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A¤ustos 2001 3 Ayda Bir Yay�nlan�rF�DER Finansal Kiralama Derne¤i Bülteni Say�: 1

Devam� Sf. 5�de

�çindekiler

Yap� Kredi Leasing 
Rusya�da Leasing �ßlemi Yapt�
o Yap� Kredi Leasing, ilk uluslararas� leasing ißlemini,
Rusya�da gerçekleßtirdi. Kas�m 2000 tarihinde sözleßmesi
yap�lan ißlem 23 milyon DEM ve 48 ay vadeli.

Daimler Chrysler Finansal 
Kiralama (Debis) A.Þ. Kuruldu
o Leasing sektörüne son giren ßirketlerden biri olan
Debis, Aral�k 2000 y�l�nda kuruldu. Þirketin Genel
Müdürlü¤ünü 1988-1997 y�llar� aras�nda Mercedes-
Benz Türk A.Þ. bünyesinde  finansman konusunda üst
düzey görevlerde bulunan Franz G.Koller yürütüyor.

Baßlarken
F�DER olarak bu aydan itibaren,
leasing sektörüyle ilgili haber,
bilgi ve araßt�rma konular�n�n
sizlere ulaßmas�na yönelik bir
bülten yay�nlamaya baßl�yoruz.
3 ayda bir yay�nlanacak bül-
tenin amac�, ayn� zamanda sek-
törde bir bilgi arßivinin
olußmas�n� sa¤lamak olacak.

Her say�da bir uzman veya
akademisyenin sektördeki konu-
larla ilgili görüßlerine yer

vermeyi planl�yoruz. Bu say�m�zda Hukuk Profesörü Sn.Erden Kuntalp�in
"Sat ve Geri Kiralama" ile ilgili görüßleri yer al�yor. �lk say�m�za katk�s�ndan
dolay� kendisine teßekkür ederiz.

Ayr�ca her bültende bir ülkenin leasing mevzuat ve uygulamalar�na
de¤inece¤iz. Bu say�m�z için dünya leasing sektör hacminde ilk s�ralarda
yer alan Almanya�y� seçtik. Bunun yan�s�ra, yurtd�ß�ndaki yeni leasing
ürünleri, son gelißmeler ißleyece¤imiz konular aras�nda olacak.

Bültene, tüm okuyucular�m�z�n fikir ve bilgileriyle katk�da bulunmas�n�
arzuluyoruz.Yer vermemizi istedi¤iniz konular� bize bildirebilirsiniz.

Son olarak, bülten çal�ßmas�n�n amatör ruh ve koßullarda olußturuldu¤unu
belirterek, eleßtiri ve görüßlerinize aç�k oldu¤umuzu içtenlikle ifade
ederiz.

Sa¤l�cakla kal�n
F�DER Finansal Kiralama Derne¤i 

Devam� Sf. 3�de

Devam� Sf. 3�de

Almanya�da Yeni
Muhasebe Yaklaß�m�na Tepki

o Leasing�in muha-
sebeleßtirilmesi esas-
lar�n�n uluslararas�
platformda tekdüze
hale getirilmesine
Almanya�da leasing
sektörü büyük tepki
göstermekte.

o Sektör yetkilileri, leasingin devaml� de¤ißen müßteri
taleplerine an�nda cevap verebilme ve uyum sa¤lama
yetene¤ini gelecekte de muhafaza etmesi için koßullar�n
ani de¤ißikliklere u¤ramamas� gerekti¤ini savunuyorlar.
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F�DER  Hakk�nda
F�DER Finansal Kiralama Derne¤i k�sa ad�yla F�DER 1994 y�l�nda
kurulmußtur. Kuruluß amac�, finansal kiralama ßirketlerini bir çat�
alt�nda birleßtirmek, leasing sektörünü yurt içinde ve yurt d�ß�nda
temsil etmektir.Fider bünyesinde 45 Finansal Kiralama ßirketi 106
üyesiyle  temsil edilmektedir.

