kiralanmış
Araç (adet)

Kapasite
Kullanım Oranı (%)

2010

7.000

84

2011

6.864

89

2012

5.390

91

2013

5.217

92

*
**
***

Araç sayıları, kira getiren araçlarla asistan ve kiradan dönen araçlar
nedeniyle farklılık gösterebilir.
Kiralanan araç sayısı, aylar bazında değişkenlik göstermekte olup yıllık
ortalama kapasite kullanım oranı kiralanan araç sayısının toplam araç
sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
2013 yılı kapasite kullanım oranının hesaplanmasında yeni alınan ve
henüz plakalanmamış 444 adet araç, filo toplamına dâhil edilmemiştir.
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Hâlen filosundaki araçları 3 yıllık sözleşmeleri içeren uzun
vadeli filo kiralama segmentinde değerlendiren Beyaz
Filo, bu segmentte uygun risk profiline sahip müşterilerle
büyümeyi hedeflemektedir. Şirket, operasyonlarının
kârlılığını artırmak amacıyla, orta ve uzun vadede, bir
yıldan kısa vadeli filo kiralama ve lüks segment (E ve F)
araç kiralama segmentlerinde daha aktif olarak yer almayı
planlamaktadır.
Türkiye pazarındaki gelişmeler ve Beyaz Filo’nun pazardaki
özel konumu şirkete bu stratejiyi uygulaması için eşsiz
fırsatlar sunmaktadır.
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Kârlılığı yüksek yeni segment odağı
2013 yılında kârlılık odaklı büyüme stratejisine odaklanan
Beyaz Filo, 2014 ve takip eden yıllarda da bu stratejiyi
uygulamaya devam edecektir. Şirket filo kiralama
pazarının kârlılığı yüksek yeni segmentlerine odaklanarak
büyümeyi ön plana çıkarmıştır.

Operasyonel kiralama sektöründe mevcut segment
dağılımında E ve F segmenti araçlar sadece yüzde 2,2’lık
pay alırken, 18 aydan küçük sözleşme vade oranı ise
sadece yüzde 5,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu verilerde Beyaz
Filo’nun yeni segment odağı stratejisini desteklemektedir.
Beyaz Filo ayrıca günlük araç kiralama hizmeti veren
firmalara, kısa süreli araç tedarik etmektedir.
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ORGANIZASYON ŞEMASI

Raporlama döneminde şirketin organizasyon yapısında bir değişiklik olmamıştır. Güncel yapıyı gösteren organizasyon
şeması aşağıdaki gibidir:

YÖNETIM KURULU

GENEL MÜDÜR

SATIŞ PAZARLAMA
GMY

MALI İŞLER GMY

OPERASYON GMY

SATIŞ MÜDÜRÜ

BILGI
TEKNOLOJILER
MÜDÜRÜ

FILO YÖNETIMI
MÜDÜRÜ

FINANSMUHASEBE
MÜDÜRÜ

OPERASYON
MÜDÜRÜ

MALI KONTROL
MÜDÜRÜ

İNSAN
KAYNAKLARI
UZMANI
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KREDI TAHSIS
MÜDÜRÜ
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FON GELIŞTIRME
DIREKTÖRÜ

HUKUK MÜŞAVIRI
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DÖNEM İÇINDE YAPILAN
ANA SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIKLERI

Şirketin esas sözleşmesinin değişen Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer kanun ve mevzuat
hükümlerine uyumu için, 25.06.2013 tarihli olağanüstü
genel kurul toplantısı öncesi tadil metinleri hazırlanarak
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 17/06/2013 tarih ve 6499
sayılı yazı ile; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 18/06/2013
tarih ve 4867 sayılı yazı ile gerekli izinler alınarak;
esas sözleşmesinin 1,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16.
Maddelerinin değiştirilmesi; 19. Maddesinin kaldırılması;
21,22,23,24 ve 25. Maddelerin eklenmesi genel kurul
tarafından kararlaştırılmıştır.
Esas sözleşmenin tam metni şirketin internet sitesi olan
www.beyazfilo.com adresinde bulunmaktadır.
Kuruluş
Madde 1
Ankara Ticaret Sicili’nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur
Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Türk
Ticaret Kanunu kapsamında nev’i ve unvan değiştirilmesi
suretiyle aşağıda adları soyadları, unvanları, ikametgâh
ve işyeri adresleri ile uyrukları yazılı kurucular arasında
Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin ani şekilde
kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket
kurulmuştur.
S.No 1
Kurucunun Adı-Soyadı Ünvanlı
Gürkan Gençler
Adresi: Güzeltepe Mah. Özvatan Sok.No:17/2 Çankaya /
Ankara Uyruğu T.C.
S.No 2
Kurucunun Adı-Soyadı Unvanı
Metin Ziya Tansu
Adresi: Güzeltepe Mah. Güzelkent sok. No: C/26 Çankaya /
Ankara Uyruğu T.C.
S.No 3
Kurucunun Adı-Soyadı Unvanı
Ahmet Can Teoman
Adresi: Remzi Oğuz Mah. Kuveyt Cad.No:4/4 Çankaya/
Ankara Uyruğu T.C.
S.No 4
Kurucunun Adı-Soyadı Unvanı
Osman Turgut Fırat
Adresi: Angora evleri Özleyen Sok.No:42 Çayyolu /Ankara
Uyruğu T.C.

S.No 5
Kurucunun Adı-Soyadı Unvanı
Beyaz Otomobil Kiralama Turizm Ve Sigortacılık Hizmetleri
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres 8. Cad.No:1 Birlik Çankaya /Ankara Uyruğu T.C.
Amaç ve Konu
Madde 3
1. Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt
araçlarını, spor ve eğlence araçlarını, otomobil, otobüs,
kamyon, kamyonet, tanker, TIR, minibüs, traktör, treyler, iş
ve tarım makinaları ile akümülatör ve bunlara ait makine
ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini, otomotiv
aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, alımı ve
satımı işlerini tüm boyutları ile yapmak, bunların ithalatını,
ithalat mutemetliğini ve ihracatını yapmak, yine bunların
servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak,
2. Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak
ve işletmek, araç bakım, onarım, servis hizmetlerinde
bulunmak, bunlarla ilgili yedek parça alım satımı yapmak,
mevcut olan servis istasyonları ile sürekli veya geçici
anlaşmalar imzalamak,
3. İnsan ve malların kara, hava ve deniz taşımacılığını
yapmak, bu amaçla gerekli olan tır filolarını kurmak, satın
almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek,
4. Lojistik hizmetleri yapmak, bununla ilgili tesisler, depo ve
antrepolar kurmak,
5. Elektrik motorları, bobinler, dinamolar, su motorları,
motopomplar ve kompresörler ve bunlara ait yedek
parçaların alım satımını yapmak, tüketiciye arzını
gerçekleştirmek,
6. Makine ve yedek parçaların imalatını ve montajını
yapmak için sanayi tesisleri ve servis istasyonları kurmak,
işletmek ve imal edilecek makine ve yedek parçaların
ihracını ve satışını yapmak,
7. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü fuarlara katılmak.
Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için:
1. İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler
temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile ‘’Aval’’ve
‘’Kefalet’ ’kredileri temin edebilir, gerektiği taktirde şirketin
taşınmaz mallarını rehin verebilir. Şirketin kendi adına
ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye
Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
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2. Yurt içindeki ve yurt dışındaki özel ve resmi kurumların,
yurt içinde ve yurt dışında uluslararası açtıkları ve
açacakları her türlü ihalelere katılabilir, anlaşmalar
yapabilir, taahhütlerde bulunabilir.
3. Konusu ile ilgili olmak şartı ile temsilcilik, komisyonculuk,
acentelik, toptancılık, bayilik, ithalat, ihracat, taahhüt,
pazarlamacılık ve ticaret işleri ile iştigal edebilir.
4. Şirketin amacı ve konuları ile ilgili her türlü taşınabilir ve
taşınmaz mal satın alabilir, bunları işletebilir, kiraya
verebilir, satabilir, devredebilir, ferağ ve rızai taksim
edebilir, başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz malları
ipotek ve kendi üstüne tescil ettirebilir, bunlar üzerinde
doğmuş her türlü hakları iktisap edebilir, devir ferağ
edebilir, üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul
mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, inkisap devir ve
ferağ edebilir, fabrika, idare, satış, servis, idare binaları
inşa edebilir.
5. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesi
hükmü saklı kalmak kaydıyla iş yapmakta olan gerçek
ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunabilir, gerekirse
ortaklık kurabilir, konusu ile ilgili faaliyet gösteren
şirketlere ayni ve nakdi sermaye koymak sureti ile iştirak
edebilir, ticari ve sınai işletmelere katılabilir.
6. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesi
hükmü saklı kalmak kaydıyla konusu ile ilgili faaliyet
gösteren yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle kanun
hükümleri çerçevesinde her türlü ortak faaliyete girişebilir,
ortaklıklar tesis edebilir, şirketçe tesis edilen kuruluşları
işletme karşılığı kiraya verebilir, konu ile ilgili olarak
meydana getirilen veya edinilen her çeşit ortaklık veya
sahiplik haklarını gerektiğinde aracılık faaliyeti ve menkul
kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak
kaydıyla satabilir, devredebilir veya elden çıkarabilir.
7. Şirket, borçları için ipotek, rehin ve kefalet teminatları
verebilir, şirketin alacakları için ipotek, rehin ve kefalet
teminatları alabilir. Konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin
borç ve alacakları için ipotek rehin verebilir ve alabilir,
rehin ve ipotekleri fekkedebilir. Şirketin kendi adına ve
3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye
Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
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8. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı,
ustalık, knowhow ve diğer sınai mülkiyet haklarını elde
edebilir, devredebilir, ferağ ve bunlar üzerinde lisans
anlaşmaları yapabilir, iştigal konularının gerçekleştirilmesi
amacı ile nakil vasıtaları iktisap edebilir, kiralayabilir ve
işletebilir.
9. Şirketin adına tescil ettirmek, kiraya vermek veya
satmak amacıyla ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve
idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir.
10. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesi
hükmü saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası
mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet
portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti
niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki tüm mevzuat
yükümlülükleriyle gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak
şartıyla, Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak veya bilcümle
nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel
kişilerle, şirket ve ortaklık kurabilir, ortaklıklara katılabilir,
mevcut veya kurulacak şirketlere ve yönetimlerine iştirak
edebilir, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın
alabilir, bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde
amacına uygun olarak elden çıkarabilir, şirket ve ortakların
paylarını satın alabilir ve iktisap edebilir.
11. Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere
satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine
uygun olarak her türlü tahvil, kara iştirakli tahvil, pay ile
değiştirilebilir tahvil, dönüştürülebilir tahvil, varant, oydan
yoksun pay, katılma intifa senetleri, kâr-zarar ortaklığı
belgesi, hisse senedi ve sermaye piyasası mevzuatına
uygun diğer tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti
ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun
olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen limit içinde,
mevzuat hükümleri gereğince tahvil ve diğer her türlü
borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda karar vermeye
yetkilidir. Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu, oydan yoksun pay
ihracına da karar vermeye yetkilidir.
12. İlgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli izinleri almak
kaydıyla, şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş
ve işlemleri kendi ortaklarıyla veya yönetim kurulu üyeleri
ile de yapabilir.
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13. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli
açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlere uyulması
kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan
iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde
de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık, şirket
gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni
verebilir. Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti,
kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı
tesis etmesi hususlarında, Sermaye Piyasası mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna
ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde yeni
pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan)
haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı
pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya
yetkilidir.

14. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket
için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek
istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine
keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda
karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirket sermayesi (A) ve (B) grubu paylara bölünmüştür. (A)
grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan ve mevzuatın öngördüğü diğer ilgili kurum ve/
veya mercilerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
Sermaye ve Payların Nev’i
Madde 6
Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
16.12.2011 tarih ve 42/1116 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (Üç yüz
milyon Türk Lirası) olup her biri 1 Türk Lirası itibari değerde
300.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.
Şirket hisseleri nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle
çıkartılabilir.
Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar
karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B)
grubu yeni paylar çıkartılacaktır. Ancak ortakların yeni
pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni
payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.
(A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları
durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu
tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları
oranında teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan pay
olması durumunda kalan paylar A Grubu dışındaki pay
sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel
kişilere satılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı
izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda
izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa
dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan yeni
bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden
çıkmış sayılacaktır.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin
haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının
imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.250.000.-TL (Otuz altı
milyon iki yüz elli bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari
değerde; 40.000 adet nama yazılı A grubu, 36.210.000 adet
hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 36.250.000
adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan arî
şekilde tamamen ödenmiştir.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz
paylar, grup ayrımı yapılmaksızın bütün paylara ve bütün
gruplara verilecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde
artırılabilir veya azaltılabilir.
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İşbu ana sözleşme maddesiyle tanınan yetki çerçevesinde,
Şirket Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
Pay Devri Genel Prensipler
Madde 7
(A) grubu nama yazılı payların devri için Yönetim
Kurulu’nun oy çokluğu ile onayı şarttır. Yönetim Kurulu
8 nolu maddede yer alan pay devri prosedürüne aykırı
davranılması, devralan kişinin payları kendi adına ve
hesabına aldığını açıkça beyan etmemesi veya payların
miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi
hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmesi halinde
Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketi’nin veya A grubu
diğer pay sahiplerinden herhangi birinin payları edinen
kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önermesi
halinde pay devrine onay vermekten kaçınabilir.
(B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak, serbestçe devredilebilir.
Yapılacak sermaye artırımlarında, Genel Kurulun veya
Yönetim Kurulunun aksine karar olmadıkça ortaklar,
mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler.
Rüçhan Haklarının kullanılmasından sonra kalan payların
halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.
Pay Devirleri
Madde 8
A Grubu Payların Devri: A Grubu pay sahiplerinden biri
(‘’Devir Eden’’) sahibi olduğu A Grubu paylarını kısmen veya
tamamen (‘’Teklif Edilen Paylar’’) üçüncü bir kişiye (‘’Devir
Olunan’’) devretmek istediğinde;
(i)
(ii)

Devretmek veya satmak niyetini,
Paylarının tamamını veyahut bir kısmını teşkil eden
bu payların adedini, (iii) Teklifte bulunduğu Devir
Olunan’a ait bilgileri,
(iv) Pay bedelini,
(v) Teklife ilişkin diğer hususları
yazılı bir ihbarla (‘’Devir ihbarı’’) diğer A Grubu pay
sahiplerine ve Yönetim Kurulu’na bildirecektir. Teklif edilen
devir işlemi hüsnüniyete uygun olacaktır. Devir Eden,
Yönetim Kuruluna Devir Olunanın Teklif Edilen Payları
almayı kabul ettiğini belirten belgelerin birer kopyasını ve
talep edilebilecek diğer bilgileri de verecektir.

Genel Bakış
Yönetimden
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler

Diğer A Grubu pay sahipleri, Devir ihbarı yapılmasından
itibaren otuz(30) gün içinde Teklif Edilen A Grubu Payları,
Devir İhbarı’nda belirtilen bedel ve şartlar üzerinden satın
alıp almayacağını Devir Eden’e yazılı olarak bildirecektir.
Devir ihbarı içeriğinde değişiklik olması halinde bu
paragrafta belirtilen otuz (30) günlük süre, yenilenmiş Devir
ihbarının alınmasından itibaren yeniden başlar.
Bu sürede bir bildirimde bulunmayan A Grubu pay
sahiplerinin Devir Eden’in teklifini reddettiği kabul edilir.
Eğer A Grubu pay sahiplerinden biri söz konusu payları
satın almak isterse, Teklif Edilen Paylar o pay sahibine
devredilecektir. Eğer A Grubu pay sahiplerinden bir kaçı söz
konusu payları satın almak isterse, Teklif Edilen Paylar ilgili
pay sahiplerine, Şirketteki payları oranında devredilecektir.
Diğer paydaşlar teklif edilen miktar ve fiyattan satın
almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirime
herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen
paydaş 3. şahıslara diğer paydaşlara teklif edilen fiyattan
düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Payların 3.
şahısa bu şekilde satılması durumunda Yönetim Kurulu pay
devrini kabul etmek ve pay defterine işlemek zorundadır
B Grubu Payların Devri: (B) grubu hamiline yazılı paylar
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, serbestçe
devredilebilir.
Yönetim Kurulu
Madde 9
Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
mevzuatı ile iş bu Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel
Kurul tarafından seçilecek en az 6 (altı) en çok 11 (on bir)
üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve
idare edilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (Yönetim Kurulu Üye
sayısının 7 olması durumunda 3 üye, 9 olması durumunda 4
üye, 11 olması durumunda 5 üye) A grubu pay sahiplerinin
çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından
seçilir. Yönetim Kurulu Üye sayısının 6,7 ve 8 üye olması
durumunda 2 üye, 9,10 ve 11 üye olması durumunda 3
üye B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen
adaylar arasından, diğer üyeler ise Genel Kurul tarafından
gösterilen aday(lar) arasından seçilir.
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Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler
bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada
görevli olmayan üyelerden oluşur.
Genel Kurul, lüzum görürse Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri saklı
kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman
değiştirebilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler.
Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden
seçilebilirler.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı
ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal
Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye
sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının
hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak
dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az
olamaz.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere
uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu
kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından
önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her
türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine
teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uyulur.

somutlaştığı- bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkûr
gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy
tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye
tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel
kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil
işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi
yerine temsilcisi seçilemez.
Şirket’in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim
Kurulu’na aittir. Yönetim kurulu en az 2 (iki) ayda bir defa
toplanacaktır. Yönetim Kurulu’nu Yönetim Kurulu başkanı,
onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan
Vekili toplantıya çağırır.
Yönetim Kurulu üyelerinden birinin talebi üzerine, Yönetim
Kurulu başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim
Kurulu başkan vekili, talebin geldiği günden itibaren en
geç15 (on beş) gün içinde toplanacak şekilde Yönetim
Kurulu’nu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantısı
Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı
ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde
yapılması da mümkündür.
TTK’nın 1527. maddesi birinci fıkrası uyarınca; anonim
şirketlerde yönetim kurulu toplantılarının elektronik
ortamda yapılabilmesi için Şirketlerin esas sözleşmelerinde
bu hükmün olması gerekmektedir. Bu imkândan
yararlanılabilmesi için, ana sözleşmenin yönetim
kurulunun toplantılarıyla ilgili bölümüne aşağıdaki hüküm
aynen konulmalıdır.

Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim
Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk
Ticaret Kanunu Hükümlerine Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel
Kurulun onayına sunulur.

“Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına
katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda
Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca
hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak
Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç
için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü
uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek
hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili
mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde
belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.”

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu
takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel
kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya
bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri
reddedilmiş sayılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan
kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin
yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ”Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemelerine
uyulur.
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Yönetim kurulu tarafından kabul edilen herhangi bir
karara kısmen ya da tamamen katılmayan Yönetim
Kurulu üyelerinin karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa
yazdırmaları zorunludur. Tutanaklar Yönetim Kurulu
tarafından usulünce imzalanmış olarak Şirket karar
defterine yapıştırılacaktır.
Şirket adına düzenlenen bir belgenin veya akdedilen
herhangi bir sözleşmenin geçerli ve Şirket açısından
bağlayıcı olabilmesi için, bunun Şirket unvanı altında
Yönetim kurulu tarafından çıkarılacak imza sirküleri ile
belirlenecek imza yetkililerinin imzalarını taşıması şarttır.
Yönetim kurulu, üyeleri arasından veya bunlar dışından
görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle murahhas üye,
murahhas müdür, koordinatör, genel müdür, müdür ve
burada sayılanlar ile benzer veya denk yetkililer atayabilir.
Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini
haiz olması şarttır.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı
başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek
bir ücret ödenir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin
ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve genel kurul
toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine
sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı
tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin
internet sitesinde yer alır.
Denetçi Seçimi ve Diğer Yönetimsel Organlar
Madde 10
1) Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca
yürütülecektir Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası
mevzuatı ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde, şirkete ait defter ve kayıtların, mevzuatta
öngörülen diğer belge ve kayıtların her yıl incelenmesi
için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tanınan nitelikte
bağımsız denetim firmalarından birini Şirkete Bağımsız
Denetçi olarak seçecektir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun
bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim
esasları ile ilgili hükümleri ve burada hüküm bulunmayan
hallerde TTK hükümleri uygulanır.

Genel Bakış
Yönetimden
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler

2) Murahhas üye ve/veya Murahhas Müdür: Yönetim Kurulu
Şirket’in işlerinin idaresi ve temsiline dair faaliyetlerin
hepsini veya bazılarını görmeye yetkili olmak üzere
Yönetim Kurulu başkan, başkan vekili ve üyeleri arasından
bir murahhas üye ve/veya Şirket çalışanlarından bir
murahhas müdür atayabilir. Bu şekilde seçilen murahhas
üye ve/veya murahhas müdürün istifa, emeklilik, ölüm ya
da işine devamını engelleyen herhangi diğer bir sebeple
görevine devam edememesi halinde yönetim kurulunca
benzer tecrübe ve profesyonel kapasitede yeni bir
murahhas üye ve/veya murahhas müdür atanacaktır.
3) Genel Müdür: Yönetim Kurulu bir genel müdür
atayacaktır. Genel Müdür’ün vefat, istifa veya azlini
gerektiren herhangi bir nedenle görevine devam
edememesi halinde Yönetim Kurulu aynı şekilde yeni
Genel Müdür’ü atayacaktır. Genel Müdür’ün görev tanımı,
maaş, izin ve buna benzer tüm hakları Yönetim Kurulu’nca
belirlenecektir.
Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Genel Müdür
Yönetim Kurulu’nun denetim altında;
a. Şirket’in günlük işlemlerini yıllık iş planına uyacak
şekilde ve pay sahiplerinin ayrı iş menfaatlerinden
bağımsız olarak Şirket’in menfaatlerini en iyi şekilde
koruyacak şekilde yönetme sorumluluğuna ve yetkisine
sahip olacaklardır.
b. Yönetim Kurulu’na Şirket’in işleri ile ilgili bilgi temin
edecektir.
c. Yönetim Kurulu kararlarına tabi olarak, Şirket veya
herhangi bir iştirakinin Genel Müdürünü, Genel
Koordinatörünü, Genel Müdür Yardımcılarını, Mali
Koordinatör Yardımcısını ve/veya Yönetici Müdürü
ve/veya hangi sıfatla olursa olsun burada sayılanlar
ile benzer veya denk yetkiler kullanan diğer Şirket
çalışanlarını işe alacak ve işten çıkaracaktır.
d. Şirket’in amaçlarını gerçekleştirmek için tüm uygun olan
ve gerekli faaliyetleri yerine getirmeye yetkin olacaktır.
4) Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler: Yönetim kurulunun
görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine
getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde komiteler
oluşturulur. Komitelerin görev alanları ve çalışma
esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre
belirlenir. Ayrıca TTK’nın 378 inci maddesi uyarında riskin
erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.
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Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi
üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir
ve kamuya açıklanır.
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer
komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri
arasından seçilir.

