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kurumsal yönetim ödülü

Gözde Yeniova / gyeniova@capital.com.tr

“UZUN VADELİ

İŞBİRLİKLERİNİ
TEŞVİK EDİYOR”
TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ’NİN
“KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU EN
YÜKSEK HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKET”
KATEGORİSİNDE, LİDER FAKTORİNG GEÇEN YIL
OLDUĞU GİBİ BU YIL DA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ALDI.
LİDER FAKTORİNG GENEL MÜDÜRÜ CAN GÜNEY, BU
TÜR YÜKSEK PRESTİJLİ ÖDÜLLERİN MÜŞTERİLERİ
NEZDİNDE OLUMLU YÖNDE ALGILAMA FARKLILIKLARI
YARATTIĞINI VE UZUN VADELİ İŞBİRLİKLERİNE GİRME
YÖNÜNDE TEŞVİK EDİCİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.

L

iderFaktoring,yurtçapındaki23
temsilciliğive180çalışanıylamüşteriveri
tabanındabulunan,çeşitli
sektörlerdefaaliyetgösteren
yaklaşık17biniaşanKOBİ
müşterisineyurtiçi
alacaklarınınfinansmanıkonusundahizmet
veriyor.
2011yılında500milyonTLbilanço
büyüklüğüneve1,5milyarTLcirohedefine
ulaşanşirket,ikiyıldırüstüsteKurumsal
YönetimÖdülü’nüalıyor.Aldıklarıödüllerin
şirketenasılyansıdığınıkonuştuğumuzLider
FaktoringGenelMüdürüCanGüney,“İkiyıldırüstüste
aldığımızKurumsalYönetimÖdülü’nünoldukçaitibarlı
veönemlibirödülolduğunainanıyoruz.Özelliklebutür
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yüksekprestijliödüllerinmüşterilerimiznezdindeolumlu
yöndealgılamafarklılıklarıyarattığıvebizimleuzun
vadeliişbirlikteliklerinegirmeyönündeteşvikedici
olduğuaşikar”diyor.Ayrıcatanınırlıkkonusundada
aldıklarıödüllerinciddibirfarkyarattığınıifadeedenCan
Güney,“Bizişimizidoğruyaparkenveistikrarımızı
korurkençeşitlivesilelerlebununödüllendirilmesielbette
çokgururvericiveişimizidahaiyiyapmakonusunda
destekleyicioluyor”yorumunuyapıyor.CanGüney’in
sorularımızaverdiğiyanıtlariseşöyle;
2011 yılını ciro, kârlılık, büyüme oranı, ube ve personel
gibi rakamsal veriler ııında deerlendirir misiniz?
Hizmetsektörüiçindeyeralmamızdandolayı;KOBİ
müşterilerimizveverdiğimizhizmetinkalitesibizim
açımızdançokönemli.İşimizibüyütmevegeliştirme
adına2010yılısonuitibariylefarklıcoğrafyalarda
bulunan14temsilciliğimizinsayısınıartırmaya
başladık.Haziran2011’deMerter(İstanbul),
Bodrum(Muğla)veKörfez(Kocaeli)
temsilciliklerini,Temmuz’daBeylikdüzü
(İstanbul)veGazianteptemsilciliklerini,
AğustosayındaPendik(İstanbul),Kasım
ayındaMegaCenter(İstanbul)veOstim
(Ankara),ensonolarakAralıkayında
Mersintemsilciliğinifaaliyetegeçirerek
toplam23temsilciliğeyükselttik.İçinde
bulunduğumuzsektöründinamiğigözönünde
bulundurulduğunda;hızveuzmanlıkisteyen
faktoringsektöründe,deneyimlikadromuz,yaygınhizmet
ağımızveçözümodaklıişanlayışımızileçeşitli
sektörlerdefaaliyetgösterenyaklaşık17biniaşanKOBİ
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“HEDEFİMİZ KOBİ’LERE
ARTI DEĞER KATMAK”
Hedef kitlesi küçük ve orta boy irketler olan
Lider Faktoring’in KOB’lerle ilikilerini Can Güney
öyle anlatıyor;
ÖZEL VE HIZLI HİZMET İÇİN YATIRIM “Vakit ve
Nakit… İkisinin de değerini iyi biliyoruz!”
sloganıyla hareket eden Lider Faktoring olarak
KOBİ müşterilerimizin ihtiyaçlarını en uygun ve
en hızlı şekilde karşılamak için gerekli insan ve
bilgi işlem yatırımlarına büyük önem veriyoruz.
UZUN VADELİ İLİŞKİYE İNANIYORUZ KOBİ