F�DER, mesleki alanda ortak ilke ve hedefleri saptamak ve finansal
kiralama ßirketleri aras�nda bu konularda uyum ve iletißimi sa¤lamak
amac�yla faaliyetlerini aßa¤�daki konularda sürdürmektedir:

� Finansal kiralama sektöründe karß�laß�lan sorunlar� tesbit ederek ,
bunlar�n giderilmesi için çal�ßmalarda bulunmak

� Yurtiçinde ve yurtd�ß�nda finansal kiralama ile ilgili yasal düzen-
lemeler konusunda görüß ve öneri olußturmak

� Sektörün eleman kalitesini artt�rmak amaçl� e¤itim çal�ßmalar�nda
bulunmak

� Sektörün gelißmesini teßvik amac�yla seminer, sempozyum ve
organizasyon çal�ßmalar�nda bulunmak

Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu Baßkan� : Dursun AKBULUT

Yönetim Kurulu Baßkan Yard�mc�s� : Nevzat ACAR

Üye : Bülent TAÞAR

Genel Sekreter : Bülent KIRPICI

Mali Sekreter : Figen ALABAY

Üye : Hamit AYDOÚAN

Üye : Çi¤dem ÖZKARDEÞ

�dari Kadro :

�dari Genel Sekreter : Müge KARIÞMAN

Dernek Yöneticisi : R.Özbil TUNÇELL�

KURSLAR..�SEM�NERLER

* Leasing in Russia - Rusya�da Leasing 

Global Business Forums 17-18 Eylül , Viyana

* Fundamentals of Leasing - Leasingin Temelleri

Euromoney 24-26 Eylül , Londra

* Asset Management Convention

Aktif Yönetimi Konvansiyonu

Finance Leasing Association 20 Eylül, Londra

* Pan European Leasing Law&Taxation School

Avrupa Leasing Kanun ve Vergi Uygulamalar�

Euromoney 17-28 Eylül, Londra

* Leaseurope General Assembly

Avrupa Leasing Konfederasyonu Genel Kongresi

Leaseurope, 14-16 Ekim,Varßova 

LEASING �LE �LG�L� KAYNAK K�TAPLAR 

u Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama Sözleßmesi
Köksal Kocaa¤a � Yetkin Yay�nlar�-1999

u Bütün Yönleriyle Finansal Kiralama 
Mehmet Koç � Alfa Yay�nc�l�k � 1999

u Leasing �ßlemleri ve Muhasebesi 
Vefa Toroslu � Beta Yay�nlar� - 2000

u The Handbook of Equipment Leasing 
Shawn D.Halladay - Sudhir P. Amembal
Amembal, Deane & Associates-1995

Baßkan�dan
F�DER olarak uzun süredir planlad�¤�m�z bülten
çal�ßmas�n�  A¤ustos ay�nda hayata geçirmiß
olmaktan memnuniyet duyuyoruz. "Leasing
Dünyas�" ad�yla sizlere sundu¤umuz bültenin
sektörümüzdeki  bilgi al�ßverißine ve dolay�s�
ile leasing sektörünün gelißmesine katk�da
bulunaca¤�na inan�yorum.

Bu bültenin, içinde bulundu¤umuz zor
ekonomik ßartlar ve yeniden yap�lanma süreci
içerisinde karß� karß�ya kald�¤�m�z güçlük ve
badirelerle mücadele ederken sektörümüze iyi
bir moral kayna¤� olaca¤�n� umut ediyorum.
Bültenin leasing sektörüyle ilgili haber kayna¤�
olma niteli¤i yan�nda sektörümüzle ilgili bilim-
sel ve akademik çal�ßmalar ile tart�ßmalar�n
yap�ld�¤� bir platform olaca¤�na inan�yorum.
Di¤er taraftan bu bültenin gelißmesi ve bekle-
nen yarar� göstermesi için tüm arkadaßlar�n
katk�da bulunmas�n�n önemini belirterek, bül-
tenin haz�rlanmas�nda katk�lar� olan tüm
arkadaßlar�m ile Sn. Bülent K�rp�c� ve Sn. Müge
Kar�ßman�a  teßekkür etmeyi bir borç bilirim.