Genel kurul şirketin merkezinde veya yönetim kurulunun
tayin ve karara bağlayacağı başka bir yerde toplanır. Bütün
toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin
hazır bulunması ve tutanakları imzalaması şarttır.
Bakanlık temsilcisinin yokluğunda toplanacak Genel Kurul
toplantılarında alınan kararlar ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı temsilcisinin imzasını taşımayan tutanaklar
geçerli değildir.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.
Komitelerin çalışmalarında Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim
İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan
işlemler ve alınan kararlar geçersiz olup esas sözleşmeye
aykırı sayılır.
Genel Kurul
Madde 11
1- Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel
Kurul halinde, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda
Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar.
Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan
itibaren ilk 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır.
Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409.maddesi
hükmüne göre hazırlanacak gündemde belirlenen
konular görüşülüp şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile
gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar
verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve
yenilerinin seçimi yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi
maddesi ile ilgili sayılır.
Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve
zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre
toplanır ve gündemine dâhil hususları inceleyerek gerekli
kararları verir.
Toplanan genel kurullarda alınacak kararlar gerek muhalif
kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayan veya temsil
edilmeyenler hakkında da geçerlidir.
Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile
düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile iç
yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu ve
sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin
yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her
türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden
asgari üç hafta önceden yapılır. Türk Ticaret Kanunu’nun
438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan
hususlar müzakere edilemez. En az sermayenin yirmide
birini oluşturan pay sahipleri Türk Ticaret Kanunun 411.
maddesine uygun şekilde gündemi belirterek toplantıya
çağırabilir veya gündeme madde konulmasını talep
edebilir.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır
bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir
oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup
oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının
kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı
prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine,
oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı
sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar.
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer
hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası
ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller
kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip
olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâleten temsilde
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine tabidir.
2- İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu: Türk Ticaret
Kanunu md.454’e göre esas sözleşme değişikliğinin veya
yönetim kurulunun alacağı sermaye artırım kararının
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda
kararın imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması
gerekir. İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu toplantı ve
karar yeter sayılarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası kanunu hükümleri geçerlidir.
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Mali Hükümler
Madde 12
Şirket’in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem
finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının
hazırlanmasında, Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.
Türk Ticaret Kanunu’nun bilanço ve kâr zarar tablosunun
hazırlanmasına ilişkin hükümleri saklıdır.
Ticari ve yasal defterlerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tutulması
sağlanmalıdır.
Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu faaliyet
raporu ve ilgili döneme ait finansal tablo ve raporları
pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır
bulundurulur.
Bütün pay sahipleri şirket merkezinde veya genel kurula
giriş kartlarının dağıtılacağının duyurulduğu bütün yerlerde
adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri gibi bunlardan birer
nüsha alabilirler.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen
finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu
Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar
dâhilinde kamuya duyurulur.
İlanlar
Madde 13
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
belirlenen süreler içinde yapılır.
Faaliyet Dönemi
Madde 14
Faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve
Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Genel Bakış
Yönetimden
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler

Kârın Tespiti ve Dağıtımı
Madde 15
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden,
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi
şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar
ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen
dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden
sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi
ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci
temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr
payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem
ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine,
imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş
vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara
dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü:
d) Safi kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar
düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya
tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya
Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi
isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş
sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra
bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin
2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler
ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için
belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde
dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla
kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay
sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine,
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere,
çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/
veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
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Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne,
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit
olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı,
yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel
kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre
genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri
alınamaz.
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. Maddesi ve ilgili
mevzuatta öngörülen koşullara uygun olarak kâr payı
avansı dağıtılmasına karar verebilir.
Tasfiye
Madde 16
Yönetim kurulu herhangi bir nedenle Şirket’in feshi ve
tasfiyesi ya da devam etmesini görüşüp karara bağlamak
üzere genel kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket Türk
Ticaret Kanunu’nun 529, 530 ve 531. maddelerinde
sayılan hallerden herhangi birinin oluşması ya da yetkili
mahkemenin vereceği kârar üzerine ya da genel kurul
tarafından ana sözleşme hükümlerine göre verilecek kârar
ile feshedilebilir.
Komiteler
Madde 19
Kaldırıldı
Şirketle İşlem Yapma Ve Rekabet Etme
Madde 21
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,
yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin
ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi
ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından söz
konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

Önemli Nitelikte İşlemler
Madde 22
Şirketin önemli nitelikteki işlemleri konusunda
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uyulur.
İlişkili Taraflarla İşlemler
Madde 23
Şirketin, ilişkili tarafları ile gerçekleştirecekleri Kurulca
belirlenecek nitelikteki işlemlere başlamadan önce,
yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu
kararı almaları zorunludur. Söz konusu yönetim kurulu
kararlarının uygulanabilmesi için bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız
yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu
işlemi onaylamaması hâlinde, bu durum işleme ilişkin
yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem
genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul
toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili
kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınır.
Bu maddenin genel kurul toplantısında görüşülmesinde,
toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların basit
çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara
uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ve genel kurul
kararları geçerli sayılmaz.
Yönetim Kurulu’nun Tahvil Ve Diğer Borçlanma
Araçlarını İhraç Yetkisi
Madde 24
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt
dışında satılmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı
niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31.03
maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı
niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine
süresiz olarak sahiptir.
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Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık
Madde 25
Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası
mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması
ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve
kamuya açıklanır.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler
piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir. Periyodik
mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal
durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket
faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı
bilgi vermesine özen gösterilir.

Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz,
anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir
biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin etik
kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel
Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları
ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal
sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer
alır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali
tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye
Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar kapsamında
kamuya duyurulacaktır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi
olduğu mevzuata, işbu ana sözleşemeye ve diğer Şirket
içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği
haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay
sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına
yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek
bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına
sunulmasına özen gösterir.
Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kâr
dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri,
organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyeti hakkındaki
önemli değişikleri içeren bilgilerin, Şirketin merkez ve
şubeleri ile elektronik ortam dâhil pay sahiplerinin en
rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye
açık tutulmasına özen gösterilir. Genel Kurul gündem
ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme
dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden
diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için
yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine
açık tutulur.
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RISK YÖNETIMI

Operasyonel Riskler
Araç kiralama işlemi öncesinde istihbarat ve satış
departmanları tarafından ayrıntılı bir analiz yapılmaktadır.
Bu analiz çerçevesinde müşteri adaylarının finansal
kredibiliteleri, ödeme performansları gibi faktörler,
doğrudan istihbarat, piyasa istihbaratı ve saha
ziyaretleri yöntemleriyle tespit edilmektedir. Bu teklif
analizi sonucunda araç kiralama sözleşmesi yapılıp
yapılamayacağı, sözleşme düzenlenecekse risk profiline
uygun fiyatın hangi düzeyde olacağı belirlenmektedir.
Kiralanan araçların kazalar sonucu pert olabilme
ya da ağır hasar alabilme olasılıkları göz önünde
bulundurulduğunda oldukça yüksek primli poliçe teklifleri
verilmekte ve yüksek primli sigortalar yaptırılmaktadır.
Bunun yanı sıra araçların kötü kullanılması ikinci el
piyasasında daha yüksek değer kaybına neden olmaktadır.
Kaza esnasında şirketin riskini minimize etmek için uygun
poliçelerin satın alınması gerekmektedir.
Aracın ya da araçtaki ekipmanların çalınması durumunda
kasko kapsamına giren bölümü gerekli evrakların teslimi
ile birlikte kasko şirketinden tahsil edilebilmektedir.
Kiralanan araçların suç unsuru fiillerde kullanılması ya da
idari para cezalarına maruz kalması durumunda şirketin
mesuliyet almasını engellemek amacıyla aracın teslimat
tutanaklarının tam olarak düzenlenmesi büyük önem
taşımaktadır. Böylece müşterilerle yapılan sözleşmelerle
şirketin zarar görme ihtimali en aza indirgenmektedir.
Aracın veya araca dâhil ekipmanların çalınması
durumunda, kullanıcının gerekli evrakları teslimi ile sigorta
şirketinden kasko kapsamında zayi olan kısım kadar
tahsilat yapılmaktadır. Hırsızlığa konu olan aracın veya
ekipmanların çalınmasında kullanıcının kusurlu olmadığını
gösterir belgelerin temini, tazmin olacak tutarın tespitinde
etkili olmaktadır. Kullanıcının kusurlu olmadığına ilişkin
belgelerin temin edilememesi hâlinde söz konusu zararlar
tazmin edilememektedir.

Finansal Riskler
Kredi Riski
Kredi riski, finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı
tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini
de taşımaktadır. Grup’un kredi riskine maruz kaldığı alan,
faaliyetlerinin büyük bir kısmını gerçekleştirdiği Türkiye’de
yoğunlaşmıştır. Bu riskler yönetim tarafından toplam
riski her bir taraf için sınırlayarak ve kredi riskini yüksek
müşteri sayısıyla dağıtarak izlenmektedir. Ticari alacaklar,
şirket yönetimi tarafından geçmiş tecrübeler ve cari
ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve
uygun miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra
bilançoda net olarak gösterilmektedir.
Faiz Oranı Riski
Şirket, faiz riskine bilanço kalemlerinin piyasa değerlerinin
dalgalanmalarıyla (fiyat riski) veya faize hassas olan
varlık ve yükümlülüklerinin ani oran değişikliklerinin
etkisiyle, maruz kalmaktadır. Türkiye’de faiz oranları
yüksek oranda değişkendir. Bundan dolayı, faiz riski
Şirket’in varlık ve yükümlülük yönetiminde önemli bir yer
tutar. Faiz riski, faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin
dengelendiği portföylerin kullanılması sonucu doğal
riskten korunma yöntemi ile yönetilmektedir. Varlıkların
ve yükümlülüklerinin faize duyarlılığının dengelemesine
özel önem verilmektedir. Bu riskleri yönetmede faize
duyarlılık, fark ve hassaslık analizleri temel yöntem olarak
kullanılmaktadır.
Şirket’in faize duyarlı yükümlülükleri ağırlıklı olarak
uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır. Şirket, aktif pasif
yönetimi uyarınca araç kiralama sözleşmeleri ile ilgili
kredilerin vadelerini birbiri ile eşleştirip, sabit faizli
kredi sözleşmelerine girmektedir. Bu nedenle, Şirket’in
borçlanma maliyetleri kısa vadede meydana gelen faiz
değişikliklerine görece geç tepki vermektedir.
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Likidite Riski
Şirketin varlık ve yükümlülük yönetimindeki en önemli
amacı, grubun alacaklılarına olan taahhütlerini yerine
getirebilmek için gerekli olan likiditeyi sağlamak ve
Grup’un kendi likidite ihtiyaçlarını karşılayabilmektir.
Şirket araç kiralama sözleşmelerinin vade tarihine
kadar olan geri kalan dönemini baz alarak, net finansal
yükümlülüklerin uygun vade gruplamasını yaparak
analizini sağlar. Böylece kullanılan kredilerdeki vade ile
alacakların vadesi birbirine uyumlu hale getirilerek likidite
riski minimize edilmektedir.
Yabancı Para Riski
Yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülükler kur riskine
sebep olmaktadır. Bu risk döviz cinsinden varlıkların ve
yükümlülüklerin netleştirilmesiyle oluşan doğal riskten
korunma yöntemleri ile yönetilmektedir.
Ayrıca, Şirket kiralama hizmeti taahhütlerine ilişkin
oluşan yabancı para cinsinden operasyonel kiralama
alacaklarından doğan kur riski için gerçeğe uygun değere
yönelik riskten korunma işlemi yapmaktadır.
Şirket yabancı para kullanarak aldığı araçları müşterilerine
yabancı paralı kiralama sözleşmeleriyle kiralamakta ve bu
yabancı paralı sözleşmeler nedeniyle de hedge muhasebesi
işlemi yapmaktadır.
Araç Değer Kaybı Riski
Ekonomik krizlerde tüm emtialarda olduğu gibi ikinci el
araçların da fiyatları düşmektedir. Bu da Şirket’in 2. el
araç satışlarından elde edeceği gelirinin azalmasına yol
açabilecektir.
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Mevzuattan Kaynaklanan Riskler
Uzun dönem araç kiralama sektörü hukuki ve vergi
mevzuatı düzenlemelerinden etkilenebilmektedir. Geçmiş
dönemde araç satısı ile ilgili olarak yapılan KDV ve
ÖTV değişiklikleri sektördeki şirket kârlılıklarını negatif
etkilediyse de, rekabet açısından sadece bu faaliyete
yönelmiş olan şirketlerin diğer sektör oyuncuları ile
olan rekabeti açısından olumlu sonuçlanmıştır. Araç
alımlarına ilişkin KDV-ÖTV oranlarında yapılan artışlar
araç kiralama sektörüne olan genel talebi azaltmasının
yanında şirketlerin araç kira gelirlerini ve en önemlisi ikinci
el araç satış gelirlerini de negatif yönde etkilemektedir.
Bu tür değişikliklerin gelecekte olması halinde sektör ve
dolayısıyla şirket performansı da bundan etkilenecektir.
Dolayısıyla Şirket’in performansı mevzuat değişikliklerine
karşı son derece duyarlıdır.
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KREDI DERECELENDIRME NOTU

Beyaz Filo’nun kredi derecelendirme notu, derecelendirme
kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından
2013 yılı içinde 11 Nisan ve 29 Mayıs 2013 tarihlerinde
revize edilerek yükseltilmiştir. 29 Mayıs 2013 tarihli
revizyonda JCR tarafından Türkiye’nin ülke kredi notunda
yapılan yükseltme sonucunda Beyaz Filo’nun uzun vadeli

uluslararası yabancı para notu BB-‘den BB+’ya, uzun
vadeli uluslararası yerel para notu da BB’den BB+’ya
yükseltilmiştir.
Şirket’in 29 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla revize edilmiş kredi
derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:

Uzun vadeli uluslararası yabancı para notu

BB+ / (Durağan görünüm)

Uzun vadeli uluslararası yerel para notu

BB+ / (Durağan görünüm)

Uzun vadeli ulusal notu
Kısa vadeli uluslararası yabancı para notu
Kısa vadeli uluslararası yerel para notu
Kısa vadeli ulusal notu
Desteklenme notu
Ortaklardan bağımsızlık notu

BBB- (Trk) / (Durağan görünüm)
B / (Durağan görünüm)
B / (Durağan görünüm)
A-3 (Trk) / (Durağan görünüm)
3
BC
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KREDI VE BORÇLANMA ARACI İHRACI

Finansman Bonosu İhracı
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’nin büyüme hızı ile
doğru orantılı olarak finansman ihtiyacını gidermek,
mevcut finansal kaynaklarını ve mali borç portföyünü
çeşitlendirmek, bu kapsamda kısa vadeli kredileri
tasfiye etmek, oto kiralama ile ilgili başlaması planlanan
yeni faaliyet türlerindeki kaynak ihtiyacını karşılamak
amacıyla toplam 100 milyon TL tutarında tahvil ihracı
için 7 Mart 2013 tarihli ve 2013/5 sayılı yönetim kurulu
kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na başvuru
Kupon Sayısı
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yapılmıştır. SPK’nın 30 Nisan 2013 tarih ve 15/493 sayılı
kararı ile onaylanan 2 yıl vadeli, değişken faizli, 50 milyon
TL nominal değerli tahvilin Borsa dışında talep toplama
yöntemiyle satışı 22 Mayıs 2013 tamamlanmıştır. İhraç
edilen tahvillerin tamamı satılmıştır. Borsa İstanbul’un
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında
nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmekte olan ve 728
gün vadeli TRSBFOK51512 ISIN kodlu ihraç edilen tahvilin
kupon ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:

Ödeme Tarihi

7. Kupon

31.12.2013

6. Kupon

29.11.2013

5. Kupon

31.10.2013

4. Kupon

30.09.2013

3. Kupon

29.08.2013

2. Kupon

31.07.2013

1. Kupon

28.06.2013

Kredi Geri Ödemesi
Şirketin 2007 yılında BoFA Merrill Lynch’le imzalamış olduğu
ve Kasım 2007 itibarıyla yürürlüğe giren kredi sözleşmesi
çerçevesinde kullanılan 2 yıl anapara ödemesiz 5 yıl
vadeli yaklaşık 73,3 milyon Amerikan doları tutarındaki
uluslararası kredi borcu 98,1 milyon Amerikan doları geri
ödeme yapılarak 3 Ocak 2013 tarihinde kapatılmıştır.
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KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI
UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE
UYUM BEYANI
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 03.01.2014 tarih
ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiş, ilgili Tebliğ’in 6’ncı maddesine göre hisseleri GİP’te
işlem gören Beyaz Filo Kiralama A.Ş. (“Şirket” veya “Beyaz
Filo”) söz konusu tebliğe uymakla yükümlü olmamakla
birlikte kurumsal yönetim ilkelerine bağlılığının bir
göstergesi olarak faaliyet raporu ile birlikte aşağıdaki
hususları yatırımcıların bilgisine sunmaktadır.

• Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas
sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun
olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
• Genel kurul öncesinde pay sahiplerine yönelik olarak
genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.
• Oylama sonuçlarının kaydı tutulmuştur. Pay
sahiplerinden bu kayıtları talep eden olmamıştır.
• Kamuyu aydınlatma ile ilgili yükümlülükler mevzuat
gereği yerine getirilmiş ve Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda gerekli açıklamaların eksiksiz, doğrudan,
kolay anlaşılır, yeterli düzeyde bilgiyi içerecek ve yanıltıcı
ifadelerden uzak biçimde yapılması sağlanmıştır.

BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Beyaz Filo bünyesinde kurumsal yönetim komitesine
raporlama yapan bir yatırımcı ilişkileri bölümü
bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri bölümünün iletişim
bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Tel
: +90 312 454 20 00
Faks
: +90 312 454 20 55
E-posta : yatirimci@beyazfilo.com
Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri kapsamında,
• Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile
diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli
ve güncel olarak tutulmasının sağlanması
• Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi
taleplerini yanıtlanması
• Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin
bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların
hazırlaması ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata,
esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere
uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması
• Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her
türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası
mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesi
sorumlulukları yerine getirilmektedir.
Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin dönem içinde yerine
getirdiği başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:
• Dönem içinde yatırımcılardan telefon yoluyla 250,
e-posta yoluyla 85 adet bilgi talebi alınmıştır. Yatırımcılar
tarafından yöneltilen sorular, ilgili yasal düzenlemeler
ve şirketin bilgilendirme politikasına uygun olarak
yanıtlanmıştır. Bilgi taleplerinin tamamı gizli veya ticari
sır niteliğinde olanlar hariç eşitlik ilkesine uygun olarak
karşılanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme
Haklarını Kullanımı
İlgili mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası uyarınca
bütün yatırımcıların eşit düzeyde bilgilendirilmesi esastır.
Yatırımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında daha önce
kamuya açıklanmamış bilgilere yer verilmemektedir.
Şirketin internet sitesinde, pay sahipliği haklarının
kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve
açıklamalara yer verilmektedir. Şirketin faaliyetlerine
ilişkin bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla
açıklanmaktadır. Ayrıca kamuyu aydınlatmaya yönelik
bilgiler, şirketin kurumsal internet sitesi olan www.
beyazfilo.com adresinde yayımlanmaktadır.
Şirket esas sözleşmesinde, bireysel bir hak olarak, pay
sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesini talep etme
hakkı tanıyan bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem
içinde bu konuda herhangi bir talep söz konusu olmamıştır.
Yatırımcı ilişkileri bölümü yıl içinde yürüttüğü faaliyetlere
ilişkin olarak düzenli bir veri tabanı tutulmakta olup
buna ilişkin raporlar yönetim kuruluna düzenli olarak
sunulmaktadır.
2.3.Genel Kurul Toplantıları
15 Nisan 2013 tarihinde, saat 14:00’da Şirket merkezi olan
Şehit Kurbani Akboğa Sokak No:24 Çankaya-Ankara
adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nin 15 Nisan
2013 tarih ve 02150 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi gözetiminde yapılan 2012 yılı olağan ortaklar
genel kurul toplantısı daveti, gündemi de ihtiva edecek
şekilde, 29 Mart 2013 tarihli 8289 sayılı (sayfa 842) Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi’nde, 22 Mart 2013 tarihinden itibaren
kurumsal internet sitesinde ve 22 Mart 2013 tarihinde
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır.
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Olağan Genel Kurul Toplantısı
Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket’in toplam 36.250.000
adet A ve B paylarının, 25.981.889 adedinin vekaleten,
6.838.248 adedinin asaleten olmak üzere toplam 32.820.137
adedinin temsiliyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıya menfaat
sahipleri veya medya temsilcilerinden katılan olmamıştır.
Pay sahipleri tarafından herhangi bir soru olmamış, bir
gündem önerisi verilmemiştir.
Genel kurula katılımın kolaylaştırılması için toplantının
yapılacağı yer ve zaman açık bir şekilde Kamuyu
Aydınlatma Platformu ve şirketin kurumsal internet
sitesinde yayınlanmıştır. Genel kurul toplantısından önce
gündemdeki konulara ilişkin açıklayıcı bilgilerin yer aldığı
bir genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanarak
şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Genel Kurul
toplantısından önce, faaliyet raporu ve mali tablolar, esas
sözleşme, kâr dağıtım önerisi şirketin genel merkezinde
incelemeye açık tutulmuştur.
Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız
yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun
arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın gelen
kurula bırakıldığı işlemlerin gündeme taşınmasının söz
konusu olmamıştır.
Genel kurul toplantısında pay sahiplerine, bağış ve
yardımlara ilişkin ayrı bir gündem maddesi altında dönem
içinde herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığı bilgisi
verilmiştir.
Genel kurul toplantılarının tutanakları şirketin kurumsal
internet sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümü altında
genel kurul bilgileri sayfasında, Kamuyu Aydınlatma
Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Bilgi Platformu’nda
yayımlanmaktadır.
Yönetimi elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim
kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin
bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri
hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek bir durum söz konusu
olmamıştır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
25 Haziran 2013 tarih, saat 10:00’da Şirket merkezi olan
Şehit Kurbani Akboğa Sokak No:24 Çankaya- Ankara
adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 25
Haziran 2013 tarih ve 3605 sayılı yazısıyla görevlendirilen
Bakanlık Temsilcisi gözetiminde Şirket esas sözleşmesinin
bazı maddelerinin değiştirilmesi, iptali ve yeni maddeler
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ilave edilmesi amacıyla olağanüstü genel kurul toplantısı
düzenlenmiştir. Toplantı daveti, gündemi de ihtiva edecek
şekilde 3 Haziran 2013 tarihli ve 8333 sayılı (sayfa 585)
Türkiye Ticaret Gazetesi’nde, 30 Mayıs 2013 tarihinde
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve 30 Mayıs 2013
tarihinden itibaren Şirketin kurumsal internet sitesinde
yayınlanmıştır.
Şirketin toplam 36.250.000 adet A ve B paylarının, 25.922.955
adedi vekaleten ve 6.803.510 adedi asaleten olmak üzere
toplam 32.726.465 adedi toplantıda temsil edilmiştir.
Toplantıya menfaat sahipleri veya medya temsilcilerinden
katılan olmamıştır. Pay sahipleri tarafından herhangi bir
soru olmamış, bir gündem önerisi verilmemiştir.
2.4. Oy Hakları ve Azlık hakları
Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.250.000.-TL (Otuz altı
milyon iki yüz elli bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari
değerde; 40.000 adet nama yazılı A grubu, 36.210.000 adet
hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 36.250.000
adet paya ayrılmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu
paylar hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı
(Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 olması durumunda 3 üye,
9 olması durumunda 4 üye, 11 olması durumunda 5 üye) A
grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği
kişiler arasından seçilir.
Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermekte
olup, oy hakkında imtiyaz ve birikimli oy kullanma yöntemi
söz konusu değildir. Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz
arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte
olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi
bulunmamaktadır.
Azınlık hakları şirket esas sözleşmesinde sermayenin
yirmide birinden daha düşük bir şeklinde belirlenmemiştir.
2.5. Kâr Payı Hakkı
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden,
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi
şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar
ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen
dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden
sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
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Genel Kanuni Yedek Akçe:
% 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü:
Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi
ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü
ayrılır.
Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr
payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı
pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve
benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar
verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü:
Safi kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar
düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya
tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk
Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği
ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş
sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra
bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin
2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler
ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri
için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi
biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında
imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa
senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan
vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı
dağıtılmasına karar verilemez.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne,
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit
olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı,
yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel
kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre
genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri
alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. Maddesi ve ilgili
mevzuatta öngörülen koşullara uygun olarak kâr payı
avansı dağıtılmasına karar verebilir.
2.6. Payların Devri
(A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları
durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu
tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları
oranında teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan pay
olması durumunda kalan paylar A Grubu dışındaki pay
sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel
kişilere satılabilir.
Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin
haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının
imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. (A)
grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu’nun
oy çokluğu ile onayı şarttır.
BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketin kurumsal internet sitesi, www.beyazfilo.com
adresinde yayımlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak
yayımlanan internet sitesinde ilgili mevzuat uyarınca
açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili
bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,
imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin
yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri’nin tarih ve
sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel
durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları,
izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel
kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve
toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, pay
alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu
bilgi formları ve benzeri formlar, kâr dağıtım politikası,
bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan ve
sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi
talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar
gibi kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen diğer tüm
bilgilere yer verilmektedir.
3.2. Faaliyet Raporu
Şirketin faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde
yer alan bilgilere yer verilmektedir. Yönetim kurulu, faaliyet
raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında
tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda
hazırlanmıştır.
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BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket, amaçlarına ulaşmasını ve faaliyetlerini
sürdürmesini etkileyen ya da bundan etkilenen, dolayısıyla
şirket faaliyetleri üzerinde meşru çıkarları olan kişi,
grup ya da kuruluşların tümünü şirketin paydaşları
olarak değerlendirmektedir. Hissedar değerinin ancak
bütün paydaşların çıkarları gözetilerek maksimize
edilebileceğine, hissedar ve paydaşların menfaatlerinin
bu açıdan aynı paralelde olduğuna inanmaktadır. Bu
anlayışla, paydaşların menfaatlerinin korunmasına azami
özen göstermektedir.
Menfaat sahipleri, ihtiyaç duyduklarında şirket faaliyetleri
ile ilgili bilgilere şirketin internet sitesi, faaliyet raporu ve
KAP’taki bildirimler aracılığıyla ulaşabilmektedir.
Menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı ve etik açıdan
uygun olmadığını düşündükleri işlemlerle ilgili görüşlerinin
değerlendirilmesi sorumluluğu denetim komitesine
verilmiştir. Menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı ve etik
açıdan uygun olmadığını düşündükleri işlemlerle ilgili
görüşlerinin değerlendirilmesi sorumluluğu denetim
komitesine verilmiş olup bu konuya ilişkin görüşlerini
yatırımcı ilişkileri e-mail ve telefon hattı vasıtasıyla iletme
hakkına sahiptirler.
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli
kararlarda ilgili menfaat sahiplerinin görüşleri alınarak
hareket edilmektedir. Örneğin şirket faaliyetlerinin
finansmanı konusunda birlikte çalışılan banka ve
diğer finansal kuruluşlarla sürekli iletişim hâlinde
bulunulmaktadır. Ayrıca Beyaz Filo’nun araç parkında
yer alan çok sayıda aracın servis bakım işlemlerinin
kalitesi müşteri memnuniyeti için en önemli faktörlerden
biridir. Bu nedenle şirket tedarikçileri de birer iş ortağı
olarak görülmekte ve tedarikçi memnuniyeti ön planda
tutulmaktadır. Bunlar dışında menfaat sahiplerinin
yönetime katılımı konusunda herhangi bir talep
bulunmamaktadır.
4.3. İnsan Kaynakları Politikası
Beyaz Filo, çalışanların sahip olduğu bilgi ve tecrübenin
şirketler için en önemli rekabet avantajı olduğuna inanır
ve bu nedenle insan kaynakları politikasında çalışan
sadakatine öncelik verir. Beyaz Filo’nun insan kaynakları
yaklaşımı sayesinde on yılı aşkın bir süredir birlikte çalışan
yönetici ve personelin yarattığı takım ruhu, şirketin
müşterilerine filo kiralama alanında Türkiye’nin en
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geniş tecrübesini sunmaktadır. Şirketin insan kaynakları
faaliyetleri, doğru işe doğru insan anlayışıyla yola çıkarak,
iyi eğitimli ve her biri alanında uzmanlaşmış, yetkin insan
kaynağını bulma ve elde tutmaya odaklanmaktadır.
Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, fiziksel engel
ve benzeri nedenlerle ayrım yapılmaması, insan haklarına
saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, cinsel,
ruhsal veya duygusal kötü muamelelere karşı korunması
için gerekli önlemler alınmakta ve Denetim Komitesi
tarafından izlenmektedir. İşe alımlarda kimseye ayrımcılık
uygulanmaz ve seçim süreci objektif kriterlere dayalı
olarak yürütülür. Kariyer planlamada, eşit koşullardaki
kişilere eşit fırsat sağlama ilkesi benimsenir.
Şirketin insan kaynakları süreçleri:
• Seçme ve Yerleştirme
• Eğitim Yönetimi
• Performans Değerlendirme
• Kariyer Planlama
• Ücret Yönetimi Sistemi
• Özlük İşleri ve Yasal Yükümlülükler başlıkları altında
yürütülmektedir.
İşe alma ve yerleştirme sisteminin amacı, şirketin vizyon,
misyon ve değerlerine uygun, işin gerektirdiği yetkinliklere
sahip kişilerin eşit fırsat tanınarak, adil ve yansız bir
şekilde değerlendirilmesi sonucu istihdam edilerek, şirketin
insan gücü ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu bağlamda
ihtiyaç duyulan pozisyona en uygun elemanı seçerek iş
verimliliğini artırmak, olası eleman ihtiyacına hazırlıklı
olmak, bölümlerden gelecek olan eleman taleplerini
karşılayabilecek bir başvuru havuzu oluşturmak, şirkete
başvuran adaylara en kısa sürede olumlu veya olumsuz
yanıt vermek, işe alım sürecini etkili bir şekilde yürüterek,
şirketin çalışmak için tercih edecekleri bir seçenek olması
sağlanmaktadır.
Eğitim Yönetimi Sistemi’nin temel amacı; şirket
çalışanlarının gelişim ve eğitim ihtiyaçlarına cevap
vermek, işbaşında ölçülebilir, gözlemlenebilir ve mevcut
performansı artırıcı sonuçlar yaratmaktır. Eğitimlerle;
birlikte düşünen, birlikte hareket eden, profesyonel,
güvenen, güvenilen, kendini sürekli geliştiren, atılımcı,
yaratıcı, çağdaş, öneren, eleştiren, tasarruf eden bir
çalışan oluşumu hedeflenir. Bu bağlamda, şirketin strateji,
iş hedefleri ve misyonu doğrultusunda çalışanların
performansını artırmak için gerekli eğitim ihtiyaçlarının
tespit edilmesi, ihtiyaç duyulan konularda şirket içi
ve şirket dışı eğitim programlarının planlanması,
organizasyonu ve değerlendirilmesi, eğitimle ilgili
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projelerin, iş hedefleri doğrultusunda şirketin ilgili birimleri
ile iş ortaklığı yapılarak geliştirilmesi ve uygulanması ana
hedefler arasındadır.
Performans Yönetim Sistemi, çalışanların performansının,
şirket hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesini
sağlayan bir yönetim sürecidir. Performans yönetimi
sisteminin amacı, çalışanların performansının şirket
hedefleri ile uyumlu bireysel hedef ve yetkinlikler
doğrultusunda yönlendirilerek, çalışanların, ekiplerin
ve şirketin daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlamaktır.
Performans Yönetimi Sistemi’nin temelinde hedefler
ve yetkinliklere ilişkin beklentilerin netleştirilmesi ve
bu beklentiler doğrultusunda gösterilen performansın
değerlendirilmesi yatmaktadır. Ancak performans
değerlendirmesi, performans yönetimi sürecinin sadece
bir unsurudur. Şirket hedeflerine ulaşılmasında bireylerin
yön birliği içinde çalışmalarının sağlanması ve çalışanların
performans gelişimini yönetebilmek de performans
yönetiminin çok önemli unsurlarıdır. Performans yönetimi
sistemi öncelikle ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim
yönetimi sistemlerine veri sağlamaktadır.
Kariyer yönetimi sisteminde her bireyin, işe girişinden
itibaren şirketteki çalışma yaşamı boyunca hangi
pozisyonlara geçiş yapabileceği veya yükselebileceği ve
bu kariyer hareketlerini hangi kriterler doğrultusunda
yapabileceği tanımlanır. Kariyer planlaması çalışanlarının
yetenek, motivasyon, kişilik, performans, eğitim, deneyim
gibi özelliklerinin ve yetkinliklerinin belirlenmiş standartlar
dikkate alınarak objektif olarak değerlendirilerek Şirketin
gereksinimleri doğrultusunda atamaların ve terfilerin
sistematik olarak yapılmasına olanak sağlar.