müşterilerimizle uzun süreli ve yapıcı ilişki
kurmanın önemine inanıyoruz. Şirket olarak
temel felsefemiz yalnızca KOBİ
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak değil
aynı zamanda faaliyetlerine artı değer katmak
ve karşılıklı fayda üretmek.
KOBİ’LERİN FİNANSAL PARTNERİYİZ

Kendimizi KOBİ müşterilerimizin her zaman
ulaşabileceği bir finansal partneri olarak
görüyoruz. Lider Faktoring’in başarısındaki
önemli bir faktör KOBİ’lerle kurduğu bu sağlıklı
ilişkiden kaynaklanıyor.
müşterimizekalitedenödünvermedeneniyihizmeti
sunmayıamaçlıyoruz.Buamaçiçin2010başında132
kişilikekibimizaçılanyenitemsilciliklerleberaberbugün
itibariyle180’eulaştıvebizimendeğerlikaynağımızoldu.
Çünkübiliyoruzkihizmetsektörüinsansızolmaz.
Deneyimlikadromuzveyaygınhizmetağımızsayesinde;
2011yılında500milyonTLbilançobüyüklüğüve1,5
milyarTLcirohedefineulaştık.
Geçen iki yıl içinde ne gibi baarılara imza attınız? 2012
yılında hedefleriniz neler?

2011yılındasektördebirilkeimzaatarak,uluslararası
bankacılıkgrubuCreditSuisse’den130,5milyonTL
tutarındauzunvadelikredisağladık.Finansman
kaynaklarındafarklılaşmanınvealternatifpiyasalarınçok
önemliolduğugünümüzde;130,5milyonTLtutarındaki
krediylevade,çeşitlilikvefinansmankapasitesinin
artırılmasıkonularındafarklılıkyaratmayıbaşardık.
2010yılındaborçlanmaaraçlarıihracıkonusunda
başlattığımızçalışmalarımızda;Türkiye’deilkdefahem
Türkiye’dehalkaarz,hemdeyurtdışındaeşzamanlıtahvil
ihracıgerçekleştirdik.2012yılındadabireyselve
kurumsalyatırımcılarıntalepleridoğrultusundaçeşitli
vadevemiktarlarda100milyonTL’yekadarbono/tahvil
ihracınıönümüzdeki1yıllıksürezarfında
gerçekleştirmeyiplanlıyoruz.
Son birkaç yılda hangi ödülleri aldınız? Son dönemde
Lider Faktoring’i gururlandıran en önemli ödül nedir?
TürkiyeKurumsalYönetimDerneği’nin(TKYD)17
Ocak2012tarihindedüzenlediğiV.UluslararasıKurumsal
YönetimZirvesi’ndedağıtılan,II.KurumsalYönetim
Ödülleri’nde“KurumsalYönetimDerecelendirmeNotuEn
YüksekHalkaAçıkOlmayanŞirket”kategorisinde,Lider
Faktoringgeçenyılolduğugibibuyıldaenyükseknotu
alarakbirinciliködülünelayıkgörüldü.
Kurumsalyönetimilkelerinegönüldeninananvebu
ilkeleriherhangibiryaptırımyadazorunlulukolmadan
uygulayanLiderFaktoringolarakbüyüme,gelişmeve
değişimeolaninancımızdankaynaklanarakuyguladığımız
kurumsalyönetimilkelerindendolayıikincikezböyle
itibarlıveönemlibirödülelayıkgörüldüğümüziçinhaklı
birgururvemutlulukduyuyoruz.
AWARDS
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Lider Faktoring için ödül almanın önemi nedir?
Kazandıınız ödüller irketinize ne katıyor?
Ödülalmamızdoğruyaptığımızainandığımızişimizin
bağımsıztaraflarcadatasdikedilmesivetakdiredilmesi
demek.Asılolan,işinizidoğruyapmakveinandığınız
ilkelerdensapmamak.Bizişimizidoğruyaparkenve
istikrarımızıkorurkençeşitlivesilelerlebunun
ödüllendirilmesielbetteçokgururvericiveişimizidaha
iyiyapmakonusundadestekleyicioluyor.Aldığımız
ödüllertümLiderFaktoringçalışanlarıolarakbizleri
işimizinasıldahaiyiyaparızdiyedüşünmemiziçin
motiveediyor.Özveriliçalışmalarınsonucundakazanılan
buödüllerekipçalışmasınınvefikirbirlikteliklerinin
güzelmeyvelerioluyor.