Sayg�lar�mla
Dursun AKBULUT
Yönetim Kurulu Baßkan�
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Yap� Kredi Leasing Rusya�da 
Leasing �ßlemi Yapt�

�ßlem Rusya Federasyonu�nun en büyük PVC üretici-
lerinden Mosstrojplastmass Þirketi ile  yap�ld�.Söz konusu
ßirket 1920 y�l�ndan bu yana Rusya Federasyonunda, duvar
dößemeleri, ambalaj sanayiinde hammadde olarak
kullan�lan filmler,her türlü plastik kaplama ve plastik
mamuller üreterek ürünlerini ülkenin tüm bölgelerine ve
eski BDT ülkelerine gönderiyor.

�ßleme konu olan ekipman Almanya menßeli ve yüksek
kaliteli PVC üretimine yönelik bir çok makinenin
bulundu¤u bir hatt� kaps�yor.

Yap� Kredi Bankas�/Moskova ßubesinin müßterileri aras�nda
yer alan söz konusu ßirketin ekipmanlar� Almanya�dan
direkt olarak Rusya�ya ihraç edildi. �ßlemin Rusya
Federasyonu mevzuat� ile uyumu, ithalat rejimlerinin ince-
lenmesi ve hukuki altyap�n�n kurulmas� çal�ßmalar�
yap�ld�ktan sonra ißlem gerçekleßtirildi.

Kaçak Göçmenler ve Leasing Þirketlerine 
Yüklenen Cezalar
�ngiltere kaçak göçmen taß�yan araç sahiplerine koydu¤u
cezada geri ad�m att�
�ngiltere Hükümeti , geçen sene Aral�k ay�nda, kaçak göçmen taß�yan araçlar�n
sürücü , operatör ve sahiplerine her bir kaçak göçmen baß�na STR 2.000.- ceza
uygulamaya baßlam�ßt�.Kaçak göçmenler �ngiltere �ye genellikle karayolu veya

demiryoluyla geliyordu ve bu
araçlar�n bir k�sm� da leasing
yoluyla finanse edilmißti.

Bu uygulamada her üç tarafta eßit
olarak sorumluydu ve "sahip"
kavram�n�n içine leasing ßirketleri
de giriyordu. Dolay�s�yla cezalar
yerel ve yabanc� leasing ßirketlerine
de uygulanmaya baßlad�.

�ßlemin yabanc� leasing ßirketlerini
de ilgilendiriyor olmas� sebebiyle Leaseurope (Avrupa Leasing Birlikleri
Konfederasyonu) ve �ngiltere�deki Finance&Leasing Birli¤i (FLA) �ngiliz Resmi
makamlar�yla, leasing ßirketlerinin sadece finansör olmas�ndan ve araçlar�n
faaliyetlerini denetleme imkan�n�n olmamas�ndan hareketle karß� bir lobi
faaliyeti  baßlatt�.  Bunun sonucunda, �ngiliz Resmi makamlar�, araç sahiplerinin
operasyonel kontrolunun olup olmad�¤�na ba¤l� olarak  uygulamay� yürütecek-
lerini aç�klad�lar.

Baßtaraf� Sf. 1�de

Daimler Chrysler Finansal 
Kiralama (Debis) A.Þ. Kuruldu
Þirketin ba¤l� oldu¤u Daimler Chrysler grubu, dünyada
otomotiv, uzay ve havac�l�k, finansal servisler gibi konular-
da hizmet vermekte. Daimler Chrysler Services, Daimler
Chrysler Holding�in üretti¤i ve satt�¤� araçlar�n sat�ß�na
destek olmak amac�yla ilk olarak Almanya�da kurulmuß ve
dünyada 10 y�ll�k bir sürede, 36 ülkede faaliyet gösteren
bir kuruluß haline gelmiß. 

Yurtd�ß�nda, leasing ve di¤er finansman hizmetlerini birlik-
te yürüten grubun, dünyada finansal hizmetler alan�nda
2000 sonu itibari ile toplam 126.3 milyar Euro portföye
sahip oldu¤u kaydedildi. 