Şirketimiz İnsan Kaynakları Bölümü sorumluluğunda olan
özlük işleri ve yükümlülükler ile ilgili personel sorumlusu
tarafın yürütülen ve yönetim tarafından denetlenen
işlemler aşağıdaki gibidir:
1. Personel İşlemleri
• Personel ile ilgili her türlü bilgi, belge ve sistem
kayıtlarının sağlıklı tutulması
• Nakil, tayin, terfi işlemleri ile ilgili gerekli onayların
alınması ve işlemlerin sonuçlandırılması
• Personelin kullandığı yıllık izinlerin takip edilmesi ve
raporlanması
2. Bordro İşlemleri
• Puantajların Kontrolü
• Bordroların Hazırlanması
• Maaş Avansı Kesintilerinin Yapılması
• Ayrılışla İlgili Hakedişlerin (Ücret, Kıdem, İhbar, İzin Vb.)
Hesaplanması ve Ödenmesi
3. Yasal İşlemler
• Vergi, SGK, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bildirimleri vb. Yasal Yükümlülüklerinin Yerine
Getirilmesinin Sağlanması
• Resmi Kuruluşlara Verilmesi Gereken Beyanların
Hazırlanması
• Personelin Yasal İşe Giriş ve İşten Ayrılış İşlemlerinin
Yapılması
• Personelin Hizmet Sözleşmelerinin Düzenlenmesi,
İmzalarının Alınması
• Problemli Ayrılışların Takip Edilerek Gerekirse Dava
Açılmasının Sağlanması
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Ücret Yönetimi Sistemi, şirketin hedeflerini gerçekleştirmek
için ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip, bağlılığı ve
motivasyonu yüksek kişilerin işe alınmasını, elde
tutulmasını destekleyen aynı zamanda da performansın
ve çabaların ödüllendirildiği ve çalışan motivasyonunun
sağlandığı bir süreçtir. Ücret yönetimi sistemi çalışanların
üstlendikleri işlerin (pozisyonların) şirkete kattığı değer
oranında ücretlendirme yapılması, değerlendirme kriterleri
doğrultusunda, şirket içerisinde pozisyonlar arası ve
pozisyonlar içindeki standardizasyonun sağlanması,
çalışanın göstermiş olduğu performansın ücretine etki
etmesinin sağlanması, şirketin ücret yapısı açısından
piyasada tercih edilir bir şirket konumuna getirilmesi
doğrultusunda geliştirilir.

Beyaz Filo, faaliyetlerini sürdürürken topluma katkıda
bulunmayı ve operasyonlarının doğal çevreye vereceği
zararı minimize etmeyi şirketin misyon ve vizyon
tanımlamasında da yer vererek iş modelinin ayrılmaz bir
parçası hâline getirmiştir.
Bu anlayış doğrultusunda, satış ve servis elemanları
çevre bilinci ve az yakıt tüketiminin önemi konusunda
bilgilendirilmekte ve bu konularda Beyaz Filo elemanları
kanalıyla müşterilerin de bilgilendirilmesi genel bir politika
olarak uygulanmaktadır. Genel ilke olarak müşterilere yakıt
tüketimi düşük ve çevreye daha az zarar veren araçların
avantajları aktarılmakta ve müşteri ihtiyaçlarına uygun
önerilerde bulunulurken bu hususların da altı çizilmektedir.
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Göreve Başlama Tarihi/
Görev Süresi

Unvanı

Gürkan Gençler

Yönetim Kurulu Başkanı

İcracı

21.05.2012/3 yıl

Ahmet Can Teoman

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İcracı

21.05.2012/3 yıl

Osman Turgut Fırat

Yönetim Kurulu Üyesi

İcracı Olmayan

21.05.2012/3 yıl

Metin Ziya Tansu

Yönetim Kurulu Üyesi

İcracı Olmayan

21.05.2012/3 yıl

Murat Nadir Tansel Saraç

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız

21.05.2012/3 yıl

Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Bağımsız

21.05.2012/3 yıl (23.07.2013 tarihinde
görevinden ayrılmıştır. )

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız

23.07.2013-halen

Adil Yağcı
Cem Atalay
Gürkan Gençler

Genel Müdür

Beyaz Filo tarafından hazırlanan ayrı bir etik kurallar
metni bulunmamakla birlikte, Tüm Oto Kiralama
Kuruluşları Derneği (TOKKDER) üyesi olan şirketimiz,
dernek üyeleri tarafından kabul edilen ve bütün üyelerin
uymakla yükümlü olduğu etik kurallar rehberine en yüksek
düzeyde bağlılık göstererek faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şirketimizin de bağlı olduğu Etik Kurallar Rehberi TOKKDER
kurumsal internet sitesinde http://tokkder.org/index.php/
etik-kurallar-rehberi/ adresinde yer almaktadır.
BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı
Şirket, genel kurul tarafından seçilen en az altı en çok on
bir üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil
ve idare edilir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan
ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin
çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin
çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir.
Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 olması durumunda 3 üye,
9 olması durumunda 4 üye, 11 olması durumunda 5 üye A
grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği
kişiler arasından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı
ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal
Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Buna uygun olarak, yönetim kurulu üyelerinden Adil Yağcı
ve Murat Nadir Tansel Saraç yönetim kuruluna bağımsız
üye olarak seçilmişlerdir. 23.07.2013 tarihinde görevden
istifa eden Adil Yağcı yerine kadar Cem Atalay bağımsız
yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. Yönetim kurulunda
yer alan üyelerin öz geçmişlerine faaliyet raporunun
“Yönetim Kurulu” başlığı altında yer verilmektedir.

Şirketin yönetim kurulu iki icracı olmayan üyeye ek olarak,
iki bağımsız üye ve iki icracı üyeden oluşmaktadır.
Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Gürkan Gençler aynı
zaman genel müdürlük görevini de üstlenmektedir. Şirket
genel müdürü ile yönetim kurulu başkanının aynı kişi
olmasının nedeni, Beyaz Filo’nun 2012 yılının Mart ayında
gerçekleştirdiği halka arzın ardından şirketin gelişim
sürecine daha etkin bir şekilde liderlik yapma ihtiyacıdır.
Gürkan Gençler’in filo kiralama mesleğindeki tecrübesi
ve sektördeki saygınlığı şirketin gelişimini pozitif yönde
etkileyerek operasyonlarımıza güç katmaktadır. Söz
konusu durum yatırımcı menfaatleri açısından olumsuz bir
durum teşkil etmemektedir.
Şirketimizde aday gösterme komitesinin görevleri
kurumsal yönetim komitesi altında yerine getirilmektedir.
Kurumsal yönetim komitesinin başkanlığını bağımsız üye
Murat Nadir Tansel Saraç yapmaktadır.
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Bağımsızlık Beyanı
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’de (Şirket) üstleneceğim
bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;
• 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliği
• Şirket esas sözleşmesi ve
• İlgili sair mevzuat hükümleri
Çerçevesinde; “bağımsız yönetim kurulu üyesi” nitelik ve
kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve
belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve
belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi
beyan ederim.
Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’e göre
bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli
özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;
a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket
sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya
daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye
bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında,
son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam,
sermaye ve önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini,
derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler
olmak üzere,
yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve
organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü
yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi
olarak görev almadığımı;
c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve
ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan
veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1’den
az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız
yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri,
gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve
tecrübeye sahip olduğumu;

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla
tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik
sayıldığımı;
h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi,
şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında
tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını
dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;
i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve
üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine
getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;
beyan ederim.
Ayrıca Şirket’in Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı
yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve
kabul ederim.
Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine
ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde
herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan
kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu
değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim
Kurulu’na ileteceğimi beyan ve kabul ederim.
Murat Nadir Tansel Saraç
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Bağımsızlık Beyanı
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’de (Şirket) üstleneceğim
bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;
• 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliği
• Şirket esas sözleşmesi ve
• İlgili sair mevzuat hükümleri
Çerçevesinde; “bağımsız yönetim kurulu üyesi” nitelik ve
kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve
belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve
belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi
beyan ederim.
Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’e göre
bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli
özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;
j) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket
sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya
daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye
bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında,
son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam,
sermaye ve önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
k) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini,
derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler
olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin
faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir
bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim
kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
l) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve
ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan
veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
m) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1’den
az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
n) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız
yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri,
gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve
tecrübeye sahip olduğumu;
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o) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla
tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
p) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik
sayıldığımı;
q) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi,
şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında
tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını
dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;
r) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve
üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine
getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;
beyan ederim.
Ayrıca Şirket’in Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı
yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve
kabul ederim.
Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine
ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde
herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan
kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu
değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim
Kurulu’na ileteceğimi beyan ve kabul ederim
Cem Atalay
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Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri
Yönetim kurulu üyelerinin diğer şirketlerde görev alması
Türk Ticaret Kanunu’nu hükümleri uyarınca genel
kurul iznine tabidir. Şirketimizin 15.04.2013 tarihli genel
kurulunda Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335’inci
maddeleri uyarınca şirket genel müdürü ve yönetim kurulu
üyelerine yetki ve izin vermiştir. Yönetim kurulu üyelerinin
şirket dışında yürütmekte olduğu görevler aşağıda
belirtilmiştir:
Gürkan Gençler
Grup İçi; Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve
Turizm A.Ş., Beyaz Sistem A.Ş., Turinvest Turizm Yatırımı ve
İşletme A.Ş. , Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş yönetim
kurulu üyesi, Beyaz Operasyonel A.Ş. yönetim kurulu
başkanı
Grup Dışı; Döksan Endüksiyon Sertleştirme Tic. Ve San. Ltd.
Şti. yönetim kurulu başkanı
Ahmet Can Teoman
Grup İçi; Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve
Turizm A.Ş., Beyaz Sistem A.Ş., Turinvest Turizm Yatırımı ve
İşletme A.Ş. , Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş yönetim
kurulu üyesi, Beyaz Operasyonel A.Ş. yönetim kurulu
başkan vekili
Grup Dışı; yoktur
Osman Turgut Fırat
Grup İçi; Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve
Turizm A.Ş., Turinvest Turizm Yatırımı ve İşletme A.Ş.
yönetim kurulu başkan vekili, Beyaz Operasyonel A.Ş ve
Beyaz Sistem A.Ş., yönetim kurulu üyesi, Flap Kongre ve
Turizm Hizmetleri A.Ş yönetim kurulu başkanı
Grup Dışı; yoktur
Metin Ziya Tansu
Grup İçi; Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve
Turizm A.Ş., Beyaz Sistem A.Ş., Turinvest Turizm Yatırımı
ve İşletme A.Ş. yönetim kurulu başkanı, Flap Kongre ve
Turizm Hizmetleri A.Ş yönetim kurulu başkan vekili, Beyaz
Operasyonel A.Ş yönetim kurulu üyesi
Grup Dışı; yoktur

Murat Nadir Tansel Saraç
Grup İçi; Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve
Turizm A.Ş., yönetim kurulu üyesi
Grup Dışı; Akfen Gayrimenkul Yatırımları ve Tic. A.Ş.,
Güney Ege Tarım Yatırımları ve Üretim A.Ş., ATU Duty
Free mağaza İşletmeciliği A.Ş., Egeli & Co. Tarım Girişim
Sermayesi Yatırım ortaklığı A.Ş., Egeli & Co. Yatırım Holding
A.Ş. TAV Havalimanları Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi
Cem Atalay
Grup İçi; Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve
Turizm A.Ş., yönetim kurulu üyesi
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim
kuruluna aittir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin talebi
üzerine, yönetim kurulu başkanı, onun bulunmadığı
zamanlarda Yönetim kurulu başkan vekili, talebin geldiği
günden itibaren 15 gün içinde toplanacak şekilde yönetim
kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim kurulu toplantısı
Şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı
ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde
yapılması da mümkündür.
Yönetim kurulu tarafından kabul edilen herhangi bir
karara kısmen ya da tamamen katılmayan yönetim
kurulu üyelerinin karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa
yazdırmaları zorunludur. Tutanaklar yönetim kurulu
tarafından usulünce imzalanmış olarak şirket karar
defterine yapıştırılır.
Şirket adına düzenlenen bir belgenin veya akdedilen
herhangi bir sözleşmenin geçerli ve şirket açısından
bağlayıcı olabilmesi için, bunun şirket unvanı altında
yönetim kurulu tarafından çıkarılacak imza sirküleri ile
belirlenecek imza yetkililerinin imzalarını taşıması şarttır.
Yönetim kurulu, üyeleri arasından veya bunlar dışından
görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle murahhas üye,
murahhas müdür, koordinatör, genel müdür, müdür ve
burada sayılanlar ile benzer veya denk yetkililer atayabilir.
Yönetim kurulu toplantı davetleri e-mail ve telefon
yoluyla yapılmaktadır. Yönetim kurulu toplantı ve karar
nisaplarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyulur. Hiçbir yönetim
kurulu üyesinin ağırlıklı oy veya olumsuz veto hakkı
bulunmamaktadır.
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2013 yılı içinde yönetim kurulu 29 toplantı gerçekleştirmiş
olup toplantıların hemen hemen tamamı tam katılım
ile gerçekleştirilmiştir. Raporlama döneminde yönetim
kurulu kararlarında karşı oy kullanan yönetim kurulu üyesi
olmamıştır.

Komitesi şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını
tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit
edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve
riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere
kurulmuştur.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan
Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin
çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip
edilmesine ilişkin düzenlemeler sağlanmıştır. Şirketin
denetim ve kurumsal yönetim komiteleri 2012 yılında, riskin
erken saptanması komitesi ise 2013 yılında oluşturulmuş
olup, bütün komiteler bağımsız yönetim kurulu üyelerinden
oluşmaktadır.

2. Üyelik
2.1 Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden
oluşur. Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi
olması zorunludur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde,
üyelerinin her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması hâlinde
ise üyelerinin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim
kurulu üyelerinden oluşur. Söz konusu seçimde bağımsız
üyeler arasından seçilen biri başkan olarak belirlenir.

Komitelerin 2013 yılı faaliyetleri hakkında bilgiler, Faaliyet
Raporu’nda Yönetim Kurulunun Komitelerin Etkinliğine
İlişkin Değerlendirmesi başlıklı bölümde yer almaktadır.
Yönetim kurulunda iki bağımsız üye yer alması nedeniyle,
aynı bağımsız üyenin birden fazla komitede görev
yapması gereği doğmaktadır. Komitelerin çalışma esasları
aşağıdaki gibidir:
KURUMSAL YÖNETIM KOMITESI
Başkan: Murat Nadir Tansel Saraç
Üye: Cem Atalay
DENETIM KOMITESI
Başkan: Murat Nadir Tansel Saraç
Üye: Cem Atalay

2.3 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir.
İhtiyaç halinde komite başkanının daveti üzerine, şirket
yetkilileri ya da şirket dışından bağımsız danışmanların
toplantılara katilimi mümkündür. İcra başkanı veya genel
müdür komite üyesi olamaz ve komite toplantılarına
katılamaz.
2.4 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak
atandıkları süre için seçilirler. Görev süresini tamamlayan
kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam
ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.
3. Toplantı Yeter Sayısı
3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının
çoğunluğudur. Toplantı yeter sayısının sağlanmış olması,
komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI
Başkan: Murat Nadir Tansel Saraç
Üye: Cem Atalay

4. Toplantı Zamanı
4.1 Genel ilke olarak her iki ayda bir toplantı düzenlenir.
Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde ek toplantı
organize edebilir.

2013 yılında oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi
Çalışma Esasları aşağıda yer almaktadır:

5. Toplantı Daveti
5.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ÇALIŞMA ESASLARI

5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri,
saati ve tarihinin bildirildiği toplantı daveti, bütün komite
üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı
tarihinden en az üç gün önce gönderilir. Davet sırasında
komite üyelerine gündem maddeleri ile ilgili destekleyici
bilgi ve belgeler iletilir.

1. Amaç
1.1 İşbu Çalışma Esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal
Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Beyaz Filo Oto Kiralama
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin
Erken Saptanması Komitesi’nin uygulama, usul ve
esaslarını düzenlemektedir. Riskin Erken Saptanması

6. Toplantı Tutanağı
6.1. Komite yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve
kaydını tutar.
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6.2 Toplantı tutanağı hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak
üzere tüm komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri
tarafından onaylanan tutanak, herhangi bir menfaat
çatışması olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine
iletilir.
7. Sorumluluklar
7.1 Komitenin görev alanı; şirketin varlığını, gelişmesini ve
devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi,
tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması
ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
7.2 Komite, şirketin karşılaşabileceği risklerin ve
bunların ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi, ölçüm
yöntemlerinin güvenilirliğinin sağlanması, risk yönetimi
ile ilgili stratejilerinin oluşturulması ve bu stratejilerin
uygulamasının gözetimi, şirketin taşıdığı başlıca riskler
için azami limitlerin belirlenmesi gibi konularda çalışmalar
yapar ve yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
7.3 Komite, yönetim kurulunun, basta pay sahipleri olmak
üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan
risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve
bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol
sistemlerini oluşturması için görüsünü yönetim kuruluna
sunar.
8. Raporlama Yükümlülükleri
8.1 Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği
raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret
eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.
8.2 Komite yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan,
komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri
de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin
etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine
zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu
hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.
8.3 Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale
getirilir, komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir
şekilde saklanır.
9. Kamuya Yapılacak Açıklamalar
9.1 Komite, faaliyet raporunda yayımlanması zorunlu olan
risk yönetimine ilişkin bilgilerin hazırlanmasını koordine
eder.
10. Yetkileri
10.1 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki
danışmanlık veya profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir.

