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KoBi'ler için altematif finansman yöntemleri olan ticareı finansmanı (Faktoring) ve fihansal kiralama
uygulamalan hakklnda 22 L]kim 2020 Perşembe günü saat l4:00'te intemet ilzerinden bir seminer
gerçekleşıirilecektir. Scminerc ilişkin davet ekte sunulmaktadJİ,

Bi.|iğimiz Başkaİl Sn, M. Ritat Hisaİclklloğlu ile Finansal Kurıımlar Birliği Başkanı (FKB) Sn. Aynur
Eke'nin kattlümlarıyla geaçekleştirilecek olan seminerde ekli pİogram çerçevesinde ticaret finansmanı
(Faktoring) ve finansat kiraIama uygularno|arı anlatılacak olup. semincı sonunda KOBI'lerin konu hakkındaki
sorulan cevaplandııılacaktır.

Bu kapsamda toplantıya kattllmmızı, §osyal medya ve intemel sitenizdc paylaşmanızı ve üyelerinize
duyurarak katlllmlaalnl §ağlamanızü rica ederim,

Saygılanmla,

l]K: FKB Bilgilendirme semineri v2 (2 sayfa)
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KOBİ'ler İçin Alternatif Finansman Yöntemleri:

Faktoring ve Finansal Kiralama
Bilgi!endirme Semineri

(Webinar - İnternet Üzeıinden)

22 Ekim 2020 Perşembe - Saat: 14:00

seminere katlllm adresi: h!!Pl&b!!9ğg!!4r8j!

http://webinar.tobb.o rg.tr
linkinden katılabili.siniz.

Tüm üyelere katılım ücretsizdir.

Program:

14:00 - 14:30 Açılış Konuşmaları

M. Rifat Hisarcıklıoğlu - TOBB Başkanı

Aynur Eke - FKB Başkanı

TiGaret Finansmanı (Fakoring) ve Finansal Kiralama Paneli

Soru €evap

s€min€r ile ilgiliiletişim: kob @tobb.orq.tr. 0312 218 24 31

ı5:30 - 16:30

16:30 - 17:00

Tğrkiye odalar ve 8orsalar Birliği Başkanl M. Rifat Hisarc|klloğlu ile Finansal Kurumlar Birliği
Başkanl (FKBl AYnur Eke'nin katlllmlarlyla gerçekleştirilecek olan seminerde Ticaret

Finansmanl (Faktoring} ve Finansal Kiralama anlatllacak olup, seminer sonunda KoBi'lerin
konu hakklndaki sorularl cevaplandlrllacaktlr.

Semineıe
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wEBiNAR,DA ANLATıLACA( (oNul_AR

TicAREt FilüAtüsMANl {FArroRlİıG)

Türkiye ekonomisinin can damaİlnl oluşturan ve ekonomimize %56 oranlnda katma değer 5ağlayan KoBl'lerimIzin
hl2ll finansmana erişimlerinde çöıüm o.tağl olan Faktoring, mal ve hizmet 5atlş,ndan doğmuş/doğacak vadell
alacaklann faktoring şilketine devredilmesi Ve bu alacaklann faktonng şirketi ta raflndan yönetilmesidir, Faktorin8,
sunduğu hizmetler ile ticari alacaklarln finansal nedenlerden dolay ödenememe riskini ü5tlenir, tahsilat i§lemlerini
takip eder Ve alacakIan vadesinden önce nakde dönüştülur,

Faktoring Ve faktonn8 sektörüne ilişkin detayll bllgllerin veriIeceği toplantlda üzerinde du.ulacak ana başllklar
aşağlda belirtilmektedİl

. Dünyada Ve Türkiye'de faktorin8 verileri

. Faktorin8 tanlmı ve temel hizmetleri

. xoBive ihracatçllara sunulan güvenli tacaret olanaklan

. Re€ l sektör şirketlerinln na kit a klşlan n l yönetme kte sağladlğl ava n tajla r

. yurtiçi ve ihracat faktorjn8 ürünleri

. Tedarik zinciri Finansmanl ve h|ıll finansmana e.işimde dijital çözümler

. Merkezi Fatura kaydlsistemlhakklnda özet bilgi

. Faktorin8inya5alaltyapIsl

FiNANsAL KiRAIAMA

orta ve uzun vadell blr Yat|rlm finansman| aracl olarak da belinebileceğimiz finansal ki.alama, blr yatlrlm mallnln,
mülkiyetj finansal kiralama şilketinde kala.ak belirlenen klralar karşlllğlnda kullanlm hakklnln kiraclya Verilme5i ve
sözleşmede belİlenen değer üıerinden sözleşme 5üre5l sonunda mülkiyetin kİac|ya 8eçme5inj 5ağlaYan bir
finansman yöntemidir, Finansal karalamanln en 6n€mİ 02elliklerinden biri ekonomideki dalgalanmanln boYutu ne
olursa olsun, finansal kiralama ile finansman sağlamlş yatlnmcıYa 8eri ödeme koşullannln deği5memesini ga.a nti

etme5idir

Finansalkiralama vefinansaIkiraIama 5ektiirüne ilişkin detayllbil8ilerin verileceği toplanhda üzerinde durulacak
ana başhklar aşağ|da belirtilmektedir:

. Finansal kiralamanln tanlmI

. opera§yonel kiralamanln tanIml

. Finan5alİaralamanInöıellikleri

. 6361 sayll Kanun ile gelen yeni ürünler, operasyonel kolayİklar

. FlnansaükiralamanınmuhasebeIeştirilmesi

. Finansal kiralamanln iş ak|şl Ve s,J.eçleri

. Mev.uat hakk|nda ozet bilsi

. sözleşme Tescil sl5temi hakİlnda dzet bal8i

. Finansal karalama seıtörüne ili§kin mali büyüklük|erve istatistikler