Türkiye�de ise finansal hizmetlerin , mevzuata ba¤l� olarak
Daimler Chrysler Finansman (Debis) Türk A.Þ. ad� alt�nda
hizmet veren  tüketici finansman ßirketi ile Daimler
Chrysler Finansal Kiralama A.Þ. ad� alt�nda hizmet veren
leasing ßirketi nezdinde yürütüldü¤ü belirtildi.Tüketici
finansman ßirketi Nisan 2000 tarihinden bu yana
Türkiye�de faaliyette olan grup, Mercedes-Benz ve
Chrysler & Jeep marka araçlara finansman ve leasing
olana¤� sa¤l�yor.

Þirket yetkilileri, leasingin yap�lanma aßamas�nda oldu¤unu
ve henüz ißlemlere baßlamad�klar�n� ifade ettiler.

Baßtaraf� Sf. 1�de

KISA�KISA�
q Garanti Leasing taß�nd� 

Maslak Beybigiz plazada faaliyetlerini
sürdüren Garanti Leasing, yine Maslak�ta
Osmanl� Bankas�n�n bulundu¤u binaya
taß�nd��.Haziran 2001

q �ß Leasing Yönetiminde de¤ißim 
�ß Leasing Genel Müdürü Halil Ero¤lu,
1998 y�l�ndan bu yana sürdürdü¤ü
görevinden ayr�larak, Sinai Yat�r�m Bankas�
A.Þ.�ne Genel Müdür oldu. �ß Leasing
Genel Müdürlü¤üne ise vekaleten Orhan
Erdo¤an atand��.Haziran 2001

q Yap� Kredi Leasing�den kimsesiz
çocuklar için "Bahar Þenli¤i"
Yap�  Kredi Leasing, Bahçelievler Çocuk
Yuvas��nda gerçekleßtirilen bahar
ßenli¤ine sponsor oldu. Þenli¤e Çocuk
Esirgeme Kurumlar�nda yaßayan 250
çocuk kat�ld��Haziran 2001