10.2 Görevlerini yerine getirebilmek için şirketin bütün
çalışanlarından bilgi talep etme yetkisine sahiptir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasında amaç şirketin
karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün
risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimize
edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve bu
uygulamaların takibine dayanmaktadır.
Şirkette iç kontrol sistemleri oluşturulmuş olup 2013 yılında
risk yönetimi ve iç kontrol görevinin etkinliği riskin erken
saptanması komitesinin gözetiminde takip edilmiştir. Risk
yönetimi ve iç kontrol sistemleri şirketin karşı karşıya
olduğu risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi hususunda
etkin bir şekilde işletilmektedir. Şirketimizin karşı karşıya
olduğu riskler operasyonel riskler ve finansal riskler olmak
üzere iki ana başlık altında ele ve uygulanan risk yönetimi
ve iç kontrol mekanizması faaliyet raporunun risk yönetimi
başlıklı bölümünde açıklanmaktadır.
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirketimizin stratejik hedefleri üst yönetim önerileri
ve yönetim kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda
hazırlanmaktadır. Orta ve uzun vadede uygun finans yapısı
oluşturarak mal ve hizmet alımlarında maliyet etkinliği
sağlamak ve bir yıldan kısa vadeli araç kiralama, üst düzey
müşterilere lüks araç kiralama, rent-a-car hizmetleri
gibi farklı piyasa segmentlerine yönelmek gibi kârlılığı
artırıcı stratejiler üzerinde çalışılmaktadır. Bu doğrultuda
oluşturulan senaryo analizleri bütçe hedeflerine
bağlanmakta ve yönetim kurulu tarafından düzenli olarak
takip edilmektedir.
5.6. Mali Haklar
15 Nisan 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2013
faaliyet dönemi ile ilgili olarak, yönetim kurulu başkanına
aylık net 16.000 TL, yönetim kurulu başkan vekiline 14.000
TL yönetim kurulu üyelerine 12.000 TL, bağımsız yönetim
kurulu üyelerine 7.000 TL huzur hakkı ödenmesine;
denetçiye herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile
karar verilmiştir. Şirket bu dönemde hiçbir yönetim kurulu
üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi
kullandırmamıştır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr
payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı
ödeme planları kullanılmamaktadır.
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Genel Bakış
Yönetimden
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler

FAALIYETLERE İLIŞKIN
DIĞER BILGILER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari
İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği uyarınca, faaliyetlerimize ilişkin olarak paylaşılan diğer bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

80

87

Ankara

63

71

İstanbul

17

16

Personel Sayısı
Coğrafi Dağılım

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar
Raporlama dönemi içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.
Şirket’in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.
Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
Hesap dönemi içinde, Maliye Bakanlığı tarafından 2010 takvim yılını kapsayan vergi incelemesi tamamlanmış ve 22 Nisan
2013 tarihinde Şirket’e 164.041 TL KDV ve 246.042 TL vergi ziyaı cezası tebliğ edilmiştir. Tarh edilen KDV ve vergi ziyaı cezası
ile ilgili hukuki süreç devam etmekte olup; söz konusu hukuki süreç sonuçlarının Şirket’in mali durumu üzerinde önemli
derecede etkisi bulunmayacağı değerlendirmesi yapılmıştır.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında
uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar
Hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında
uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine
getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine
ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler
Şirket 2013 yılı hedeflerine büyük ölçüde ulaşılmış, sürdürülebilir bir büyüme için operasyonel süreçlerini güçlendirmiş ve
2013 yılını kârla kapatmayı başarmıştır.
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin
yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet
yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm
diğer önlemler
Şirket hâkim ortağı veya hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2013 yılında yaptığı tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı anda
bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlamıştır. 2013 yılı içinde bu nitelikte alınan veya
alınmasından kaçınılan bir önlem yoktur.
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (6) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya
önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre,
her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından
kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip
denkleştirilmediği
Şirket hukuki işlem yapıldığı anda bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlamıştır.
2013 yılı içinde bu nitelikte alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem olmadığı için herhangi bir zarar veya zararın
denkleştirilmesini gerektirecek bir durum söz konusu olmamıştır.
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KÂR DAĞITIM POLITIKASI

Şirketimizin kâr dağıtım konusundaki genel politikası
finansal pozisyonumuz, satın alınacak ve satılacak
operasyonel kiralamaya konu araç sayısı, elde edilecek
kiralama gelirleri ile araçların finansmanı ile diğer fon
ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik
durum, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz
önünde bulundurularak kâr dağıtımına karar verilmesi
yönündedir.
Şirketimizde sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay
sahipleri için kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu
değildir.
Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde
öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi
yönetim kurulunca oluşturulur; faaliyet raporunda bu
bilgilere yer verilir. Kâr dağıtım politikası Genel Kurul’da
ortakların bilgisine sunulmakta olup, ayrıca halka açık
şirket olduktan sonraki kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye
artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin
internet sitesinde kamuya duyurulacaktır.

İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal
tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde
hesaplanan “dağıtılabilir dönem kârının ortaklığın
sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilememesi
koşuluyla en az %25’lik kısmını ortaklara nakden veya
bedelsiz hisse olarak dağıtılması için yönetim kurulu genel
kurula teklifte bulunur. Bu teklif kapsamında genel kurulca
belirlenecek kısım dağıtım zamanında hisselerin sahibi
olan ortaklara dağıtılır.
Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak kârın,
çıkarılmış sermayenin %10’undan az olması halinde kâr
dağıtımı yapılmaz.
Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin esaslar esas sözleşmenin
15 no’lu maddesine göre düzenlenmiştir.

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
1. Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide
bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar tablosunu, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu, konsolide nakit akış
tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu
2. Grup yönetimi bu konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na
(“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için konsolide finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar
içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca
yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını
içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak
üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol
sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak
amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi
tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini
içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona
eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Sonucu Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Hususlar
5. Detayları ilişikteki finansal tablo dipnot 18, 25 ve 28’de belirtildiği üzere, Grup Yönetim Kurulu’nun
19 Ağustos 2013 tarihli kararına istinaden yapacağı nakit sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde daha önce yapılmış olan başvuruların
yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Grup Yönetimi tarafından, nakit sermaye artırımı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılan görüşmelerini 2014 yılı içinde sonuçlandırmış ve
sermaye artırımına ilişkin başvurunun işlemden kaldırılması kararlaştırılmıştır. Bu nedenle, Grup 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bilançoda sermaye avansı olarak sınıflandırılmış olan
32.722.000 TL tutarındaki bakiyeyi,
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bilançoda ilişkili taraflara diğer borçlar olarak sınıflandırılmıştır.
6. Detayları ilişikteki finansal tablo dipnotu 25’te belirtildiği üzere, Grup’un ilişkili taraflarından olan Beyaz Sistem A.Ş. ile süregelen ticari ilişkisi mevcuttur. Bu ticari işlemler
neticesinde Grup’un Beyaz Sistem A.Ş’den olan ticari alacağı dönemler itibariyle giderek artış göstererek 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 44.367.087 TL tutarına ulaşmıştır. Söz konusu
ticari alacağın azaltılması ve kabul edilebilir seviyelere çekilmesi hususunda hareket planı oluşturulmasına yönelik görüşmeler, Grup ile Beyaz Sistem A.Ş. arasında bu rapor tarihi
itibarıyla devam etmektedir.
Grup ile Beyaz Sistem arasında normal ticari koşullar altında ilişkili olmayan taraflar arasında gerçekleştirilmesi ihtimali düşük olacak işlemlerin gerçekleşebileceği hususuna
dikkatinizi çekmek isteriz.
7. Detayları ilişikteki konsolide finansal tablo dipnotu 2.6'da açıklandığı üzere, Grup’un 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tabloları işletmenin sürekliliği ilkesine göre
hazırlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) 376. maddesi çerçevesinde, Grup'un 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, sermaye, kanuni yedek akçeler ve emisyon pirimi toplamının yarısının
zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılmaktadır. TTK 376'ya göre yönetim kurulunun, genel kurulu hemen toplantıya çağırma ve genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri
sunma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca
Grup’un 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli
bir hususa rastlanmamıştır.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle
yükümlüdür. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve
risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını
açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek
için Şirket Yönetimi’nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu raporun
esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirket, söz konusu komiteyi 23 Temmuz 2013 tarihinde
kurmuş olup, komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket’in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için
gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik altı defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Murat Sancar, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 11 Mart 2014
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BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir.)

Notlar

Bağımsız
denetimden
geçmiş
2013

Bağımsız
denetimden
geçmiş
2012

3
4

1.680.612
500.017

1.255.679
339.287

25
7

44.392.032
5.355.470

26.150.669
3.515.621

25
8
9
5
15
17

6.218.107
1.845.980
6.954.356
10.298.269
1.851.369
1.198.687

571.551
1.737.496
7.240.111
3.580.685
2.537.883
135.998

80.294.899

47.064.980

6.657
8.022.118
178.037.671
389.658
17.116
6.948.207
253.572

59.432
1.451.407
164.723.378
261.025
31.567
8.428.835
-

Toplam duran varlıklar

193.674.999

174.955.644

Toplam varlıklar

273.969.898

222.020.624

VARLIKLAR
Dönen varlıklar:
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Kesin taahhüt-riskten korunma hesabı
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
Toplam dönen varlıklar
Duran varlıklar:
Ticari alacaklar
Kesin taahhüt-riskten korunma hesabı
Operasyonel kiralamada kullanılan varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar

5
10
11
12
23
17

1 Ocak – 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 11 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Gürkan Gençler ve Genel Müdür Yardımcısı Hakan Baştürk tarafından
imzalanmıştır. Söz konusu konsolide finansal tablolar Genel Kurul’da onaylanması sonucu kesinleşecektir.

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar

77

BEYAZ FİLO 2013 FAALİYET RAPORU

Genel Bakış
Yönetimden
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir.)

Notlar

Bağımsız
denetimden
geçmiş
2013

Bağımsız
denetimden
geçmiş
2012

6
6

26.204.206
56.893.042

21.181.785
52.672.235

25
7

297.628
28.335.953

693.821
15.266.399

25
8
16

32.722.000
6.746.476
890.528

6.797.375
6.802.710
863.184

14

382.661

339.403

152.472.494

104.616.912

6

98.639.492

64.290.825

14

112.648
-

175.703
730

98.752.140

64.467.258

251.224.634

169.084.170

18
18
18
18

36.250.000
1.956.215
12.348.303

36.250.000
32.722.000
1.956.215
12.348.303

18
18

(13.845)
(30.340.064)
2.544.655

(31.054.086)
714.022

22.745.264

52.936.454

273.969.898

222.020.624

YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli yükümlülükler:
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
-İlişkili taraflara ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
-İlişkili taraflara diğer borçlar
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Kısa vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler:
Uzun vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye avansı
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Hisse senedi ihraç primleri
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem karı
Toplam özkynaklar
Toplam kaynaklar

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar
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31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir.)

Hasılat
Satışların maliyeti (-)

Notlar

Bağımsız
denetimden
geçmiş
2013

Bağımsız
denetimden
geçmiş
2012

19
19

138.413.431
(116.345.271)

119.024.444
(98.448.604)

22.068.160

20.575.840

(5.950.234)
(1.701.942)
2.892.113
(1.222.732)

(4.643.950)
(1.394.185)
4.584.585
(2.235.638)

16.085.365

16.886.652

20.813.526

(3.411.108)

36.898.891

13.475.544

29.520.283
(62.390.430)

21.392.649
(34.541.575)

4.028.744

326.618

(1.484.089)

387.404

2.544.655

714.022

2.544.655

714.022

0,07

0,02

Ticari faaliyetlerden brüt kar
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Esas faaliyetlerinden diğer gelirler
Esas faaliyetlerinden diğer giderler (-)

20
20
21
21

Esas faaliyet karı
Kesin taahhüt-riskten korunma
hesabı kur farkı geliri/(gideri)

22

Finansman gideri/geliri öncesi faaliyet karı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)

22
22

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri
Dönem karı

23

Dönem karının dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Hisse başına kazanç (tam TL)

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar
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BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.

31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir.)

Bağımsız
denetimden
geçmiş
2013

Bağımsız
denetimden
geçmiş
2012

2.544.655

714.022

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları

(13.845)

-

Diğer kapsamlı gider (vergi sonrası)

(13.845)

-

2.530.810

714.022

2.530.810

714.022

Net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir:

Toplam diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar

Çıkarılan hisselerden
sağlanan nakit
Sermaye avansı
Transferler
Halka arz komisyonları
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2012 tarihindeki
bakiyeler
1 Ocak 2013 tarihindeki
bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2013 tarihindeki
bakiyeler

1 Ocak 2012 tarihindeki
bakiyeler

1.956.215
1.956.215
1.956.215

36.250.000

36.250.000
-

36.250.000

12.348.303

12.348.303
-

12.348.303

12.348.000
-

303

Hisse
Senedi
İhraç
Primleri

-

32.722.000
(32.722.000)
-

32.722.000

32.722.000
-

-

Diğer
Sermaye
Yedekleri

Geçmiş
Yıllar
Zararları

(3.709.314)
(1.025.965)
-

(13.845) (30.340.064)

- (31.054.086)
714.022
(13.845)
-

- (31.054.086)

-

2.544.655

714.022
(714.022)
2.544.655

714.022

3.709.314
714.022

22.745.264

52.936.454
(32.722.000)
2.530.810

52.936.454

15.876.000
32.722.000
(1.025.965)
714.022

4.650.397

Net
Dönem
(Zararı)/ Özkaynaklar
Karı
Toplamı

- (26.318.807) (3.709.314)

Aktüeryal
(kayıp)/
kazançlar

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar

-

1.956.215

3.528.000
-

32.722.000

Kardan
Ayrılan
Ödenmiş Kısıtlanmış
Yedekler
Sermaye

Bağımsız denetimden geçmiş
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BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.

31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir.)

Notlar
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları:
Vergi öncesi kar
Vergi öncesi kar mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Operasyonel kiralama amortismanı
Faiz gelirleri ve giderleri, net
Gerçekleşmiş yabancı para çevirim farkları, net
Kesin taahhüt-riskten korunma hesabı
Şüpheli alacak karşılıkları, net
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki değişim
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Gerçekleşmemiş finansman gideri
Gerçekleşmemiş finansman geliri
kullanılan varlık satış zararı
Diğer nakit dışı kalemler

11,12
10
22
22
5
7,21
14
9,19

21

Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı
İşletme sermayesinde gerçekleşen gerçekleşen değişimler:
Bloke mevduatlardaki net azalış
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış
İlişkili taraflardan alacaklardaki net artış
Stoklardaki net artış
Diğer varlıklardaki net (artış)/azalış
Ticari borçlardaki net artış
İlişkili taraflara borçlardaki net artış
İlişkili taraflara diğer borçlardaki net artış/(azalış)
Diğer yükümlülüklerdeki net (azalış)/artış
Borç karşılıklarındaki net artış
Operasyonel kiralamada kullanılan varlıkların satışından sağlanan nakit
Operasyonel kiralama yatırım harcamaları

3
7
25
8
7
25
25

21
10

İşletme faaliyetlerinden dolayı net nakit (çıkışları)/girişleri
Yatırım faaliyetleri:
Yatırım harcamaları

11,12

Yatırım faaliyetlerinden dolayı net nakit çıkışları
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit:
Kullanılan finansal borçlar
Ödenen finansal borçlar
Ödenen faiz
Sermaye avansı
Çıkarılan hisselerden sağlanan nakit
Ödenen halka arz komisyonları
Tahvil ihracı
Finansal yatırımlar
Finansman faaliyetlerinden dolayı net nakit girişleri/(çıkışları)

Bağımsız
denetimden
geçmiş
2013

Bağımsız
denetimden
geçmiş
2012

4.028.744

326.618

66.843
8.220.447
8.663.931
29.980.715
(13.288.295)
(10.130)
(63.055)
(132.165)
80.587
(93.197)
(176.223)
(37.592)

139.094
6.526.279
11.621.076
(4.150.019)
7.738.015
1.102.956
39.949
(461.198)
(157.591)
117.445
2.425.035
7.906

37.240.610

25.275.565

16.542
(1.538.756)
(24.459.470)
(31.163.281)
(538.230)
13.162.751
(396.193)
(6.797.375)
13.638
43.259
79.170.071
(68.947.386)

3.870
830.039
(22.066.629)
(11.233.256)
1.162.067
7.160.398
2.320.301
2.486.704
730
29.595
58.669.982
(53.018.681)

(4.193.820)

11.620.685

(181.025)

(19.961)

(181.025)

(19.961)

91.955.727
(78.609.989)
(8.398.489)
(160.730)

67.196.201
(118.983.682)
(13.296.561)
32.722.000
15.876.000
(1.025.965)
5.891.364
-

4.786.519

(11.620.643)

411.674

(19.919)

29.801

(7.906)

441.475

(27.825)

Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net
artış/azalış
Yabancı para cevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi

3

1.239.137

1.266.962

Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi

3

1.680.612

1.239.137

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar
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1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir.)

1-GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (“Beyaz Filo” veya “Şirket”) ve bağlı ortaklığı (toplu olarak “Grup”) Ankara, Türkiye’de tescil
olmuştur. Beyaz Filo’nun Ataşehir’de ofisi bulunmaktadır. Grup, Not 18’de belirtilen dört gerçek kişi tarafından birlikte
kontrol edilmektedir.
Grup her marka motorlu aracın operasyonel filo kiralama hizmetini yürütmektedir. Grup, 2007 yılında Şaşmaz, Ankara’daki
atölyesini Macunköy, Ankara’ya taşımış, 2008 yılında Cevizli İstanbul’da da yine kendi ihtiyaçları için ikinci bir atölye
kurmuştur. Her iki atölye de Grup tarafından Haziran 2009 tarihinde ilişkili kuruluş olan Beyaz Sistem A.Ş.’nin bağlı
ortaklığına devredilmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla operasyonel kiralamada kullanılan araçların sayısı 5.217’dir (31
Aralık 2012: 5.390).
Şirket iki şirketin birleşmesinden oluşmuştur: Flap A.Ş. (“Flap”) ve Beyaz Oto Kiralama, Turizm ve Sigortacılık A.Ş. (“Beyaz
Oto”). Flap 1993 yılında, Beyaz Oto ise 2004 yılı sonunda kurulmuştur. Flap’ın iki temel faaliyeti bulunmaktadır; kongre
organizasyonu ve filo kiralama. Beyaz Oto’ya Flap sahip olup, operasyonel filo kiralama amacıyla kurulmuş olmasına
rağmen daha sonra aktivitelerini ikinci el araç satışına kadar genişletmiştir. 2006 yılında kongre organizasyonu faaliyeti
söz konusu birleşmiş şirketten farklı bir şirket, Flap Kongre ve Toplantı Hizmetleri A.Ş. (“Flap Kongre”) , olarak ayrılmış
ve operasyonel filo kiralama faaliyeti ise Flap A.Ş.’de bırakılmış olup, şirketin ismi Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak
değiştirilmiştir.
10 Temmuz 2007 tarihli, 37 no’lu Yönetim Kurulu kararına göre Şirket 250.000 TL sermayeli yeni bir şirkete, Beyaz
Operasyonel Oto Kiralama A.Ş. (“bağlı ortaklık”) yatırım yapmıştır. Bu karar 23 Temmuz 2007 tarihinde Ticaret Sicil
Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Buna bağlı olarak Şirket’in bağlı ortaklığı tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide
edilmiştir (Not 2.1.).
Şirket’in kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.
Birlik Mahallesi
441. Cadde No:1
06610 Çankaya ANKARA
Tel: 312 4542000
Grup’un genel merkezi Ankara’da olup 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 80 personeli bulunmaktadır
(31 Aralık 2012: 87).
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1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir.)

2-KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
2.1.1 Uygulanan finansal raporlama standartları
İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan seri II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine
uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. maddesine istinaden Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) easa alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe
Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir.
Grup’un konsolide finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara
uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş döneme ait konsolide finansal
tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Finansal Raporlama
Standartları’na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Grup’un konsolide finansal tabloları bu karar
çerçevesinde hazırlanmıştır.
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. ve bağlı ortaklığı, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının
hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve
Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Konsolide finansal tablolar, tarihi
maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve
sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını,
şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin
tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup
yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan
farklılık gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli
düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlara Not 2.5’de yer verilmiştir.
Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz
alınarak Şirket’in fonksiyonel para birimi olan TL olarak hazırlanmaktadır.
Böyle bir niyet olmamakla beraber, Genel Kurul ve belirli düzenleyici kurullar konsolide finansal tabloların
yayımlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
Grup Muhasebesi
(i) Konsolide finansal tablolar, (ii) ve (iv) bölümlerinde belirtilen esaslara göre hazırlanan, ana ortaklık Beyaz Filo ve bağlı
ortaklığının hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklığın finansal tabloları Grup
tarafından uygulanan muhasebe politikaları ve sunum biçimleri gözetilerek TMS’ye uygun olarak hazırlanmıştır.
(ii) Bağlı Ortaklık, Grup’un doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olunan hisseler neticesinde %50’den fazla oy hakkı
bulunan şirketler ve Grup’un oy hakkı üzerinde kontrole sahip olduğu şirketler ya da %50’den fazla oy hakkına sahip
olmamasına karşın, finansal ve işletme faaliyetleri üzerinde kontrole sahip olduğu şirketleri ifade eder.
(iii) Bağlı Ortaklığın bilançosu ve gelir tablosu, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmiş ve Şirket ve Bağlı
Ortaklığının kayıtlı değerleri ile ilgili öz sermaye tutarları karşılıklı olarak birbirinden indirilmiştir. Şirket ve Bağlı
Ortaklığının birbirleriyle ilişkileri sonucu oluşan grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında karşılıklı olarak
indirilir. Şirket’in sahip olduğu Bağlı Ortaklığın hisse senedi maliyetleri ve bu hisse senetlerinden kaynaklanan temettüler,
sırasıyla özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.
(iv) Bağlı Ortaklık, kontrolün Şirket’e transferinden itibaren konsolidasyona dahil edilmekte ve kontrolün ortadan kalktığı
tarihten itibaren de konsolidasyon kapsamından çıkarılmaktadır. Şirket tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile
uyum sağlamak amacıyla, gerektiğinde Bağlı Ortaklığın muhasebe politikalarında değişiklikler yapılmıştır.
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2-KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
Aşağıdaki tablo konsolide edilen bağlı ortaklığı ve Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla bu bağlı ortaklıktaki
ortaklık payını ve etkin payını göstermektedir:

Bağlı ortaklık
Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.

Şirket’in doğrudan
ve dolaylı ortaklık
payı (%)

Etkin pay
oranı (%)

99,99

99,99

Bağlı Ortaklık 8. Cd. No:1/2 06610 Birlik/Çankaya, Türkiye adresinde kayıtlı olup, Şirketle benzer faaliyet konularına sahip
olacak şekilde Şirket’in katılım göstermediği bazı projelere iştirak etmesi için kurulmuştur.
2.1.2 Karşılaştırmalı bilgiler
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk
sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
Grup, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek finansal tablo ve
dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait konsolide finansal tablolarda cari dönemde
yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki gerekli sınıflandırmaları yapmıştır.
Grup’un 31 Aralık 2012 tarihli yeniden düzenlenmiş dönem konsolide bilançosunda yapılan sınıflamalar şunlardır:
-

“Stoklar” hesabı içerisinde gösterilen, 1.451.895 TL tutarındaki birinci el motorlu araçlar “Operasyonel kiralamada
kullanılan varlıklar” hesabına sınıflandırılmıştır.

-

“Diğer dönen varlıklar” hesabı içerisinde gösterilen, 2.537.883 TL tutarındaki peşin ödenen giderler “Peşin ödenmiş
giderler” hesabı olarak konsolide bilançoda ayrıca gösterilmiştir.

-

“Kısa vadeli finansal borçlar” hesabı içerisinde gösterilen, 52.672.235 TL tutarındaki uzun vadeli kredilerin kısa vadeli
kısımları “Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları” hesabı olarak konsolide bilançoda ayrıca gösterilmiştir.

-

“Diğer kısa vadeli yükümlülükler” içerisinde gösterilen 863.184 TL tutarındaki ertelenmiş gelirler, “Ertelenmiş gelirler”
hesabı olarak, konsolide bilançoda ayrıca gösterilmiştir.

Grup’un 31 Aralık 2012 tarihli yeniden düzenlenmiş dönem konsolide gelir tablosunda yapılan sınıflamalar şunlardır:
-

“Finansal Gelirler” ve “Finansal Giderler” hesaplarında gösterilen, sırasıyla 99.049 TL tutarındaki kur ve vade farkı geliri
ve 40.139 TL tutarındaki kur ve vade farkı gideri, ticari alacak ve borçlarla ilgili olup, finansman faaliyetleri kapsamına
girmediği için “Esas faaliyetlerden diğer gelirler” ve “Esas faaliyetlerden diğer giderler” hesaplarında gösterilmişlerdir.

-

“Hasılat” hesabına 58.669.982 TL tutarındaki ikinci el satış tutarı ve “Satışların maliyeti” hesabına 55.249.919 TL ikinci el
satış maliyeti eklenmiştir.