Sektörünüzde ödül almak pazardaki konumunuzu nasıl
etkiliyor?
Hizmetsektörüiçindeyeralmamıznedeniyle
müşterilerimizolanKOBİ’lerveverdiğimizhizmetin
kalitesibizimaçımızdançokönemlidir.Çokhızlıbir
gelişimvebüyümesürecindeolanfaktoringsektörünün
müşterilertarafındandahaiyialgılanmasıveimajının
yükseltilmesiönemkazanıyor.Sektörün2006yılı
itibariyleBDDKdenetiminegirmişolmasıilesektörün
algılanmasıhızlaolumluyöndegelişiyor.Faktoring
Derneğide2011yılındasektörüntanıtımıveimajına
yönelikciddiçalışmalarbaşlattı.
Dolayısıylabizimgibisektörşirketlerininalacağıbu
türödüllerinsadecebizedeğiltümsektöroyuncularına
çokfaydasıolacağınainanıyoruz.Bugünkünoktada
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sektöründahaiyialgılanmasıaçısındanaldığımız
ödüllerinkatkısı,enazbizimpazardakikonumumuza
olankatkısıkadarönemtaşıyor.
Ödül aldıınız alanda neler yaptınız? Bu alanda ne
yapmaya devam edeceksiniz?
2008yılındanberi,halkaaçıkbirşirketolmadığı
halde,KurumsalYönetimDerecelendirmeNotualan
şirketimizbüyümeyedevamederken;adillik,hesap
verilebilirlik,şeffaflıkvesorumlulukilkelerindenödün
vermedi.BunundoğalbirsonucuolarakdaKurumsal
YönetimDerecelendirmeNotu’nuheryılyükseltip,ikiyıl
üstüstebirinciliğehakkazanmışoldu.
Heryılgerçekleşenbuartışlarınananedeni
derecelendirmeşirketitarafından“LiderFaktoring’in
kurumsalyönetim
ilkelerineverdiğiönem,
bunusüreklivedinamik
birsüreçolarak
yürütmektekiisteklilikve
budoğrultudailk
derecelendirmenotunun
tahsisedilmesindenbu
yanageçensüreiçinde
gerçekleştirmişolduğu
iyileştirmeler”olarak
ifadeedildi.Önümüzdeki
dönemlerdede
notumuzungeliştirilmesi
içinçalışmalarımızı
sürdüreceğiz.
Aldıınız ödülleri
tanıtım ve
kampanyalarınızda
kullanıyor musunuz?
Aldığımızödüller;
sektörelaçıdanoldukça
önemliolduğuiçinveiki
yılüstüstealınmış
olmasındandolayıilgiilekarşılandı.Buamaçla
açıklamalaryapıpmüşterilerimizi,çalıştığımızkurumlar
veçalışmaarkadaşlarımızıbilgilendiripödülalmamızı
sağlayançalışmalardagöstermişolduklarıdestekten
dolayıteşekkürettik.
Müteriler için ödüllü bir irket olmanın fark yarattıına
inanıyor musunuz?
İkiyıldırüstüstealdığımızKurumsalYönetim
Ödülü’nünoldukçaitibarlıveönemlibirödülolduğuna
inanıyoruz.Özelliklebutüryüksekprestijliödüllerin
müşterilerimiznezdindeolumluyöndealgılama
farklılıklarıyarattığıvebizimleuzunvadeliiş
birlikteliklerinegirmeyönündeteşvikediciolduğuaşikar.
Ayrıcatanınılırlıkkonusundaaldığımızödüllerciddibir
farkyaratıyor.