-

“Diğer Faaliyet Gelirleri/Giderleri” hesabında gösterilen 280.495 TL tutarındaki stok değer düşüklüğü karşılığı
“Satışların Maliyeti” hesabına eklenmiştir.
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2-KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
1 Ocak 2013 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yayınlanan TMS 19 (değişiklik),
“Çalışanlara Sağlanan Faydalar” uyarınca, finansal tablolar geriye dönük olarak değiştirilmektedir. Buna göre, kıdem
tazminatı karşılığı hesaplamasında kullanılan aktüeryal varsayımlardaki değişiklikler neticesinde oluşan, aktüeryal kar/
zarar tutarları yeniden sınıflandırarak kapsamlı gelir tablosunda gösterilmektedir. Bu kapsamda Grup, 31 Aralık 2012
tarihli konsolide finansal tablolarına yansıttığı kıdem tazminatı karşılığını yeniden hesaplamış, döneme ait aktüeryal
kayıp tutarını 21.261 TL olarak hesaplamıştır. Söz konusu tutar finansal tablolar için önemlilik seviyesinin altında
olduğundan 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolar yeniden düzenlenmemiştir.
2.1.3 Fonksiyonel ve sunum para birimi
Grup’un fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk Lirası (“TL”)’dir. Yabancı para işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan
döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan
döviz kurları kullanılarak çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan bu
kur farkı geliri veya gideri finansal gelirler veya giderler olarak, konsolide gelir tablosun yansıtılmaktadır.
2.2 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler
Grup, KGK tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve
yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.
a) Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar,
değişiklikler ve yorumlar:
-TMS 1’deki değişiklikler, “Finansal tabloların sunumu” diğer kapsamlı gelirlere ilişkin değişiklik; 1 Temmuz 2012 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Buradaki en önemli değişiklik, şirketlerin diğer
kapsamlı gelir tablosunda bulunan kalemlerin, müteakip dönemlerde gelir tablosuna aktarılıp aktarılamayacağına göre
gruplandırması gerekliliğidir. Bununla birlikte değişiklik, hangi kalemlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alacağı
konusuna açıklık getirmez.
-TMS 19’daki değişiklik: ’’Çalışanlara sağlanan faydalar’’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik koridor yöntemini ortadan kaldırır ve finansman maliyetinin net fon
bazına göre hesaplanmasını öngörür.
-TFRS 1’deki değişiklikler, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’: devlet kredileri; 1 Ocak 2013
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, Uluslararası finansal
raporlama standartlarını ilk kez uygulayacaklar için piyasa faizinden düşük, devlet kredisinin nasıl muhasebeleştirileceği
ile ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008 yılında yayınlanan TMS 20’e ilaveler getirerek, daha önce UFRS finansal tablo
hazırlayanlarında geçmişe dönük olarak, ilk defa TFRS hazırlayanlara tanınan imtiyazdan yararlanmasını sağlar.
-TFRS 7’deki değişiklik, ‘Finansal araçlar’: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik Amerika Genel Kabul Görmüş Muhasebe
Prensipleri uyarınca finansal tablo hazırlayan kuruluşlarla, TFRS finansal tabloları hazırlayan kuruluşlar arasındaki
karşılaştırmayı kolaylaştırmak için yeni açıklamaları içermektedir.
-TFRS 10,11 ve 12 geçiş rehberindeki değişiklik; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS 10,11 ve 12’de karşılaştırmalı bilginin sadece bir önceki dönemle ilgili
verilmesini sağlayan sınırlama getirmiştir. Konsolide edilmeyecek şekilde yapılandırılmış işletmelerde ilgili açıklamalar
için, ilgili değişiklikler, TFRS 12 öncesi dönemler için karşılaştırmalı bilgi sunma zorunluluğunu kaldırmak için
uygulanacaktır.

86

BEYAZ FİLO 2013 FAALİYET RAPORU

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir.)

2-KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
-Yıllık iyileştirmeler 2011; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu yıllık iyileştirmeler, 2009-2011 raporlama dönemi içinde altı başlığı içerir. Bu değişiklikler:
•
•
•
•
•

TFRS 1, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’
TMS 1, ‘Finansal tabloların sunumu’
TMS 16, ‘Maddi duran varlıklar’
TMS 32, ‘Finansal Araçlar; Sunumları’
TMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’

-TFRS 10,’’Konsolide finsansal tablolar’’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. TFRS 10’un amacı bir veya birden çok şirkette kontrolü bulunan bir şirketin konsolide finansal
tabloları sunması için konsolide finansal tabloların sunumu ve hazırlamasıyla ilgili esasların belirlenmesidir. Kontrole
ilişkin esasların belirlenmekte ve konsolidasyonun temeli olan kontroller hazırlanmaktadır. Yatırımcı iştirakini kontrol
ediyorsa ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekmektedir. Kontrol esasının uygulanmasına yönelik düzenlemeler
yatırımcının iştirakini kontrol etmesi ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekliliğini tanımlamıştır. Konsolide
finansal tabloların hazırlanmasına yönelik olarak muhasebe gerekliliklerini düzenlemektedir.
-TFRS 11, Müşterek anlaşmalar ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. TFRS 11 daha gerçekçi bir yaklaşımla şirketin yasal düzenlemeleri yerine müşterek anlaşmalara ilişkin haklar
ve yükümlülüklere odaklanmıştır. İki tür müşterek anlaşma bulunmaktadır: Müşterek faaliyet ve iş ortaklığı. Müşterek
faaliyet, müşterek katılımcının anlaşmaya ilişkin hak ve yükümlülüklere sahip olmasında ortaya çıkmaktadır ve bundan
dolayı paylarına ait varlıklar yükümlülükler, gelir ve giderleri muhasebeleştirir. İş ortaklığı, iş ortağının düzenlemeye
göre net varlıklar üzerindeki haklara sahip olmasıyla ortaya çıkmaktadır ve bu payların özkaynak muhasebeleştirilmesi
yapılmaktadır. İş ortaklığında oransal konsolidasyona izin verilmemektedir.
-TFRS 12, ‘Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 12, müşterek anlaşmalar, iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı
araçlar dahil olmak üzere her çeşit yatırım ile ilgili yapılacak dipnot açıklamalarını belirlemiştir.
-TFRS 13, ‘Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. TFRS 13 tutarlılığın gelişmesini gerçeğe uygun değerin tam bir tanımını yaparak ve karmaşıklığın
azalmasını ve tek kaynaklı gerçeğe uygun ölçümün ve dipnot açıklama gerekliliğini TFRS üzerinden kesin tanımlamalar
yaparak sağlamayı amaçlamıştır. UFRS ve Amerika GKGMS ile arasında uyumu sağlarken ilgili standartlarda varolan
gerçeğe uygun değerin uygulama ile ilave zorunluluklar getirmeyip; yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiştir.
-TFRS 27 (revize 2011), ‘Bireysel finansal tablolar’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS 27’de yer alıp şimdi TFRS 10’da yer alan kontrol tanımı dışında, bireysel finansal
tablolar hakkında bilgi verir.
-TMS 28 (revize 2011), ‘İştirakler ve iş ortaklıkları’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. TFRS 11’in yayımlanmasına müteakip TMS 28 (düzeltme 2011) iş ortaklıklarının ve iştirakların
özkaynak yöntemine gore muhasebeleştirilmesi gerekliliğini getirmiştir.
-TFRYK 20, ‘Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj)’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorumlama yerüstü maden işletmelerinde üretim
aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetinin muhasebeleştirilmesini ortaya koyar. Bu yorumlama, TFRS raporlaması
yapan madencilik şirketlerinin, varlıkların bir cevher kütlenin belirlenebilir bir bileşenine atfedilememesi durumunda,
mevcut dekapaj varlıklarının açılış geçmiş yıl karlarından silinmesini de gerektirebilir.
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2-KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
b) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan
standartlar ve değişiklikler:
-TMS 32’deki değişiklik, ‘’ Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’1 Ocak 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS 32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’
uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için
gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır.
-TFRS 10, 12 ve TMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değişiklikler’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik “yatırım işletmesi” tanımına giren şirketleri,
bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer değişiklikleri kar
veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine olanak sağlamıştır. TFRS 12’ de de yatırım işletmelerine ilişkin
açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
-TMS 36’daki değişiklik, ‘Varlıklarda değer düşüklüğü’ geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış
varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri
kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
-TMS 39’daki değişiklik‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’-‘türev araçların devredilmesi’; 1 Ocak 2014
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı
sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi
sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
-TFRYK 21 – TMS 37, ‘Zorunlu vergiler’, ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün
işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi
gerektiğine açıklık getirmektedir.
-TFRS 9 “Finansal Araçlar-sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS
39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS/UFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili
iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata
bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa
edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS/UMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin
ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir.
Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel
uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık
gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.
-TFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar-genel riskten korunma muhasebesi” .Bu değişiklik TFRS 9 Finansal Araçlar
standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal
tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.
-TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda
planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının
sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
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2-KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
-Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir:
-

TFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS 9, Finansal Araçlar: UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
TMS 39, Finansal Araçlar-Muhasebeleştirme ve Ölçüm

Grup yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup’un finansal tabloları
üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir.
2.3 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak
uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Geçmiş yıl finansal tablolarını yeniden düzenlemeyi
gerektirecek muhasebe politikası değişikliği ve önemli hata bulunmamaktadır.
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek
dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Bu konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan önemli muhasebe politikaları aşağıda açıklanmıştır. Aksi
belirtilmedikçe bu muhasebe politikaları sunulan her yıl için tutarlı bir şekilde uygulanmıştır.
(a) Nakit ve nakit benzerleri
Konsolide nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri, elde tutulan para, bankalarda tutulan mevduat ve
orijinal vadesi üç ay veya daha kısa diğer likit ve değerindeki değişim riski önemsiz varlıkları içermektedir (Not 3).
(b) İlişkili taraflar
Şirket’in hissedarları, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri ve söz konusu kişilerin yakın aile üyeleri ile bu kişiler
tarafından kontrol edilen ya da bu şahıslarla ilişkili şirketler konsolide finansal tabloların hazırlanması açısından ilişkili
taraflar olarak tanımlanmıştır. Grup ile ilişkili taraflar arasında normal ticari koşullar altında ilişkili olmayan taraflar
arasında gerçekleştirilmesi ihtimali düşük olacak işlemler gerçekleşebilmektedir.
(c) Ticari alacaklar
Grup tarafından doğrudan müşteriye hizmet ve mal sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar etkin faiz yöntemi
ile iskonto edilmiş maliyet bedellerinin değer düşüklüğünün düşülmesinden sonra kalan değeri ile gösterilmiştir. Grup’un
vadesi gelen miktarları tahsil edememesi ile ilgili objektif bir kanıtın oluşması durumunda, ticari alacaklar için değer
düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. Ayrılan karşılığın toplam miktarı, toplam ticari alacak tutarı ile gelecekteki tüm nakit
akışlarının, alacağın başlangıç tarihindeki orijinal efektif faiz oranı ile iskonto ettirilmesi sonucu bugünkü değerine
getirilmesi ile bulunan tutar arasındaki farktır. Değer düşüklüğü gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasını takiben, değer düşüklüğüne uğrayan alacak tutarının tamamının veya bir kısmının
tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düşüklüğü karşılığından düşülerek diğer gelirlere gelir olarak
kaydedilir (Not 7).
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2-KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
(d) Stoklar
Stoklar, maliyetinin veya satışı gerçekleştirme maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerinin düşük olanı ile
değerlenir. Stokların içerisindeki maliyet unsurları tüm alım maliyetleri stokların kullanımına hazır hale gelmesine kadar
oluşan diğer maliyetlerden oluşmaktadır. Stok maliyetlerinin belirlenmesinde ticari mallar için gerçek parti maliyet
yöntemi, yedek parça için yürüyen ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi ve diğer stoklar için de aylık ağırlıklı ortalama
maliyet yöntemi kullanılmaktadır. Satışı gerçekleştirme maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değer, normal piyasa
şartlarındaki tahmini satış fiyatından ürünün tamamlanma ve satış giderlerinin çıkarılması sonucu hesaplanmaktadır
(Not 9).
(e) Ticari borçlar
Ticari borçlar finansal tablolara ilk olarak gerçeğe uygun değeri üzerinden kaydedilir ve takip eden dönemlerde etkin faiz
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlenir (Not 7).
(f) Finansal borçlar
Banka kredileri ve finansman bonoları
Krediler ve finansman bonoları, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkarıldıktan sonraki
değerleriyle kaydedilir. Sonraki dönemlerde krediler, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri
üzerinden takip edilirler. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutarlar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki
fark, konsolide gelir ve gider tablolarına kredi dönemi süresince muhasebeleştirilir (Not 6).
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren özellikli varlıkların inşası ile doğrudan ilişkisi bulunan
borçlanma maliyetleri varlıklar kullanıma hazır hale gelinceye kadar, özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak
aktifleştirilir. Diğer borçlanma maliyetleri ise giderleştirilir.
Grup’un bilanço tarihinden itibaren 12 ay için yükümlülüğü geri ödemeyi erteleme gibi koşulsuz hakkı bulunmuyorsa
krediler, kısa vadeli yükümlülükler olarak sınıflandırılır. Ayrıca bilanço tarihi itibariyle veya bilanço tarihi öncesinde,
alınan kredinin temin eden finansal kuruluş tarafından geri çağırılmasına neden olabilecek; söz konusu kredi
sözleşmelerindeki koşulların ihlali durumunda ilgili kredinin uzun vadeye düşen kısmı da kısa vadeli yükümlülükler
içerisinde gösterilir.
Finansal kiralama yükümlülükleri
Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve getirilerini üstüne aldığı operasyonel kiralamada kullanılan varlıklara
ilişkin kiralama, finansal kiralama şeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen varlık, varlığın kiralama
döneminin başındaki gerçeğe uygun değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiş değerinden düşük
olanı üzerinden kaydedilir. Her bir kira ödemesi, finansal kiralama borcu üzerinde sabit bir oranın elde edilmesi amacıyla
borç ve finansal giderler arasında tahsis edilir. Finansman giderleri, kira dönemi boyunca kapsamlı gelir tablosuna gider
olarak yansıtılır.
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2-KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
(g) Operasyonel kiralamada kullanılan varlıklar
Operasyonel kiralama işinde, kiralamanın konusu olan nesnenin ekonomik anlamda sahipliliği kiraya verendedir.
Motorlu taşıtları kapsayan operasyonel kiralamada kullanılan varlıklar maliyetlerinden doğrusal yöntemle hesaplanan
amortismanın düşürülmesiyle kayıtlara alınır. Amortisman, varlıkların artık değeri düşüldükten sonra, 31 Aralık
2004 tarihindeki satın alma gücüne getirilen, kontrat sürelerine dayanan oranlara uygun olarak hesaplanır (Not 10).
Operasyonel kiralamada kullanılan varlıkların amortismana tabi miktarı maliyetten kiralama süresinin sonunda beklenen
piyasa değerinden hesaplanan artık değerinden düşülmüş halidir. Artık değeri grubun ekonomik ömrü sonunda satış
maliyetleri düşüldükten sonra elde edeceği tutardır. Artık değerleri ilk başta tahminlere göre kaydedilir. Artık değerlerinin
gerçekleşmesi grubun yaygın piyasa koşullarında gelecekteki pazarlama koşullarına bağlıdır. Yönetim artık değerlerinin
kaydının uygun olup olmadığını periyodik olarak gözden geçirmekte (Not 10) ve artık değer tahmininde değişiklik olması
durumunda, muhasebe tahminindeki değişiklik olarak muhasebeleştirilmektedir.
Operasyonel kiralamada kullanılan varlıkların satışından doğan kar ve zararlar ile bakım ve onarımıyla ilgili harcamalar
kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır.
(h) Maddi duran varlıklar ve ilgili amortisman
Maddi duran varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüne getirilen, elde etme maliyetinden birikmiş
amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Maddi duran varlıklar için tahmini ekonomik ömürlerine dayanan
oranlara uygun olarak amortisman hesaplanır (Not 11). Maddi duran varlıkların yaklaşık faydalı ömürleri aşağıda
belirtilmiştir:

Demirbaşlar
Özel maliyetler

Süre (Yıl)
5 yıl
5 yıl

Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, düzeltilmiş tutarlar ile tahsil olunan tutarların
karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönem kapsamlı gelir tablosu içinde diğer faaliyet gelirleri-net hesabında
muhasebeleştirilir.
Bakım ve onarım giderleri, gerçekleştikleri dönem kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Eğer ilgili varlıklar için
geliştirme veya büyümeye neden oluyorsa, yapılan bakım ve onarım giderleri nadir de olsa aktifleştirilir.
Her bilanço tarihinde, varlıkların artık değerleri ve faydalı ömürleri gözden geçirilir ve eğer uygunsa değiştirilir.
Özel maliyetler temel olarak aktifleşen yenileme maliyetlerinden oluşup ilgili kiralama döneminden ve ekonomik
ömründen kısa olanı üzerinden doğrusal yöntem ile itfa olurlar.
Eğer bir varlığın kayıtlı değeri tahmini geri kazanılabilir değerinden yüksekse, derhal varlığın kayıtlı değeri geri
kazanılabilir değerine çekilir.
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(i) Maddi olmayan duran varlıklar
Bilgisayar yazılım lisansları
İktisap edilen bilgisayar yazılım lisansları, iktisap maliyetleri ve ilgili yazılımları kullanıma hazır hale getirmek için yapılan
harcama tutarları ile aktifleştirilir. Bu maliyetler 3 ila 5 yıl arasındaki tahmini faydalı ömürleri boyunca itfa edilirler (Not
12).
(j) Finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü
Kayıtlı değerlerinin geri kazanılamayacağını gösteren olaylar veya değişiklikler olduğunda, amortismana tabi varlıklar,
değer düşüklüğü için gözden geçirilirler. Değer düşüklüğü, varlığın kayıtlı değerinin geri kazanılabilir değerini aşan kısmı
kadar kaydedilir. Varlığın geri kazanılabilir değeri, ilgili varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinin yüksek olanıdır. Değer
düşüklüğünün saptanması için varlıklar, ayrı tanımlanabilir nakit akımları (nakit üreten birimler) olan en alt seviyede
gruplanırlar.
(k) Ertelenmiş vergiler
Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı
değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergiler, yürürlükte olan veya
bilanço tarihi itibarıyla yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği
veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır (Not 23).
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü tüm vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanırken ertelenmiş gelir vergisi varlığı,
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması
şartıyla finansal tablolara alınmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla karşılıklı olarak birbirinden
mahsup edilir.
(l) Çalışanlara sağlanan faydalar/kıdem tazminatları
Grup, mevcut iş kanunu gereğince emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine
son verilen ve en az bir yıl hizmet vermiş personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Grup, ilişikteki finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve Grup’un personel
hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatı hak kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı deneyimlerini baz
alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto etmiştir.
1 Ocak 2013 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde gereçli olmak üzere yayınlanan TMS19 (değişiklik),
“Çalışanlara Sağlanna Faydalar” uyarınca, finansal tablolar geriye dönük olarak değiştirilmektedir. Buna göre, kıdem
tazminatı karşılığı hesaplamasında kullanılan aktüeryal varsayımlardaki değişiklikler neticesinde oluşan aktüeryal kar/
zarar tutarları yeniden sınıflandırılarak kapsamlı gelir tablosunda gösterilmektedir. Bu kapsamda Grup, 31 Aralık 2012
tarihli konsolide finansal tablolarına yansıttığı kıdem tazminatı karşılığını yeninde hesaplamış, döneme ait aktüeryal
kayıp tutarını 21.261 TL olarak hesaplamıştır. Söz konusu tutar finansal tablolar için önemlilik seviyesinin altında
olduğundan 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolar yeniden düzenlenmemiştir.
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2-KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
(m) Yabancı para işlemler ve çevrimi
Dönem boyunca yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği tarihte geçerli olan döviz kuru kullanılarak çevrilir.
Parasal varlıklar ile yükümlülükler dönem sonunda geçerli olan döviz kuru kullanılarak çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve
yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin yılsonu döviz kuru çevriminden doğan kur farkı kapsamlı gelir
tablosuna yansıtılır.
Finansal tablolarda yer alan kalemler, işletmenin faaliyetlerinin önemli kısmını yürüttüğü ekonomik çevrenin para birimi
kullanılarak ölçülmüştür (“fonksiyonel para birimi”). Konsolide finansal tablolar, Grup’un fonksiyonel ve raporlama para
birimi olan TL cinsinden sunulmuştur.
(n) Karşılıklar
Grup’un, geçmişteki işlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması ve yükümlülüğün
yerine getirilmesi için nakit çıkışının gerekli olabileceği ve tutar için güvenilir bir tahminin yapılabileceği durumlarda
karşılıklar oluşturulur.
(o) Sermaye ve temettüler
Adi hisseler sermaye olarak sınıflandırılır. Sahip olunan hisseler oranında sermaye artırımı, onaylandığı nominal değeriyle
kaydedilir. Adi hisse senetleri üzerinden dağıtılan temettüler, ilan edildikleri dönemde kaydedilir.
(p) Netleştirme
İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı gösterilir.
Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaştırılarak
gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden
gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü düşüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme
kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. Grup’un normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, hasılatın
dışında elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması şartıyla net değeri üzerinden gösterilir.
(r) Şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Grup’un tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha
fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar, şarta bağlı
yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmekte ve konsolide finansal tablolara dahil edilmemektedir. Ekonomik
fayda giriş ve çıkışının olası olması durumunda şarta bağlı varlık ve yükümlülükler finansal tablolarda ifade edilir. İlgili
gelir ve giderlerin gerçekleşeceğinin kesin olması durumunda, ilgili varlıklar ve yükümlülükler, şarta bağlı varlık ve
yükümlülük olarak değerlendirilmez ve tutarları finansal tablolarda gösterilir.
(s) Hisse başına kazanç/(zarar)
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç/(zarar), net dönem karının/(zararının), dönem boyunca bulunan
hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de, şirketler, mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”)
sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç/(zarar) hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak
sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç/(zarar) hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin
bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. Hisse başına esas ve nispi kazanç
arasında hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktadır (Not 24).
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2-KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
(t) Hasılatın tanınması
Hasılatlar, Grup’un faaliyeti sonucu, mal ve hizmet satışlarından aldığı veya alacağı tutarın gerçeğe uygun değeridir.
Hasılatlar, grup içi satışlar elimine edildikten sonra indirimler, iskontolar ve satışla ilgili vergilerin düşülmesi suretiyle
gösterilir.
Hasılatlar güvenilir bir biçimde ölçülebildiğinde, işleme ilişkin ekonomik faydanın işletme tarafından elde edilmesinin
muhtemel olduğunda ve aşağıda belirtildiği gibi her bir Grup aktivitesiyle ilgili belirli kriterlerin gerçekleşmesi durumunda
defterlere hasılat olarak kaydedilir. Satışa ilişkin tüm olasılıklar sonuçlanıncaya kadar hasılat tutarı güvenilir bir biçimde
ölçülmüş sayılmaz.
Hizmetlerin satışı
Operasyonel kiralama işlemlerinden elde edilen hasılatlar ilgili dönemde tahakkuk prensibine göre kaydedilir. Tahsilat
şüpheli duruma düştüğünde, yönetimin kararı doğrultusunda, hasılat iptal edilir.
Araçların satışı
Hasılat, teslimatın yapıldığı tarihte veya kabul gerçekleştiğinde tahakkuk esasına göre finansal tablolara alınır ve alınan
veya alınacak bedelin gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Satışlar, malların değerinden indirimlerden ve iadelerden
arındırılmış fatura değerini gösterir. Anlaşma efektif olarak finansal işlemleri içeriyorsa, alınan veya alınacak bedelin
gerçeğe uygun değeri gelecek bütün hasılatları faiz oranları kullanılarak indirilir. Alınan veya alınacak bedelin gerçeğe
uygun değeri ile nominal değeri arasındaki fark tahakkuk esasına göre ilgili döneme faiz geliri olarak kaydedilir.
Faiz geliri
Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir. Alacaklarla ilgili değer düşüklüğünü alacağın
kayıtlı değerini net gerçekleşebilir değeri olan tüm nakit akımlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas
alınarak iskonto edilen değerine indirerek bulur. Hesaplanan faiz ise, faiz geliri olarak kaydedilir. Krediler üzerindeki faiz
geliri, etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak kaydedilir.
(u) Türev finansal araçlar
Türev işlemler ilk olarak gerçeğe uygun değerleriyle kaydedilmekte ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe
uygun değerleri ile değerlenmektedir. Türev araçların gerçeğe uygun değeri piyasada oluşan gerçeğe uygun değerleri
dikkate alınarak veya indirgenmiş nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır. Türev işlemlerin
gerçeğe uygun değerleri, pozitif olması durumunda varlıklar negatif olması durumunda ise yükümlülükler içerisinde
gösterilir. Türev araçların ilk kayda alınması esnasında gerçeğe uygun değerinin en iyi kanıtı işlem fiyatıdır (örneğin alınan
ya da ödenen bedelin gerçeğe uygun değeri).
(v) Riskten korunma muhasebesi
Grup, riskten korunma işlemi başlangıcında riskten korunma aracı ve riskten korunan kalem arasındaki ilişkinin yanı sıra
risk yönetim hedefleri ve çeşitli riskten korunma işlemleri gerçekleştirmeye ilişkin stratejisini dokümante eder. Grup, hem
riskten korunma işlemi başlangıcında hem de düzenli aralıklarla riskten korunma işlemlerinde kullanılan riskten korunma
araçlarının riskten korunan kalemlerin değerlerindeki değişiklikleri dengeleme açısından yüksek düzeyde etkili olup
olmadıklarına ilişkin değerlendirmesini de belgeler.
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2-KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma
Grup, operasyonel kiralama hizmeti sağlama taahhütlerine ilişkin oluşan yabancı para cinsinden operasyonel kiralama
alacaklarından (riskten korunan kalem) kaynaklanan kur riskini yabancı para cinsinden kredileriyle (riskten korunma
aracı) koruma altına almaktadır. Riskten korunan kalemdeki kur riski kaynaklı gerçeğe uygun değer değişiklikleri
bilançoda aktif ya da pasif olarak “Kesin taahhüt-riskten korunma” hesabında (Not 5), gelir tablosunda ise finansal
gelir ve giderler bölümünde belirtilen ilgili kar ya da zararları (Not 22) ile birlikte muhasebeleştirilirler. Riskten korunan
kalemdeki gerçeğe uygun değer değişiklikleri ayrıca gelir tablosunda finansal gelir ya da gider olarak kaydedilir.
(y) Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Grup, bilanço tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen
hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde konsolide finansal tablo
notlarında açıklanır.
(z) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Grup sadece Türkiye’de operasyonel kiralama alanında faaliyet gösterdiği için finansal bilgilerini bölümlere göre
raporlamamıştır.
2.5 Önemli muhasebe tahminleri ve muhasebe politikalarının uygulanmasında verilen kararlar
Ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı
Müşterilerin gerekli ödemeleri gerçekleştirememesinden kaynaklanacak zararları karşılamak için, Grup ticari alacaklar
için değer düşüklüğü karşılığı hesaplamaktadır (Not 7). Ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığının doğrululuğunu
değerlendirmede kullanılan tahminler ticari alacakların yaşlandırılmasına ve tahsilat performansının trendine
dayanmaktadır. Grup ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili muhasebe tahminlerini gelecek müşteri
davranışlarını ve gelecek nakit tahsilatlarını içerdiğinden dolayı önemli muhasebe tahmini olarak görünmektedir. Eğer
müşterilerin finansal durumları kötüleşiyorsa, şu anki ticari alacaklar için ayrılan karşılıklar beklenen seviyeden yüksek
olabilir ve bilanço tarihinde kaydedilen karşılığı aşabilir.
Ertelenmiş gelir vergisi
Grup, ertelenmiş vergi varlıklarını ancak gelecekte bir vergi geliri doğurma sonucu muhtemel ise muhasebeleştirmektedir.
Eğer bu beklenti karşılanamayacaksa ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılmaktadır. Grup, eğer gelecekte vergi
gelirinin gerçekleşmesi muhtemel ise kullanılmayan vergi zararlarından, vergi indirimlerinden ve diğer geçici farklar
üzerinden ertelenmiş vergi varlığı yaratmaktadır.
Olağan iş sürecinde, nihai vergi sonucu belirsiz olan birçok işlem ve hesaplama bulunmaktadır ve gelir vergisi karşılığını
belirleyebilmek için önemli değerlendirmeler yapılması gerekmektedir. Grup, olası vergi konularında ödenecek ek vergi
borcu olup olmayacağı tahminlerine dayanarak vergi yükümlülüklerini muhasebeleştirmektedir. Bu hususlardaki nihai
vergi sonucu en başta kaydedilen tutardan farklı olduğunda, söz konusu farklar tespitlerin yapıldığı dönemdeki cari ve
ertelenmiş gelir vergilerine etki etmektedir.
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2-KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
Artık değeri
Artık değeri (kiralama dönemi sonunda Grup tarafından tahmin edilen aracın değeri) kiralama dönemi sonundaki
piyasa değerinden farklı olabilir ve bu piyasa riski olarak kabul edilir. Artık değeri temel olarak dışsal faktörlerden
etkilenmektedir. Kullanılmış araçların arzı, tüketici tercihleri, kurlar, hükümet politikaları ve genel ekonomik koşullar
gibi konulardan oluşan dışsal faktörler belli bir noktaya kadar yönetilmektedir. Grup artık değeri risklerine karşı tutarlı
bir politika yürütmekte olup, Grup yönetimi dışsal faktörlerin etkisinin toplam portföy bazında yönetilebileceğini
değerlendirmektedir.
Bunların dışında, Grup kiralama süresi boyunca gerçekleştirilen risk azaltıcı önlemler ile artık değer hesaplama sıklığına
ilişkin roller ve sorumlulukları belirleyerek artık değer riskini yönetmektedir. Ülke bazlı faktörleri kullanarak olabilecek
en doğru şekilde araçların gelecekteki değerlerini hesaplamak için istatiksel modeller uygulanmaktadır. Grup artık
değerlerinin gelişiminin doğrululuğunu gözetleyen gelişmiş yönetim bilgi sistemine sahiptir. Ayrıca Grup araçların
satıldığı andaki artık değerlerini de gözetlemektedir. Buna ek olarak, Grup portföyünün durumunu yılda bir kez, veya
büyüklük ve risk profiline göre daha sık, artık değerlerine göre değerleyip, yeni düzenlemelere gerek olup olmadığına karar
vermektedir. Grup’un 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle önceki yıllarda operasyonel kiralamaya konu araçların
artık değer tahminlerinde gerçekleştirdiği değişimlerin 2013 ve 2012 yılları amortisman giderine sırasıyla 2.281.906 TL ve
1.573.943 TL tutarında arttırıcı etkisi bulunmaktadır.
2.6 İşletmenin sürekliliği ve finansal tabloların daha iyi anlaşılabilmesi için diğer açıklamalar
Grup’un gelecekte faturalanacak ve iptal edilemeyen operasyonel kira sözleşmelerinden doğacak kısa ve uzun vadeli
alacakları SPK tarafından kabul edilen finansal raporlama standartları gereği bu finansal tablolara dâhil edilmemiştir
(Not 7). Bunun yanısıra, Grup’un finansal tablolarında Duran Varlıklar kalemi içinde yer alan Operasyonel kiralamada
kullanılan varlıkları, bağlı oldukları operasyonel kiralama sözleşmelerinin bitimini mütakiben ikinci el otomobil
piyasasında satılmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bir sene içerisinde sözleşmesi bitecek ve ikinci el piyasada
satılması beklenen operasyonel kiralamada kullanılan varlıklarla ilgili açıklamalar ve diğer analizler Not 10’da yapılmıştır.
Dolayısıyla, Grup’un dönen varlıklarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin analizi yapılırken bu unsurların da dikkate alınması
gerekmektedir.
Grup’un konsolide mali tabloları işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır. TTK’nın 376. maddesi çerçevesinde,
Grup’un 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, sermaye, kanuni yedekler ve emisyon primi toplamının yarısı zarar sebebiyle
karşılıksız kalmıştır. TTK 376’ya göre yönetim kurulunun, genel kurulu hemen toplantıya çağırma ve genel kurula uygun
gördüğü iyileştirici önlemleri sunma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Ayrıca Grup, 2014 yılı nakit akışında araç satış adedi ve kredi geri ödeme planlarına bağlı olarak oluşturduğu nakit akış
planlamasında sermaye piyasası aracı ihraç etmek suretiyle finansman yöntemlerinin çeşitlendirilmesi, nakit yaratmak
amaçlı operasyonel kiralama sözleşmelerinde erken araç değişimi projeleri konularında mali aksiyonlar öngörülmüştür.
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3-NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2013

2012

3.462
1.579.788
97.362

9.044
1.195.961
50.674

1.680.612

1.255.679

Kasa
Vadesiz mevduatlar
Diğer likit varlıklar

31 Aralık 2013 tarihi itibariyla bloke banka mevduatları bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: 16.542 TL).
Diğer likit varlıklar kredi kartı alacaklarını içermektedir.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerlerin detayı aşağıdaki
gibidir:
2013

2012

1.680.612
-

1.255.679
(16.542)

1.680.612

1.239.137

Kasa ve bankalar
Eksi: Bloke mevduat

4-FİNANSAL YATIRIMLAR
Satılmaya hazır finansal yatırımlar
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup’un 500.017 TL tutarında satılmaya hazır finansal varlığı bulunmaktadır (31 Aralık 2012:
339.287 TL).
5-KESİN TAAHHÜT-RİSKTEN KORUNMA HESABI

Kısa vadeli kesin taahhüt-riskten korunma (*)
Uzun vadeli kesin taahhüt-riskten korunma (*)

(*)

2013

2012

10.298.269
8.022.118

3.580.685
1.451.407

18.320.387

5.032.092

Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası’dır. Kiralama alacaklarının önemli bir kısmı TL yerine döviz üzerinden olduğu için Şirket kur riskine maruz

kalmaktadır. Kiralama alacakları TL olarak ifade edildiğinde döviz kurlarındaki hareketler Şirket’in hem net gelirine hem de finansal durumuna etki
etmektedir.

Şirket’in politikası kesin taahhütlere ilişkin tüm önemli kur risklerini koruma altına almaktır.
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5-KESİN TAAHHÜT-RİSKTEN KORUNMA HESABI (DEVAMI)
Şirket’in kur riski yönetim stratejisine uygun olarak gelecekteki yabancı para cinsinden kiralama alacaklarından
kaynaklanan kur riski yabancı para krediler ile koruma altına alınmıştır.
Riskten korunma ilişkisinin türü gerçeğe uygun değere yönelik riskten korunmadır. Şirket, operasyonel kiralama hizmeti
sağlama taahhütlerine ilişkin oluşan yabancı para cinsinden operasyonel kiralama alacaklarından doğan kur riskini 30
Kasım 2010 tarihinden itibaren yabancı para cinsinden kullandığı kredileriyle koruma altına almaya başlamıştır.
6-FİNANSAL BORÇLANMALAR
2013

2012

23.259.709
2.944.497
-

14.869.952
78.005
6.233.828

26.204.206

21.181.785

50.629.732
1.109.721
5.153.589

47.578.889
5.093.346
-

56.893.042

52.672.235

65.311.417
32.600.068
728.007

60.239.183
4.051.642

98.639.492

64.290.825

Kısa vadeli borçlanmalar
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Finansman bonosu
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Finansman bonosu
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmalar
Banka kredileri
Tahvil
Finansal kiralama yükümlülükleri
Uzun vadeli borçlanmalar
a) Kısa vadeli borçlanmalar
2013
Orijinal
para birimi
TL Krediler
Avro Krediler
ABD Doları Krediler

7.964.262
5.170.009
53.280

2012

TL Faiz oranı
7.964.262
15.181.731
113.716
23.259.709

7,78%
3,45%
3,19%

Orijinal
para birimi
4.872.033
3.944.225
405.186

TL Faiz oranı
4.872.033
9.275.634
722.285
14.869.952

5,62%
3,00%
2,67%
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6-FİNANSAL BORÇLANMALAR (DEVAMI)
b) Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
2013

2012

Orijinal
para birimi

TL

15.631.849
11.399.164
714.163

15.631.849
33.473.646
1.524.237

TL Krediler
Avro Krediler
ABD Doları Krediler

Orijinal
Faiz oranı para birimi
7,78%
3,45%
3,19%

14.455.715
13.357.063
960.041

50.629.732

TL

Faiz oranı

14.455.715
31.411.805
1.711.369

5,62%
3,00%
2,67%

47.578.889

c) Uzun vadeli borçlanmalar
2013

TL Krediler
Avro Krediler
ABD Doları Krediler

2012

Orijinal
para birimi

TL

Faiz oranı

Orijinal
para birimi

TL

Faiz oranı

19.843.733
14.562.750
1.267.005

19.843.733
42.763.515
2.704.169

7,78%
3,45%
3,19%

15.031.962
18.950.340
359.983

15.031.962
44.565.515
641.706

5,62%
3,00%
2,67%

65.311.417

60.239.183

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:
2013

2012

42.634.815
17.720.923
4.917.076
38.603

40.660.816
17.655.449
1.922.918
-

65.311.417

60.239.183

2014
2015
2016
2017
2018

Banka kredilerinin defter değerleri ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:
Defter değeri
2013
2012
Krediler

139.200.858

122.688.024

Gerçeğe uygun değer
2013
2012
148.185.626

136.018.819
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6-FİNANSAL BORÇLANMALAR (DEVAMI)
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, Grup’un bir finansal kuruluştan (Bank of America Merill Lynch (“BOFA ML”) kullandığı krediler
ile ilgili finansal ve finansal olmayan taahhütleri bulunmaktadır. Grup, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle BOFA ML’ye olan tüm
kredi yükümlülüklerini kısa vadeli finansal borçlar içerisinde göstermiştir. 3 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilen ödeme
sonucunda, Grup ile BoFA Merrill Lynch arasında 2007 yılı içerisinde imzalanan ve Kasım 2007 itibariyle yürürlüğe giren
kredi sözleşmesi çerçevesinde kullanılmış olan 2 yıl anapara ödemesiz 5 yıl vadeli yaklaşık 73.300.000 USD tutarındaki
uluslararası kredi borcu kapatılmıştır. Grup, söz konusu krediye ilişkin rehinlerin çözülmesi işlemlerine son ödeme tarihi
itibariyle başlamış, 28 Şubat 2013 tarihi itibariyle BoFA Merrill Lynch’tan rehinlerin kaldırıldığını gösteren belgeyi temin
ederek 5 Mart 2013 tarihi itibariyle rehin çözülme işlemlerini sonlandırmıştır.
d) Finansal Kiralama Yükümlülükleri
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla finansal kiralama yükümlülüklerinin vadeleri beş yıldan azdır.

1 yıla kadar
1 yıl-5 yıl
Finansal kiralama yükümlülükleri finansman gideri
Finansal kiralama yükümlülüklerinin bugünkü değeri

2013

2012

4.315.300
767.645
(300.720)

5.794.235
4.310.201
(881.443)

4.782.225

9.222.993

Finansal kiralama yükümlülüklerinin 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla faiz oranları aşağıdaki gibidir:

TL
Avro
ABD Doları

2013

2012

%14,8
%8,0
%8,0

%17,8
%11,5
%12,2

2013

2012

4.054.218
728.007

5.171.351
4.051.642

4.782.225

9.222.993

Finansal kiralama yükümlülüklerinin bugünkü değeri aşağıdaki gibidir:

1 yıla kadar
1 yıl-5 yıl

Finansal kiralama yükümlülüklerin defter değerleri ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:
Defter değeri
2013
Finansal kiralama yükümlülükleri

4.782.225

2012
9.222.993

Gerçeğe uygun değer
2013
5.003.830

2012

10.006.649
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6-FİNANSAL BORÇLANMALAR (DEVAMI)
e) Finansman bonoları
Grup, Mayıs 2013 döneminde 2 yıl vadeli, 3 ayda bir değişken oranlı, gösterge devlet iç borçlanma senedinin getirisine ek
olarak %5,25 ek getirili toplam 24 kupon ödemeli, 50.000.000 TL tahvil ihraç etmiştir. İhraç edilen tahvilin 12.537.000 TL’lik
kısmı Grup tarafından geri alınmıştır (31 Aralık 2012: Grup, Kasım 2012 döneminde 130 gün vadeli, yıllık %16 bileşik faiz
oranı üzerinden kupon ödemesiz, vade sonunda 6.210.856 TL nominal değerli finansman bonusu ihraç etmiştir).
7-TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Ticari Alacaklar

Ticari alacaklar
Şüpheli alacaklar
Alacak senetleri
Eksi: Gerçekleşmemiş finansman geliri
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı

2013

2012

3.885.543
4.195.745
1.534.537
(64.609)
(4.195.746)

3.111.800
4.145.211
475.491
(31.265)
(4.185.616)

5.355.470

3.515.621

Grup’un üretim, hizmet, finans ve dağıtım gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda müşterisi olması nedeniyle
ticari alacaklarından kaynaklanan kredi riski sınırlıdır. Buna bağlı olarak yönetim Grup’un ticari alacaklarının ayrıca bir
kredi riskine neden olacağını düşünmemektedir.
Ticari alacakların ortalama vadeleri yaklaşık 11 gün (31 Aralık 2012: 24 gün) olup, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla iskonto
oranı %5,19’dur (31 Aralık 2012: %5,72).
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş fakat değer düşüklüğüne uğramamış olan alacakların yaşlandırma
tablosu aşağıdaki gibidir:

1 aya kadar
1-3 ay
3-12 ay

2013

2012

742.421
57.644
25.841

819.217
59.354
29.264

825.906

907.835

2013

2012

4.185.616
534.282
(524.152)

3.082.659
1.446.824
(343.867)

4.195.746

4.185.616

Ticari alacaklar değer düşüklüğü karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
Yıl içindeki artış (Not 21)
Tahsilatlar (Not 21)
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7-TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (DEVAMI)
Grup’un ana faaliyet konusu operasyonel filo kiralamasıyla ilgilidir. Operasyonel kiralama işlemlerinden elde edilen
hasılatlar ilgili dönemde tahakkuk prensibine göre kaydedilir. Grup’un söz konusu faaliyet konusu ile ilgili olarak iptal
edilemeyen operasyonel kiralamadan kaynaklanan alacaklarının vade yapısı aşağıdaki gibidir:

2013
2014
2015
2016
2017

2013

2012

74.257.092
42.639.354
18.406.215
4.077.088

62.862.448
43.195.956
20.207.382
3.189.327
-

139.379.749

129.455.113

2013

2012

17.601.563
10.923.638
(189.248)

11.161.713
4.187.202
(82.516)

28.335.953

15.266.399

Ticari Borçlar

Yurtiçi tedarikçiler
Borç senetleri
Eksi: Gerçekleşmemiş finansman gideri

Ticari borçların ortalama vadeleri 73 gün (31 Aralık 2012: 78 gün) olup, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla iskonto oranı %7,87’dir
(31 Aralık 2012: %5,53).
8-DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Kısa vadeli diğer alacaklar:
Verilen avanslar
Diğer

Eksi: Şüpheli alacak karşılığı

Kısa vadeli diğer borçlar:
Ödenecek vergi ve fonlar
Alınan avanslar
Sosyal güvenlik prim borçları
Diğer

2013

2012

1.845.980
139.652
1.985.632

1.518.618
218.878
1.737.496

(139.652)

-

1.845.980

1.737.496

4.488.726
2.083.256
65.559
108.935

5.047.661
1.477.471
47.915
229.663

6.746.476

6.802.710
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9-STOKLAR

İkinci el motorlu araçlar
Stok değer düşüklüğü (Not 19)

2013

2012

7.102.686
(148.330)

7.520.606
(280.495)

6.954.356

7.240.111

2013

2012

280.495
(280.495)
148.330

741.693
(741.693)
280.495

148.330

280.495

2013

2012

163.278.303
53.035.305
8.090.707
(49.921.986)

154.830.056
51.566.786
2.691.169
(45.809.708)

174.482.329

163.278.303

(8.097.527)
(8.220.447)
3.961.235

(5.659.789)
(6.526.279)
4.088.541

(12.356.739)

(8.097.527)

162.125.590

155.180.776

14.120.918
1.791.163

8.090.707
1.451.895

178.037.671

164.723.378

Stok değer düşüklüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
Stok değer düşüklüğünün iptali (Not 21)
Yıl içindeki artış (Not 19)

10-OPERASYONEL KİRALAMADA KULLANILAN VARLIKLAR

Maliyet:
Açılış bakiyesi
Girişler
Verilen avanslardan transferler
Çıkışlar ve stoklara transfer
Toplam maliyet
Birikmiş amortisman:
Açılış bakiyesi
Girişler (Not 19)
Çıkışlar
Toplam birikmiş amortisman
Operasyonel kiralamada kullanılan varlıkların net defter değeri – kira
sözleşmesine konu araçlar
Verilen avanslar (*)
Birinci el araçlar (*)
Operasyonel kiralamada kullanılan varlıkların net defter değeri
(*)

Takip eden dönemde operasyonel kiralama kapsamında müşterilere teslim edilmek üzere satın alınan araçları içermektedir.
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10-OPERASYONEL KİRALAMADA KULLANILAN VARLIKLAR (DEVAMI)
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait toplam amortisman giderleri satışların maliyeti hesabına
yansıtılmıştır (Not 19).

Maliyet (Verilen avanslar ve birinci el araçlar dahil)
Birikmiş amortisman
Operasyonel kiralamada kullanılan varlıkların net defter değeri

2013

2012

190.394.410
(12.356.739)

172.820.905
(8.097.527)

178.037.671

164.723.378

Operasyonel kiralamada kullanılan varlıkların 159.210.913 TL net defter değeri tutarındaki kısmı kullanılan araç kredileri
karşılığında bankalara teminat olarak verilmiştir.
Verilen avansların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Dönem başı bakiyesi
Girişler
Transferler

2013

2012

8.090.707
14.120.918
(8.090.707)

2.691.169
8.090.707
(2.691.169)

14.120.918

8.090.707

Operasyonel kiralamada kullanılan varlıkların bir yıl içinde operasyonel kiralama süresi sona eren kısmının taşınan
değerleri aşağıdaki gibidir;

Bir yıl içinde operasyonel kiralama süresi sona eren varlıklar

2013

2012

41.012.619

38.168.823

11-MADDİ DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar aşağıdaki gibidir:

Maliyet
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Birikmiş amortisman
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Net defter değeri

1 Ocak 2013

Girişler

Çıkışlar

31 Aralık 2013

1.304.964
112.694

172.787
8.238

-

1.477.751
120.932

1.417.658

181.025

-

1.598.683

(1.049.107)
(107.526)

(45.888)
(6.504)

-

(1.094.995)
(114.030)

(1.156.633)

(52.392)

-

(1.209.025)

261.025

389.658
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11-MADDİ DURAN VARLIKLAR (DEVAMI)

Maliyet
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Birikmiş amortisman
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Net defter değeri

1 Ocak 2012

Girişler

Çıkışlar

31 Aralık 2012

1.293.800
108.026

11.164
4.668

-

1.304.964
112.694

1.401.826

15.832

-

1.417.658

(987.315)
(89.865)

(61.792)
(17.661)

-

(1.049.107)
(107.526)

(1.077.180)

(79.453)

-

(1.156.633)

324.646

261.025

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait toplam amortisman giderleri genel yönetim giderleri hesabı altında
muhasebeleştirilmiştir (Not 20).
12-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla maddi olmayan duran varlıklar aşağıdaki gibidir:
2013
Açılış net defter değeri
İtfa payı gideri
Kapanış net defter değeri

Haklar
31.567
(14.451)
17.116

2013

Haklar

Maliyet
Birikmiş itfa payları

898.007
(880.891)

Net defter değer

17.116

2012

Haklar

Açılış net defter değeri
Giriş
İtfa payı gideri

87.079
4.129
(59.641)

Kapanış net defter değeri

31.567

2012
Maliyet

Haklar
898.007

Birikmiş itfa payları

(866.440)

Net defter değer

31.567

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait itfa paylarının tamamı genel yönetim giderleri hesabı altında
muhasebeleştirilmiştir (Not 20).
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13-KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Borç karşılıkları
Yönetimin belirgin tutarda zarara veya borca neden olacağını beklemediği taahhütler ve muhtemel yükümlülükler
aşağıda özetlenmiştir:
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Grup aleyhine açılmış olan toplam 687.050 TL (31 Aralık 2012: 729.841 TL) tutarında dava
bulunmaktadır. Grup hukuki danışmanların görüşlerini de dikkate alarak söz konusu davaların bilanço tarihleri
itibarıyla Grup için yükümlülük yaratma olasılığının düşük olması nedeniyle söz konusu davalar için herhangi bir karşılık
ayırmamıştır.
b) Koşula bağlı yükümlülükler

Taşıt rehni
Verilen teminat senedi
Verilen teminat mektupları

2013

2012

185.140.357
48.983.926
9.102.933

169.217.283
38.545.240
6.351.930

243.227.216

214.114.453

Grup, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle iptal edilemeyen operasyonel kiralama işlemlerinden kaynaklanan toplam 139.379.749
TL (31 Aralık 2012: 129.455.113 TL) tutarındaki kiralama alacaklarını kullandığı krediler karşılığında bankalara teminat
olarak vermiştir (Not 7).
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13-KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI)
2013
Döviz
Cinsi

Tutarı TL karşılığı

Tutarı TL karşılığı

243.227.216

214.114.453

Grup tarafından verilen teminatlar:
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu
teminatların toplam tutarı
TL
ABD Doları
Avro
B.Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen
Ortaklıklar lehine vermiş olduğu teminatların
toplam tutarı
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi
amacıyla Diğer 3. Kişilerin borcunu temin
amacıyla vermiş olduğu teminatlarını toplam
tutarı
D.Diğer verilen teminatların toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu teminatların
toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer
grup şirketleri lehine vermiş olduğu teminatların
toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen
3. kişiler lehine vermiş olduğu teminatlarını
toplam tutarı
Grup’un vermiş olduğu diğer teminatların
Grup’un özkaynaklarına oranı

Alınan teminat mektupları
Alınan teminat çekleri ve senetler

2012

79.254.955
3.769.078
53.099.921

79.254.955
8.044.343
155.927.918

71.116.957
6.478.081
55.895.594

71.116.957
11.547.827
131.449.669

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

2012

17.883.087
17.324.310

17.883.087
18.057.521

35.207.397

35.940.608

c) Rehinli hisseler
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hissedarlara ait 30.153.323 TL nominal değerli 30.153.323 TL tutarındaki hisseleri finansal
kuruluşlar tarafından kullanılan kredi karşılığında rehnedilmiştir.
3 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilen ödeme sonucunda, Grup ile BoFA Merrill Lynch arasında 2007 yılında imzalanan ve
Kasım 2007 itibariyle yürürlüğe giren kredi sözleşmesi çerçevesinde kullanılmış olan 2 yıl anapara ödemesiz 5 yıl vadeli
yaklaşık 73.300.000 USD tutarındaki uluslararası kredi borcu kapatılmıştır. Grup, söz konusu krediye ilişkin rehinlerin
çözülmesi işlemlerine son ödeme tarihi itibariyle başlamış, 28 Şubat 2013 tarihi itibariyle BoFA Merrill Lynch’tan rehinlerin
kaldırıldığını gösteren belgeyi temin ederek 5 Mart 2013 tarihi itibariyle rehin çözülme işlemlerini sonlandırmıştır.

107

BEYAZ FİLO 2013 FAALİYET RAPORU

Genel Bakış
Yönetimden
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir.)

13-KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI)
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup’un ortaklarından Ahmet Can Teoman’a ait 2.457.615 pay, Gürkan Gençler’e ait 265.385
pay, Metin Ziya Tansu’ya ait 782.174 pay ve Osman Turgut Fırat’a ait 1.350.584 pay hisse, adı geçen ortakların Grup’un
ilişkili şirketlerinden Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş. (“Beyaz Sistem”)’ne sırasıyla 9.068.599 TL, 979.269 TL, 2.886.22 TL
ve 4.983.655 TL tutarındaki borçlarına istinaden rehnedilmiştir. Söz konusu payların tasarruf hakları, adı geçen ortakların
Beyaz Sistem’e olan toplam 17.917.745 TL tutarındaki borcun 29 Haziran 2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre zarfında
ödenmemesi durumunda Beyaz Sistem’e geçecektir. 29 Haziran 2013 tarihinden 11 Mart 2014 tarihine kadar söz konusu
borç ile ilgili herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir.
14-ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR
a) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar

Ödenecek personel giderleri
Kullanılmamış izin hakları

2013

2012

299.768
82.893

260.543
78.860

382.661

339.403

b) Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar
Türk İş Kanunu’na göre, Grup bir senesini doldurmuş olan ve zorunlu sebeplerden dolayı ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25
hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve emeklilik hakkı kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere
çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir
aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 3.254TL (31 Aralık 2012 3.129 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem
tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde Grup’un ödemesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü
değeri hesaplanarak ayrılmaktadır.
Tebliğ, Grup’un kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüeryal değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini
öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır.

İskonto oranı (%)
Emeklilik ihtimaline ilişkin kullanılan oran (%)

2013
4,00
87

2012
2,50
91

Temel varsayım, kıdem tazminatı tavanının, her sene enflasyon oranında artacağıdır. Böylece uygulanan iskonto
oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış reel oran olacaktır. Grup’un kıdem tazminatı yükümlülüğü, kıdem
tazminatı tavanı altı aylık dönemlerde yeniden belirlendiği için 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438 TL (1
Ocak 2013: 3.034 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.
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14-ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (DEVAMI)
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllarda, kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir:
2013

2012

Bakiye-1 Ocak
Yıl içinde ödenen
Aktüeryal (kazanç)/kayıp (*)
Yıl içindeki artış

175.703
(148.383)
17.307
68.021

135.754
(40.916)
22.130
58.735

Bakiye-31 Aralık

112.648

175.703

(*)

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle vergi etkisinden netleştirilmiş olarak bilançoda “Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı

gelirler ve giderler-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları” hesabında gösterilmektedir. 1 Ocak-31 Aralık 2012 hesap döneminde ortaya çıkan
aktüeryal kayıpların, geçmiş dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi bulunmadığından, geçmiş dönem finansal tablolarında herhangi bir düzeltme
yapılmamıştır.

15-PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
2013

2012

1.844.819
6.550

2.536.589
1.294

1.851.369

2.537.883

2013

2012

890.528

863.184

890.528

863.184

Diğer dönen varlıklar:
Peşin ödenen sigorta giderleri
Peşin ödenen sözleşme ücretleri

16-ERTELENMİŞ GELİRLER

Ertelenen gelirler (*)

(*)

Operasyonel kiralamadaki varlıklardan elde edilen kira gelirlerinin bilanço tarihleri itibariyle tahakkuk etmemiş kısmını içermektedir.
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17-DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
2013

2012

651.786
430.602
98.457
17.842

135.998
-

1.198.687

135.998

253.572
253.572

-

Diğer dönen varlıklar
Tahvil ihraç masrafları (*)
Devreden katma değer vergisi (“KDV”) alacakları
Gelir tahakkukları
Diğer

Diğer duran varlıklar
Tahvil ihraç masrafları (*)

(*)

Grup’un 24 Mayıs 2013 tarihinde ihracını tamamladığı 50.000.000 TL tutarındaki tahvil ile ilgili olarak aracı kuruluşlara ödediği 1.737.429 TL tutarındaki

tahvil ihraç masraflarının, dolaşımdaki 37.463.000 TL tutarındaki tahvil ile ilişkilendirilen kısmının, söz konusu tahvilin vadeleriyle ilişkilendirilen ve gelecek
dönemlerde giderleştireceği tutarı içermektedir.

18-ÖZKAYNAKLAR
Grup, 6332 sayılı Kanun kanun kapsamında kayıtlı sermaye sisteminde yer almaktadır. Grup’un SPK’nın 16 Aralık 2011 tarih
ve 42/1116 sayılı izni ile belirlenen ve 5 yıl için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (31 Aralık 2012: 300.000.000
TL)’dir.
Ödenmiş Sermaye
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Grup’un çıkarılmış sermayesi 36.250.000 TL (31 Aralık 2012: 36.250.000 TL) olup, her biri 1 TL
itibari değerde; 40.000 adet nama yazılı (A) grubu, 36.210.000 adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 36.250.000
adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hissedarlara ait 30.153.323 TL nominal değerli 30.153.323 TL tutarındaki hisseleri finansal
kuruluşlar tarafından kullanılan kredi karşılığında rehnedilmiştir. 3 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilen ödeme
sonucunda, Grup ile BoFA Merrill Lynch arasında 2007 yılında imzalanan ve Kasım 2007 itibariyle yürürlüğe giren
kredi sözleşmesi çerçevesinde kullanılmış olan2 yıl anapara ödemesiz 5 yıl vadeli yaklaşık 73.300.000 USD tutarındaki
uluslararası kredi borcu kapatılmıştır. Grup, söz konusu krediye ilişkin rehinlerin çözülmesi işlemlerine son ödeme tarihi
itibariyle başlamış, 28 Şubat 2013 tarihi itibariyle BoFA Merrill Lynch’tan rehinlerin kaldırıldığını gösteren belgeyi temin
ederek 5 Mart 2013 tarihi itibariyle rehin çözülme işlemlerini sonlandırmıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup’un ortaklarından Ahmet Can Teoman’a ait 2.457.615 pay, Gürkan Gençler’e ait 265.385
pay, Metin Ziya Tansu’ya ait 782.174 pay ve Osman Turgut Fırat’a ait 1.350.584 pay hisse, adı geçen ortakların Grup’un
ilişkili şirketlerinden Beyaz Sistem’e sırasıyla 9.068.599 TL, 979.269 TL, 2.886.22 TL ve 4.983.655 TL tutarındaki borçlarına
istinaden rehnedilmiştir. Söz konusu payların tasarruf hakları, adı geçen ortakların Beyaz Sistem’e olan toplam 17.917.745
TL tutarındaki borcun 29 Haziran 2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre zarfında ödenmemesi durumunda Beyaz Sistem’e
geçecektir (Dipnot 13).
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18-ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI)
Grup’un ortakları ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir:
2013

Gürkan Gençler (*)
Ahmet Can Teoman (*)
Osman Turgut Fırat (*)
Metin Ziya Tansu
Flap Kongre
Halka açık kısım (*)

(*)

2012

TL

Pay %

TL

Pay %

7.213.610
6.813.010
6.813.010
6.008.010
5.889.960
3.512.400

19,90
18,79
18,79
16,58
16,25
9,69

6.708.010
6.708.010
6.708.010
6.708.010
5.889.960
3.528.000

18,51
18,50
18,50
18,50
16,25
9,72

36.250.000

100,00

36.250.000

100,00

31 Aralık 2013 tarihi itiabariyle, Grup’un ortaklarından Gürkan Gençler’in 5.600 TL, Ahmet Can Teoman’ın 5.000 TL ve Osman Turgut Fırat’ın 5.000 TL tutarında

halka açık kısımdaki hisselerden sahip olduğu hisse bulunmaktadır.

Grup’un çıkarılmış sermayesi Yönetim Kurulu’nun 13 Ocak 2012 tarihli kararı ile 32.722.000 TL’den 36.250.000 TL’ye
yükseltilmiş olup, artırılan sermaye için mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”)’de
halka arz işlemi gerçekleştirilmiştir. Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1 TL nominal değerli hisse senedi için
4,50 TL primli fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş olup; nominal değerinden üzerinde kalan kısmın halka arz masraflarından
sonra kalan kısmı hisse senedi ihraç primi olarak özsermaye içerisinde yer almıştır. Söz konusu sermaye arttırımı
18 Nisan 2012 tarihinde tescil olmuştur.
Kar Payı Dağıtımı
Hisseleri BİST’te işlem gören şirketler, SPK tarafından getirilen temettü şartlarına tabidir.
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu Kar Payı
Tebliği’ne göre yaparlar.
Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı tespit
edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca,
kar paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr
üzerinden nakden kar payı avansı dağıtabilecektir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için
belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine,
yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar
verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
Şirket’in kar dağıtım politikası 30 Aralık 2012 tarihli 6362 numaralı Sermaye Piyasası Kanunu’na uygundur.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar
dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında
kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
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18-ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI)
Sermaye Avansı
Yönetim Kurulu’nun 27 Haziran 2012 tarih ve 2012/29 nolu, 24 Temmuz 2012 tarih ve 2012/30 nolu, 14 Ağustos 2012 tarih
ve 2012/31 nolu, 29 Eylül 2012 tarih ve 2012/35 nolu, 15 Kasım 2012 tarih ve 2012/38 nolu kararlarına istinaden, 2013
yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak ilk sermaye arttırımında sermayeye çevrilmek kaydıyla,
Grup ortaklarından Gürkan Gençler tarafından 6.708.010 TL, Ahmet Can Teoman tarafından 6.708.010 TL, Osman Turgut
Fırat tarafından 6.708.010 TL, Metin Ziya Tansu tarafından 6.708.010 TL ve Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve
Turizm A.Ş. tarafından 5.889.960 TL olmak üzere, Şirket hisselerinin %90,268 oranına sahip olan pay sahipleri tarafından
toplam 32.722.000 TL sermaye avansı ödemesi yapılmıştır. 27 Ocak 2013 tarihinde alınan 2013/1 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ile Beyaz Filo sermayesinin 36.250.000 TL’den 72.500.000 TL’ye çıkarılmasına, sermaye artırımının tamamen nakden
karşılanmasına ve sermaye avansı olarak Grup ortakları tarafından 2012 yılında yapılan sermaye avansı ödemelerinin
nakit sermaye artırım döneminde ilgililerin doğacak sermaye borcuna mahsup edilmesine karar verilmiştir. Yönetim
Kurulu’nun 20 Mayıs 2013 tarih ve 2013/18 sayılı kararına istinaden, daha önce alınan 27 Ocak 2013 tarih ve 2013/1 sayılı
Yönetim Kurulu kararı uyarınca Grup’un çıkarılmış sermayesinin 36.250.000 TL’den 72.500.000 TL’ye nakden artırılması
için hazırlanan izahname ve sirkülerin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru geri çekilmiş,
ileride Grup’un hisse senetlerinin Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem göreceği pazar ve piyasa koşullarına göre hazırlanacak yeni
bilgi, belge ve izahname sirküler taslakları ile aynı şartlardaki sermaye artırımı için yeniden başvuruda bulunulmasına
karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu’nun 19 Ağustos 2013 tarihli kararına istinaden, Grup’un 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde
36.250.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında tamamı nakden olmak üzere 72.500.000 TL’ye artırılmasına,
artırılan 36.250.000 TL sermayenin tamamının nakden ve ortakların rüçhan hakları kısıtlanmadan hisse senetlerinin
nominal değeri üzerinden karşılanmasına, artırılan sermayeyi temsil edecek paylar için sermaye borcunun yerine
getirildiği pay grubu esas alınarak hisse senetlerinin verilmesine, sermaye avansı olarak ortaklar tarafından aktarılan
toplam 32.722.000 TL tutarın nakit sermaye artırım döneminde ilgililerin doğacak sermaye borcuna mahsup edilmesine,
nakit sermaye artırımı için SPK ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde daha önce yapılmış olan başvuruların yeniden
yapılmasına karar verilmiştir. Grup Yönetimi, nakit sermaye artırımı ile ilgili SPK ile yapılan görüşmelerini 2014 yılı içinde
sonuçlandırmış ve 7 Mart 2014 tarihinde sermaye artırımına ilişkin başvurunun işlemden kaldırılmasına karar vermiştir.
19-HASILAT
2013

2012

79.170.071
56.834.868
3.429.016
-

58.669.982
56.789.841
4.760.110
13.251

139.433.955

120.233.184

(1.020.524)

(1.208.740)

138.413.431

119.024.444

Hasılat:
İkinci el araç satış gelirleri
Araç kiralama gelirleri
Hizmet gelirleri
Diğer

Eksi: Satış iadeleri ve indirimleri
Satış Gelirleri – kur farkı etkisi hariç
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19-HASILAT (DEVAMI)
Satışların maliyeti:
İkinci el araç satış maliyetleri
Bakım ve onarım giderleri
Amortisman (Not 10)
Motorlu taşıtlar vergi ve tescil giderleri
Sigorta giderleri
Araç nakliye bedeli
Personel maliyeti
Prim ve satış komisyonu giderleri
Stok değer düşüklüğü karşılığı (Not 9)
Kira giderleri
Diğer
Satışların maliyeti

(79.036.248)
(14.828.180)
(8.220.447)
(7.485.947)
(3.549.791)
(1.319.727)
(1.057.908)
(266.236)
(148.330)
(33.174)
(399.283)

(61.095.017)
(15.048.309)
(6.526.279)
(5.666.860)
(2.958.283)
(1.184.084)
(794.363)
(1.087.050)
(280.495)
(47.669)
(3.760.195)

(116.345.271)

(98.448.604)

1 Ocak-31 Aralık 2013 ve 2012 hesap dönemleri itibariyla satış gelirlerinin detayları aşağıdaki gibidir:

İkinci el araç satış gelirleri
Araç kiralama gelirleri
Hizmet gelirleri
Diğer
Eksi: Satış iadeleri ve indirimleri
Satış gelirleri
Araç kiralama gelirleri üzerindeki kur farkı geliri (*)
Satış gelirleri (net)
(*)

2013

2012

79.170.071
64.360.099
3.429.016
(1.020.524)

58.669.982
59.214.876
4.760.110
13.251
(1.208.740)

145.938.662

121.449.479

(7.525.231)

(2.425.035)

138.413.431

119.024.444

Riskten korunma muhasebesi çerçevesinde araç kiralama gelirlerinden hesaplanan ve önceki dönem mali tabloları ile ilişkilendirilen kur farkı gelirlerini

içermektedir.
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20-PAZARLAMA GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Genel yönetim giderleri

Personel giderleri
Damga vergisi ve ilgili giderler
Kira giderleri
Danışmanlık giderleri
Benzin ve seyahat giderleri
Kıdem tazminatı (Not 14)
Amortisman ve itfa payı (Not 11 ve 12)
Alınan hizmet giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Haberleşme giderleri
Diğer

2013

2012

3.815.695
451.222
422.185
382.655
253.273
148.383
66.843
62.517
57.124
47.867
242.470

2.800.110
253.103
382.401
406.954
123.198
40.916
139.094
27.604
3.582
30.428
436.560

5.950.234

4.643.950

2013

2012

1.140.611
106.377
99.667
67.688
27.400
55.772
27.896
176.531

747.635
97.110
163.019
62.969
126.324
35.453
27.993
133.682

1.701.942

1.394.185

2013

2012

1.422.692
524.152
280.495
192.246
102.313
3.023
367.192

2.198.012
343.867
741.693
99.049
461.098
297.924
442.942

2.892.113

4.584.585

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

Personel giderleri
Damga vergisi ve ilgili giderler
Reklam giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Seyahat giderleri
Haberleşme giderleri
Danışmanlık giderleri
Diğer

21-ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Komisyon gelirleri
Konusu kalmayan şüpheli alacak karşılığı (Not 7)
Konusu kalmayan stok değer düşüklüğü karşılığı (Not 9)
Gerçekleşmemiş finansman geliri
Sigorta gelirleri
Müşterilere yansıtılan araç değer kaybı gelirleri
Diğer
Diğer faaliyet gelirleri
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21-ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER (DEVAMI)
2013

2012

(534.282)
(139.652)
(67.156)
(481.642)

(1.446.824)
(40.139)
(305.782)
(442.893)

(1.222.732)

(2.235.638)

2013

2012

23.745.784
5.774.499
-

19.291.447
1.939.928
161.274

Finansal gelirler

29.520.283

21.392.649

Kesin taahhüt-riskten korunma hesabı kur farkı geliri/(gideri)

20.813.526

(3.411.108)

Kur farkı giderleri
Faiz gideri
Banka komisyon giderleri ve diğer giderler (*)

(53.726.499)
(8.663.931)
-

(15.141.428)
(13.561.004)
(5.839.143)

(62.390.430)

(34.541.575)

Şüpheli alacak karşılığı (Not 7)
Şüpheli diğer alacak karşılığı
Gerçekleşmemiş finansman gideri
Halka arz giderleri
Diğer
Diğer faaliyet giderleri
22-FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ

Kur farkı gelirleri
Faiz geliri
Diğer

Finansal giderler

BOFA ML’ye olan kredilerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde 2012 yılının ilk altı aylık dönemine ilşkin ödenen
1.573.786 TL tutarındaki komisyon ve gecikme faizi giderlerini ve 22 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen halka arz sürecine
ilişkin BOFA ML’ye ödenen 2.018.855 TL tutarındaki yönetim, onay ve özkaynak değer artış komisyon giderlerini ve
avukatlık masraflarını içermektedir.

(*)

23-VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kurumsal Kazancın Vergilendirilmesi
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı yeni Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de,
kurumlar vergisi oranı %20’dir (31 Aralık 2011: %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ve iştiraklerinin ticari kazancına
vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak
kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi
matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında
yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8
oranındaki stopaj hariç).
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü
ödemeleri %15 (31 Aralık 2012: %15) oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
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23-VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (DEVAMI)
Türkiye’de şirketler üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi
beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı
kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar
bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse
yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar beş yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum
kazancından indirilebilirler.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bazı istisnalar bulunmakta olup Grup’u ilgilendirenler aşağıda açıklanmıştır:
Uzun yıllardır uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutarı aşan sabit kıymet alımlarının %40’ı olarak
hesapladıkları yatırım indirimi istisnasına 30 Mart 2006 tarihli 5479 sayılı yasa ile son verilmiştir. Ancak, söz konusu yasa
ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69. madde uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31 Aralık 2005 tarihi
itibariyle mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;
a) 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 Nisan 2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1,2,3,4,5 ve
6’ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapacakları
yatırımları,
b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19’uncu maddesi kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden önce başlanan
yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları
nedeniyle, 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi
istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006,
2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilmişlerdi.
Ancak, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle henüz kullanılamamış olan yatırım indirimi hakkı sonraki yıllara devredilememiş ve
kullanılamaz hale gelmiştir.
Bu konu ile ilgili olarak “Bu uygulamanın Anayasa ile güvence altına alınmış olan hukuki güvenlik, vergilendirmede
belirlilik ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava açılmıştır. Anayasa Mahkemesinin
15 Ekim 2009 tarih ve E:2006/95 sayılı kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Geçici 69. maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde yer alan “sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait” ibaresinin iptaline karar verilmiştir. Böylece, kazanılmış
bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazetede 8 Ocak 2010 tarihinde yayınlanmıştır. Böylece ilgili iptal,
Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete’de yayımıyla birlikte yürürlüğe girmiştir.
Anayasa Mahkemesinin kararı sonrasında, 2010 yılı içerisinde 6009 numaralı kanunda yapılan değişiklik çerçevesinde
işletmeler mali karlarının %25’i kadarı için yatırım indirimi kullanmaya hak kazandılar. Mali karın kalan %75’i ise
yürürlükteki vergi oranı olan %20 ile vergiye tabidir. Böylelikle, yatırım indirimiyle ilgili süre sınırlaması ortadan kalkmış
oldu.
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23-VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (DEVAMI)
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla vergi (gideri)/geliri aşağıdaki gibidir:

Ertelenmiş vergi (giderleri)/gelirleri

2013

2012

(1.484.089)

387.404

(1.484.089)

387.404

Ertelenmiş vergiler
Grup, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca
düzenlenmiş ve yasal finansal tabloları arasındaki farklı değerlendirilmeler sonucunda ortaya çıkan geçici farkların
etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, SPK Finansal Raporlama
Standartları ve Vergi Kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir (2012: %20).
Yukarıda belirtilen Anayasa Mahkemesi’nin kararı uyarınca Grup yönetimi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle toplam 3.282.239
TL (31 Aralık 2012: 8.480.197 TL ) tutarında yatırım indirimi üzerinden ertelenmiş vergi geliri hesaplamıştır. Bu tutar, 1 Ocak8 Nisan 2006 tarihleri arasında yönetimin gerçekleştirdiği operasyonel kiralama faaliyetlerine ilişkin gerçekleşen yatırım
harcamaları tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili kanuna göre, teşvik belgesiz yatırım indirimlerinin %40’ı kurum
kazancından mahsup edilebilmektedir. 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle, yatırım indirimine ilişkin kurum kazancı
oluşmadığından, Grup, sahip olduğu teşvik belgesiz yatırım indirimlerinin tamamı üzerinden %20 oranında ertelenmiş
vergi aktifi hesaplamıştır.
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23-VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (DEVAMI)
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve bilanço tarihi itibarıyla öngörülen
vergi oranı, %20, kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) etkileri aşağıda özetlenmektedir:

Birikmiş
geçici farklar

Ertelenmiş
vergi varlıkları/
(yükümlülükleri)

2013

2012

2013

2012

(48.775.203)
(3.282.239)
(890.528)
(534.282)
(371.305)
(290.657)
(148.330)
(139.652)
(112.648)
(82.893)
(67.156)
(50.795)

(37.573.649)
(8.480.197)
(863.184)
(421.372)
(280.495)
(175.703)
(78.860)
(40.139)
(90.412)

9.755.041
656.448
178.106
106.856
74.261
58.131
29.666
27.930
22.530
16.579
13.431
10.159

7.514.730
1.696.039
172.637
84.274
56.099
35.141
15.772
8.028
18.082

10.949.138

9.600.802

(3.664.077)
(181.072)
(38.449)
(28.284)
(19.691)
(69.358)

(1.006.418)
(19.810)
(27.200)
(118.539)

(4.000.931)

(1.171.967)

6.948.207

8.428.835

2013

2012

8.428.835
(1.484.089)
3.461

8.041.431
387.404
-

6.948.207

8.428.835

Ertelenmiş vergi varlıkları
Operasyonel kiralamada kullanılan varlıklar,
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
yeniden değerleme etkileri
Kullanılmamış yatırım indirimleri
Ertelenmiş gelirler
Şüpheli alacak karşılığı
Ödenmeyen vergi faizleri karşılığı
Tahvil faiz tahakkuku
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Şüpheli diğer alacak karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin hakkı karşılığı
Gerçekleşmemiş finansman gideri
Diğer
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Kesin taahhüt-riskten korunma hesabı
Tahvil masrafı
Gerçekleşmemiş finansman geliri
Adat faizi tahakkuku
Sözleşme ücretinin peşin ödenen kısmı
Diğer

18.320.387
905.358
192.246
141.422
98.457
346.790

5.032.092
99.049
135.999
592.696

Net ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi varlıklarının yıl içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
Kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan
Özkaynak altında muhasebeleştirilen aktüeryal kayıpların ertelenmiş vergi etkisi
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23-VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (DEVAMI)
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait konsolide kapsamlı gelir tablolarındaki cari dönem vergi geliri ile
vergi öncesi kar üzerinden cari vergi oranı kullanılarak hesaplanan vergi geliri/(giderinin) mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Vergi öncesi kar
%20 vergi oranına göre teorik olarak hesaplanan vergi yükümlülüğü
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Kullanılmamış yatırım indirimleri üzerinden hesaplanan vergi (yükümlülüğü)/
varlığı
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kayıpları (*)
Vergiden muaf gelirler ve istisnaların etkisi, net
Cari yıl vergi tutarı

2013

2012

4.028.744
(805.749)
(447.008)

326.618
(65.324)
(15.977)

(1.039.592)

50.299

3.461
804.799
(1.484.089)

418.406
387.404

İlgili tutar sermaye hesabında muhasebeleştirilmekle birlikte, yasal kayıtlarda vergi matrahında indirim konusu yapılan kur farkı giderlerinin vergi etkisi
olup, ertelenmiş vergi hesabına yansıtılmıştır.

(*)

24-HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Hisse başına kazanç, ana ortaklığa ait dağıtılabilir karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine
bölünmesi ile tespit edilir (Not 18). Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan payları oranında hisse dağıtarak
(“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış
hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması,
hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Hisse başına esas ve nispi kazanç arasında hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktadır.
2013
Ana ortaklığa ait net dönem karı
Nominal değeri 1 TL olan adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Ana ortaklığın ortaklarına dağıtılabilir kar üzerinden hesaplanan esas ve nisp,
hisse başına zarar

2012

2.544.655
36.250.000

714.022
36.134.011

0,07

0,02

2013

2012

44.367.087
24.945
44.392.032

26.150.669
26.150.669

25-İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a) İlişkili taraf bakiyeleri
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Beyaz Sistem A.Ş. (“Beyaz Sistem”) (*)
Diğer

Beyaz Sistem, Grup’un operasyonel kiralama sözleşmeleri sona eren kullanılmış araçlarının ikinci el piyasasına satılması amacıyla, Grup’un kurucu ortakları
tarafından 2006 yılında kurulmuştur. Grup yönetiminin araçların satışı sürecinde etkin bir kontrolü mevcuttur. Söz konusu tutarlar, Grup tarafından Beyaz
Sistem’e yapılan ikinci el araç satışından ve satış işlemlerinden doğan komisyon geliri sebebiyle oluşan kısa vadeli ticari alacaklardır. Grup sözleşmesi biten
ve tekrar kiralamayacağı araçları Beyaz Sistem’e sattığında söz konusu tutarı ikinci el araç satış gelirleri olarak gelir tablosuna yansıtırken, oluşan bakiye
bilançoda ilişkili taraflardan alacaklar hesabında takip edilmektedir. Ticari işlemler neticesinde Grup’un Beyaz Sistem A.Ş’den olan ticari alacağı dönemler
itibariyle giderek artış göstererek 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 44.367.087 TL tutarına ulaşmıştır. Söz konusu ticari alacağın azaltılması ve kabul edilebilir
seviyelere çekilmesi hususunda hareket planı oluşturulmasına yönelik görüşmeler, Grup ile Beyaz Sistem A.Ş. arasında bu rapor tarihi itibarıyla devam
etmektedir.

(*)

İlişkili taraflardan alacaklar için 2013 yılında kullanılan faiz oranının ağırlıklı ortalaması % 14’tür (2012:% 18).
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25-İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI)
2013

2012

6.218.107
6.218.107

371.551
200.000
571.551

297.628
297.628

693.821
693.821

İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Flap Kongre
Döksan İndüksiyon Isıl İşlem Taşlama Tic. ve San. A.Ş. (“Döksan”)
Hissedarlardan alacaklar

İlişkili taraflara ticari borçlar
Beyaz Sistem (**)
Diğer

(**)

Beyaz Sistem Grup’a bakım ve onarım hizmeti sağlamaktadır. Söz konusu tutarlar bilanço tarihleri itibariyle bu hizmetlerden oluşan bakiyeyi içermektedir.

İlişkili taraflara diğer borçlar
Ortaklara borçlar (***)
Flap Kongre (***) (****)

(***)

2013

2012

32.722.000
5.889.960
32.722.000

6.797.375
6.797.375

18 no’lu dipnotta belirtildiği üzere, Grup Yönetimi, nakit sermaye artırımı ile ilgili SPK ile yapılan görüşmelerini 2014 yılı içinde sonuçlandırmış ve 7 Mart

2014 tarihinde sermaye artırımına ilişkin başvurunun işlemden kaldırıldığını kamuya duyurmuştur. Bu nedenle, Grup 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bilançoda
sermaye avansı olarak sınıflandırılmış olan 32.722.000 TL tutarındaki bakiyeyi, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bilançoda ilişkili taraflara diğer borçlar olarak
sınıflandırılmıştır.
(****)

Hissedarlardan temin edilen finansal borçları ifade etmekte olup, ilişkili taraflar için ilgili yıllarda kullanılan faiz oranının ağırlıklı ortalaması % 14 (2012:

%18)’tür.

Tahvil yükümlülükleri
Flap Kongre (*)

(*)

2013

2012

9.156.247
9.156.247

-

Grup’un ortakları tarafından 1993 yılında kurulan Flap Kongre, Grup sermayesinin %16,25’lik kısmına sahiptir. 6 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, Grup Mayıs

2013 döneminde 2 yıl vadeli, 3 ayda bir değişken oranlı, gösterge devlet iç borçlanma senedinin getirisine ek olarak %5,25 ek getirili toplam 24 kupon ödemeli,
50.000.000 TL tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tutar, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Flap Kongre tarafından sahip olunan 9.158.000 TL nominal tutarındaki
tahvilin bilanço tarihi itibariyle değerini göstermektedir.
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25-İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI)
b) İlişkili taraflarla yapılan işlemler

Araç satışları
Beyaz Sistem (**)
Döksan

(**)

2013

2012

85.416.495
49.527
85.466.022

38.180.299
38.180.299

123.377
26.916
150.293

831.665
116.059
947.724

9.863.660
9.863.660

-

Grup, piyasadan ikinci el araçları toplayıp Beyaz Sistem’e satmaktadır.

Hizmet satışları
Beyaz Sistem
Flap Kongre

Araç alımları
Beyaz Sistem (***)

(***)

Grup, 2013 yılı Haziran ayının sonunda Beyaz Sistem’den söz konusu tutardaki ikinci el araçları satın almış olup, 2013 yılı Temmuz ayında bu araçları Beyaz

Sistem’e geri satmıştır.

Hizmet alımları
Beyaz Sistem
Flap Kongre
Turinvest Turizm Yatırım ve İşletmeleri A.Ş.

Faiz giderleri
Flap Kongre
Faiz gelirleri
Beyaz Sistem (*)
Flap Kongre (*)
Döksan (*)

(*)

1.212.736
52.115
5.235
1.270.086

7.926.666
33.887
7.960.553

2013

2012

437.726
437.726

1.199.525
1.199.525

4.944.141
404.575
5.348.716

1.918.597
33.612
1.952.209

Grup’un hesapladığı adat faizlerini içermektedir. İlişkili taraflardan alacaklar için 2013 yılında kullanılan faiz oranının ağırlıklı ortalaması % 14’tür (2012:%

18)
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25-İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI)
İlişkili taraflardan elde edilen komisyon gelirleri
Beyaz Sistem

Genel yönetim giderleri
Flap Kongre
Beyaz Sistem

Kira giderleri
Flap Kongre
Beyaz Sistem

1.274.629
1.274.629

2.198.012
2.198.012

276.444
3.713
280.157

80.095
189.000
269.095

40.000
9.900
49.900

7.859
7.859

32.646
32.646

762.395
762.395

İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri
Beyaz Sistem

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Üst düzey yöneticiler genel müdür, genel müdür yardımcısı ve direktörlerden oluşmakta olup bu yöneticilere sağlanan
faydalar ile yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar ile yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakları aşağıdaki
gibidir;

Kısa vadeli faydalar
Huzur hakkı
Diğer uzun vadeli faydalar

2013
817.988
810.555
1.628.543

2012
583.443
491.817
55.918
1.131.178

26-FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Grup, faaliyetlerinin sonucunda, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki
değişimlerin etkileri gibi çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup’un kapsamlı risk yönetim programı, mali
piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Grup’un mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en
aza indirgenmesini amaçlamıştır.
a) Finansal araçları kullanma stratejisi
Grup’un varlık ve yükümlülük yönetimindeki ve finansal araçları kullanmadaki en önemli amacı, sermayesini yeterli bir
şekilde kullanıp kira gelirlerini arttırmayı çalışmanın yanında Grup’un maruz kaldığı likidite riskini, faiz riskini ve kur riskini
sınırlandırmaktır.
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26-FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI)
b) Piyasa riski
Kur riski
Yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülükler kur riskine sebep olmaktadır. Bu risk döviz cinsinden varlıkların ve
yükümlülüklerin netleştirilmesiyle oluşan doğal riskten korunma yöntemleri ile yönetilmektedir. Ayrıca, Grup, kiralama
hizmeti taahhütlerine ilişkin oluşan yabancı para cinsinden operasyonel kiralama alacaklarından doğan kur riski için
gerçeğe uygun değere yönelik riskten korunma işlemi yapmaktadır (Not 2(v) ve 5).
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, Grup’un yabancı para varlıklarının ve yükümlülüklerinin tutarları ile TL karşılık
tutarları ile bilanço dışında yer alan yabancı para iptal edilemeyen operasyonel kiralama alacakları aşağıdaki gibidir:
Parasal kalemler bilanço pozisyonu:

Ticari Alacaklar
Parasal Finansal Varlıklar
(Kasa, banka hesapları dahil)
Dönen Varlıklar
Toplam Varlıklar
Finansal Yükümlülükler
Finansal Kiralama
Yükümlülükleri
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Finansal Kiralama
Yükümlülükleri
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Riskten Korunma Amaçlı
Toplam Varlık Tutarı
Riskten Korunma Amaçlı
Toplam Yükümlülük Tutarı
Türev Araçların Net
Yabancı Para Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu
Parasal Kalemler Net
Yabancı Para Pozisyonu

TL Karşılığı

2013
ABD Doları

Avro

62.092

-

21.145

51.333

-

21.828

190.484

11.341

56.625

90.712

644

38.085

252.576
252.576

11.341
11.341

77.770
77.770

142.045
142.045

644
644

59.913
59.913

50.293.330

767.443

16.569.173

34.051.879

17.301.287

1.365.227

3.700.659
53.993.989
45.467.684

8.614
776.057
1.267.005

1.253.967
17.823.140
14.562.750

4.584.388
38.636.267
45.207.220

7.189
17.308.476
359.983

1.943.944
3.309.171
18.950.340

673.695
46.141.379
100.135.368

1.446
1.268.451
2.044.508

228.370
14.791.120
32.614.260

3.611.677
48.818.897
87.455.164

9.410
369.393
17.677.869

1.528.640
20.478.980
23.788.151

18.320.387

119.960

6.151.662

5.032.094

147.984

2.027.596

-

-

-

-

-

-

18.320.387

119.960

6.151.662

5.032.094

147.984

2.027.596

(81.562.404)

Parasal kalemler bilanço dışı pozisyon:

Operasyonel kiralama
alacakları
Bilanço Dışı Net Yabancı
Para Varlık/(Yükümlülük)
Pozisyonu

(1.913.206) (26.384.828)

2012
TL Karşılığı ABD Doları

Avro

(82.281.025) (17.529.241) (21.700.642)

TL Karşılığı

2013
ABD Doları

Avro

2012
TL Karşılığı ABD Doları

104.951.662

1.311.032

34.787.511

76.738.757

781.608

32.038.722

104.951.662

1.311.032

34.787.511

76.738.757

781.608

32.038.722

Avro
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26-FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI)
Grup’un sahip olduğu ABD Doları ve Avro cinsinden varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki kurlardan TL’ye çevrilmiştir:
2013
2,1343 TL
2,9365 TL

ABD Doları
Avro

2012
1,7826 TL
2,3517 TL

Grup, başlıca Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla Grup’un
sahip olduğu Avro ve ABD Doları cinsinden bilanço içi net döviz pozisyonunun ve bilanço dışı TL cinsinden kiralama
alacaklarının yabancı paralar karşısında %10 değer kazanması ve kaybetmesi ve diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu
varsayımı altında dönem net kar/zararı ile özkaynaklar üzerindeki etkisi aşağıda belirtilmiştir:
2013
Kar/Zarar
Özkaynaklar (*)
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
paranın
paranı
değer
değer
değer
n değer
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
kazanması
ABD Doları’nın TL karşısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
ABD Doları net yükümlülük sebebi ile oluşan gelir/
(gider)
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları Net Etki
Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi/
değer kaybetmesi halinde
Avro net yükümlülük sebebi ile oluşan gelir/(gider)
Avro riskinden korunan kısmı (-)
Avro Net Etki
Toplam Net Etki

(433.939)
25.603

433.939
(25.603)

(433.939)
25.603

433.939
(25.603)

(408.336)

408.336

(408.336)

408.336

(9.554.340)
1.806.435
(7.747.905)
(8.156.241)

9.554.340
(1.806.435)
7.747.905
8.156.241

(9.554.340)
1.806.435
(7.747.905)
(8.156.241)

9.554.340
(1.806.435)
7.747.905
8.156.241
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26-FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI)
2012
Kar/Zarar
Özkaynaklar (*)
Yabancı Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın
değer
değer
değer
paranın değer
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
kazanması
ABD Doları’nın TL karşısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi
halinde
ABD Doları net yükümlülük sebebi ile
oluşan gelir/(gider)
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)

(3.151.142)
26.380

3.151.142
(26.380)

(3.151.142)
26.380

3.151.142
(26.380)

(3.124.762)

3.124.762

(3.124.762)

3.124.762

(5.580.170)
476.830

5.580.170
(476.830)

(5.580.170)
476.830

5.580.170
(476.830)

Avro Net Etki

(5.103.340)

5.103.340

(5.103.340)

5.103.340

Toplam Net Etki

(8.228.102)

8.228.102

(8.228.102)

8.228.102

ABD Doları Net Etki
Avro’nun TL karşısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi
halinde
Avro net yükümlülük sebebi ile oluşan
gelir/(gider)
Avro riskinden korunan kısmı (-)

(*)

Özkaynaklar üzerindeki etki gelir tablosu etkilerini de vermektedir.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, TL’nin ABD Doları ve Avro karşısında %10 değer kazanması veya kaybetmesinin,
diğer tüm değişkenlerin aynı kalması varsayımı altında, Grup’un ABD Doları ve Avro bilanço dışı iptal edilemeyen
operasyonel kiralama alacakları üzerinde ABD Doları alacaklar için 279.814 TL (31 Aralık 2012: 139.329 TL) tutarında
azaltıcı/arttırıcı ve Avro alacaklar için 10.215.353 TL (31 Aralık 2012: 7.534.546 TL) tutarında azaltıcı/arttırıcı yönde etkisi
bulunmaktadır.
Fiyat riski
Grup’un aktifinde finansal varlık olarak sınıfladığı sermaye araçları aktif bir piyasada işlem görmemeleri sebebiyle fiyat
riskine maruz kalmamaktadır.
Nakit akım ve gerçeğe uygun değer faiz oranı riski
Grup, faiz riskine bilanço kalemlerinin piyasa değerlerinin dalgalanmalarıyla (fiyat riski) veya faize hassas olan varlık
ve yükümlülüklerinin ani oran değişikliklerinin etkisiyle, maruz kalmaktadır. Türkiye’de faiz oranları yüksek oranda
değişkendir. Bundan dolayı, faiz riski Grup’un varlık ve yükümlülük yönetiminde önemli bir yer tutar. Faiz riski, faize
duyarlı varlık ve yükümlülüklerin dengelendiği portföylerin kullanılması sonucu doğal riskten korunma yöntemi ile
yönetilmektedir. Varlıkların ve yükümlülüklerinin faize duyarlılığının dengelemesine özel önem verilmektedir. Bu riskleri
yönetmede faize duyarlılık, fark ve hassaslık analizleri temel yöntem olarak kullanılmaktadır.
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26-FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI)
Grup’un faize duyarlı yükümlülükleri ağırlıklı olarak uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır. Grup, aktif pasif yönetimi
uyarınca araç kiralama sözleşmeleri ile ilgili kredilerin vadelerini birbiri ile eşleştirip, sabit faizli kredi sözleşmelerine
girmektedir. Bu nedenle, Grup’un borçlanma maliyetleri kısa vadede meydana gelen faiz değişikliklerine görece geç tepki
vermektedir.
31 Aralık 2013 itibarıyla diğer değişkenler sabit kalması ve piyasa faiz oranlarının %1 oranında artması/azalması
durumunda kredilere ilişkin faiz giderinin azalması/artması sebebiyle ilgili dönem için vergi öncesi gelir sırasıyla 59.634 TL
tutarında daha az veya 49.431 TL tutarında daha fazla olacaktır (31 Aralık 2012: 185.521 TL tutarında daha az veya 88.151
TL tutarında daha fazla).
c) Kredi riski
Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacaklar ve taahhüt edilmiş işlemleri de kapsayan
kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır. Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlar için Grup bazında
yönetilmektedir.
Kredi riski, finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır. Grup’un kredi riskine maruz kaldığı alan, faaliyetlerinin büyük bir kısmını gerçekleştirdiği Türkiye’de
yoğunlaşmıştır. Bu riskler yönetim tarafından toplam riski her bir taraf için sınırlayarak ve kredi riskini yüksek müşteri
sayısıyla dağıtarak izlenmektedir. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz
önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak
gösterilmektedir (Not 7).
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla Grup’un maksimum kredi riskine maruz tutarı aşağıda sunulmuştur:

Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defteri
değeri
Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan,
aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değeri
-Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
-Değer düşüklüğü (-)
-Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
-Değer düşüklüğü (-)
Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (**)

Azami kredi riskine maruz tutar
(*)

2013
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer İlişkili
Diğer Bankalardaki
Türev
Taraf
Taraf Taraf
Taraf (*)
Mevduat Araçlar

Diğer

50.610.139

5.362.127

-

1.845.980

1.579.788

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

825.906

-

-

-

-

-

- 1.845.980

1.579.788

-

174.587.146
174.587.146

- 4.195.746
- (4.195.746)
50.610.139 6.188.033

Diğer alacaklar, personelden alacaklar, verilen iş avansları ve ödenen depozito ve garantileri içermektedir.

(**)

Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar, verilen teminat mektupları, verilen teminat senedi ile iptal edilemeyen operasyonel kiralamadan kaynaklanan

alacakları içermektedir.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla azami kredi riskine maruz tutarın teminat tutarı 35.207.397 TL’dir (Not 13). Vadesi geçmiş
ancak değer düşüklüğüne uğramamış ve değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların garanti tutarı bulunmamaktadır.
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26-FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI)

Ticari Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf

2012
Diğer Alacaklar
Mevduat Türev
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf (*) Bankalardaki Araçlar

26.150.669

3.946.604

200.000

1.737.496

1.195.961

-

234.992

-

-

-

-

-

-

-

-

907.835

-

-

-

-

-

-

(40.405)
4.145.211

-

-

-

-

-

-

(4.185.616)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

165.395.722

Azami kredi riskine maruz
tutar
26.150.669 4.814.034

200.000

1.737.496

1.195.961

Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defteri
değeri
Koşulları yeniden görüşülmüş
bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların
defter değeri
Vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değeri
-Vadesi geçmiş (brüt defter
değeri)
-Değer düşüklüğü (-)
-Vadesi geçmemiş (brüt
defter değeri)
-Değer düşüklüğü (-)
Bilanço dışı kredi riski içeren
unsurlar (**)

(*)

Diğer

- 165.630.714

Diğer alacaklar, personelden alacaklar, verilen iş avansları ve ödenen depozito ve garantileri içermektedir.

(**)

Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar, verilen teminat mektupları, verilen teminat senedi ile iptal edilemeyen operasyonel kiralamadan kaynaklanan

alacakları içermektedir.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla azami kredi riskine maruz tutarın teminat tutarı 35.940.608 TL’dir (Not 13). Vadesi geçmiş
ancak değer düşüklüğüne uğramamış ve değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların garanti tutarı bulunmamaktadır.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların yaşlandırması
aşağıdaki gibidir:
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26-FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI)
2013
Alacaklar
Ticari
Diğer Bankalardaki
Alacaklar
Alacaklar
Mevduat
Vadesi üzerinden 1-30 gün
geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Toplam vadesi geçmiş

Vadesi üzerinden 1-30 gün
geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Toplam vadesi geçmiş

Türev
Araçlar

Diğer

742.421
57.644
25.841

-

-

-

-

825.906

-

-

-

-

2012
Alacaklar
Diğer Bankalardaki
Ticari
Alacaklar
Alacaklar
Mevduat

Türev
Araçlar

Diğer

819.217
59.354
29.264

-

-

-

-

907.835

-

-

-

-

d) Likidite riski
Grup’un varlık ve yükümlülük yönetimindeki en önemli amacı, grubun alacaklılarına olan taahhütlerini yerine
getirebilmek için gerekli olan likiditeyi sağlamak ve Grup’un kendi likidite ihtiyaçlarını karşılayabilmektir.
Aşağıdaki tablo, bilanço tarihi itibarıyla kontratın vade tarihine kadar olan geri kalan dönemini baz alarak, Grup’un net
finansal yükümlülüklerinin, uygun vade gruplaması yaparak analizini sağlar. Tabloda belirtilen tutarlar kontrata bağlı
iskonto edilmemiş nakit akımlarıdır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla pasif kalemlerin indirgenmemiş nakit akımları ve kalan vadelerine göre
gösterimi aşağıdaki tablolarda sunulmuştur:

Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
karşılıklar
Diğer kısa vadeli borçlar
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları
Türev finansal yükümlülükler

Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
karşılıklar
Diğer kısa vadeli borçlar
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları
Türev finansal yükümlülükler
2012

60.538.440
-

382.661
-

16.731.280
15.348.915
693.821
6.819.243
39.593.259
-

138.144.845
15.266.399
693.821
515.106
6.802.710
161.422.881
-

59.084.473
-

339.403
-

58.745.070
-

3 aydan kısa 3-12 ay arası

63.140.459
-

217.612.107
-

Kayıtlı değeri

6.746.476

3 aydan kısa 3-12 ay arası
27.760.402
60.155.779
28.335.953
297.628
-

495.310
6.746.476

Kayıtlı değeri
181.736.740
28.335.953
297.628

2013

68.635.210
-

-

68.635.210
-

1-5 yıl arası

103.492.462
-

-

1-5 yıl arası
103.492.462
-

26-FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI)

227.284.009
-

495.309
6.746.476

175.703
-

175.703
-

-

167.488.645
-

515.106
6.819.243

144.111.560
15.348.915
693.821

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
Vadesiz

112.648
-

112.648
-

Vadesiz
-

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
191.408.643
28.335.953
297.628
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26-FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI)
Sermaye risk yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, sermaye tutarın toplam varlıklara oranını kontrol altında tutarak işletme
faaliyetlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla güçlü bir sermaye yapısına sahip olmak ve finansal yükümlülüklere ait
sermaye ile ilgili koşullara uymaktır.
Grup, aynı sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin uygulamalarına paralel olarak sermayeyi borç/sermaye oranını
kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri
değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredileri, ticari ve diğer borçları ve ertelenmiş gelirleri
içerir) düşülmesiyle ve toplam sermaye ise, bilançoda gösterildiği gibi özkaynaklar ile net borcun toplanmasıyla
hesaplanmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla borç/sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

Toplam borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (Not 3)
Net borç
Özkaynaklar
Toplam sermaye
Net borç/sermaye oranı (*)

2013
250.729.325
(1.680.612)
249.048.713
22.745.264
271.793.977
%92

2012
168.569.064
(1.239.137)
167.329.927
52.936.454
220.266.381
%76

18 no’lu dipnotta belirtildiği üzere, Grup Yönetimi, nakit sermaye artırımı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılan
görüşmelerini 2014 yılı içinde sonuçlandırmış ve 7 Mart 2014 tarihinde sermaye artırımına ilişkin başvurunun geri
çekildiğini kamuya duyurmuştur. Bu nedenle, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, önceki dönemlerde özsermaye altında
sınıflandırılan

(*)

32.722.000 TL tutarındaki bakiye ilişkili taraflara diğer borçlara sınıflandırılmış ve net borç/sermaye oranı bu
sınıflandırmanın etkisiyle %92 oranına çıkmıştır.
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27-FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA
MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, bir finansal varlığın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki bir cari
işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Aktif bir piyasada işlem görmeyen finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, Grup tarafından halihazırda
mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, piyasa bilgilerini değerlendirip
gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek, yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Buna bağlı olarak burada sunulan
tahminler, Grup’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerden farklı olabilir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinin
tahmininde kullanılmıştır:
Parasal varlıklar
Yılsonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul
edilmektedir.
Kasa ve nakit değerler ile diğer parasal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun
değerlerini yansıttığı kabul edilmektedir.
İskonto edilmiş maliyet bedeli üzerinden gösterilen ticari alacakların ve ilgili şüpheli alacak karşılıklarının kayıtlı
değerlerinin gerçeğe uygun değerlerini yansıttığı tahmin edilmektedir.
Parasal yükümlülükler
Uzun vadeli finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri, piyasa faiz oranı kullanarak sözleşmelere baz gelecek nakit
akımlarının indirgenmesi yöntemiyle belirlenmektedir (Not 6).
Grup’un gerçeğe uygun değeriyle bilançoda gösterilen finansal varlığı bulunmadığından dolayı gerçeğe uygun değer
hiyerarşisi ile ilgili herhangi bir ilave not sunulmamıştır.
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28-BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
18 no’lu dipnotta belirtildiği üzere, Grup Yönetim Kurulu’nun 19 Ağustos 2013 tarihli kararına istinaden yapacağı
nakit sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde daha önce yapılmış olan
başvuruların yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Grup Yönetimi, nakit sermaye artırımı ile ilgili SPK ile yapılan
görüşmelerini 2014 yılı içinde sonuçlandırmış ve 7 Mart 2014 tarihinde sermaye artırımına ilişkin başvurunun işlemden
kaldırıldığını kamuya duyurmuştur. Bu nedenle, Grup 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bilançoda sermaye avansı olarak
sınıflandırılmış olan 32.722.000 TL tutarındaki bakiyeyi, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bilançoda ilişkili taraflara diğer
borçlar olarak sınıflandırılmıştır.
29-KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN
DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
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İlk aracımız 1993 model Tofaş Şahin marka otomobilimizi ilk günkü
gibi olması gereken değerinin çok üstünde bir değer ile filomuzda
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