q Finans Leasing�de sermaye artt�r�m�
Finans Leasing , kay�tl� sermayesini 11
trilyon TL�den 15 trilyon TL�ye artt�rd�.
Artt�r�m�n 127 milyar 155 milyon TL�si iç
kaynaklardan, 2 trilyon 872 milyar TL�sinin
2000 y�l� kar pay�ndan karß�lanaca¤�
kaydedildi�Temmuz 2001
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Yarg�tay HGK. 27.12.1995 tarih ve E.1995/12-787 , K.1995/1157 say�l�
Karar� ile; sat-geri kirala (sell and lease back) ißleminin, Finansal Kiralama
Kanunu kapsam�na girmedi¤ini, dolay�s�yla bu kanunun getirdi¤i koruyu-
cu hükümlerden yararlanamayaca¤�n� karara ba¤lam�ß bulunmaktad�r.
Yarg�tay HGK; kendisini bu sonuca götüren nedenler olarak özellikle ßu
hususlar� belirtmektedir: Sat ve geriye kirala ißleminde, gelecekte leasing
alan (kirac�) kendi mülkiyetindeki mal� leasing verene (kiralayana) sat-
makta ve ayn� anda ondan kiralamaktad�r. Böylece ikili bir ilißki söz
konusu olmaktad�r. Gelecekte leasing alan ayn� zamanda yap�mc� olup ,
üretti¤i mal� önce leasing verene satmakta ve daha sonra da ondan alt
leasing sözleßmeleri kurmak üzere kiralamaktad�r. Bu anlamda sat ve
geriye kirala ißleminin özet olarak iki temel özelli¤i oldu¤u vurgulan-
maktad�r: Bir kere bu iki tarafl� bir ißlemdir; ayr�ca bu ißleme alt leasing
sözleßmeleri kurmak için baßvurulmaktad�r.
Yüksek Mahkeme bu saptamay� yapt�ktan sonra, ißlemi bu özellikleri
içinde Finansal Kiralama Kanunu aç�s�ndan de¤erlendirmeye tabi tutmak-
tad�r. Bu de¤erlendirmede ilk üzerinde durdu¤u ve temel olarak ald�¤�
nokta, Finansal Kiralama Kanunu�nun 4.maddesinde , finansal kiralama
konusu mal�n üçüncü kißiden temin edilmesinin öngörülmüß olmas�na
karß�l�k, oysa sat ve geriye kiralama ißleminde yaln�zca iki taraf�n
bulundu¤unu; bu bak�mdan söz konusu ißlemin FKK m.4�teki tan�ma
uygun düßmemesidir.
Yarg�tay��n varm�ß oldu¤u bu sonucu , "sat ve geri kirala" ißleminin iki
tarafl� olma özelli¤i aç�s�ndan incelemek yerinde olacakt�r.
�ßlemin iki tarafl� oldu¤u iddias�
FKK m.4�te finansal kiralama sözleßmesi ile ilgili olarak verdi¤i tan�mda
yer alan "kirac�n�n talebi ve seçimi üzerine üçüncü kißiden sat�n ald�¤�
veya baßka suretle temin etti¤i"  ifadesi, sat ve geri kirala ißleminin
finansal kiralama sözleßmesi olarak de¤erlendirilip
de¤erlendirilmeyece¤i konusunda önem arzetmektedir. Gerçekten
Yarg�tay, üçüncü kißiden sat�n al�nma olgusunu sorunun çözümünde
temel alm�ß bulunmaktad�r. Hemen belirtelim ki, sat ve geri kirala
ißleminde finansal kiralama konusu mal�  finansal kiralama ßirketine satan
bizzat bunu finansal kiralama ßirketinden kiralayacak olan
kimsedir.Böylece bir üçüncü kißiden söz edilmesine görünüßte imkan
bulunmamaktad�r. Ne var ki, ißlemde 3. kißinin varl�¤�n�, böyle bir
koßulun niçin öngörülmüß oldu¤unu araßt�rmadan, yaln�zca biçimsel
olarak araman�n yerinde olmayaca¤� aç�kt�r. Bu itibarla yasal tan�m�n
hangi amaçla üçüncü kißinin varl�¤�ndan söz etmiß oldu¤unun üzerinde
durulmas� gerekmektedir.
FKK m.4�ün finansal kiralama konusu mal�n üçüncü kißiden sat�n al�nmas�
koßulunu aranmas�n�n nedenini, gerçekte Kanunun 1.maddesi belir-
lemektedir. An�lan hükme göre " bu kanunun amac� finansman
sa¤lamaya yönelik finansal kiralamay� düzenlemektedir." Þu halde
Kanunda düzenleme konusu yap�lan sözleßme, temel ißlevi finansman
sa¤lamak olan finansal kiralamad�r. Bu saptamadan sonra araßt�r�lmas�
gereken sorun, Kanunun 1.maddesinde sözü edilen finansman�n kimin
taraf�ndan, kime ve nas�l sa¤lanaca¤�d�r.
Bu sorunun yan�t�n� taraflar� ve içeri¤i ile bizzat finansal kiralama
sözleßmesinin belirleyebilece¤i aç�kt�r. Böylece denebilir ki, bir finans-
man sa¤lamak söz konusu oldu¤una göre, aslolan bunu, bu
sözleßmenin taraflar�ndan birinin di¤erine sa¤lamas�d�r. Nitekim
finansal kiralama ilißkisinde de finansman� sa¤layan bunun taraflar�ndan
biri olan finansal kiralama ßirketi, kendisine finansman sa¤lanan ise,
ilißkinin di¤er taraf�n� olußturan kirac�d�r. Finansman sa¤lama aç�s�ndan
yaklaß�ld�¤�nda, finansal kiralama ilißkisi esnas�nda, düßünüldü¤ü ve
söylenildi¤i gibi üç de¤il; fakat iki tarafl�d�r. Gerçekten bu ilißki içinde,
finansal kiralama ßirketinin, finansal kirac�ya bir finansman sa¤lamas�
söz konusu olmaktad�r.Bu anlamda "ikili" özellik bütün finansal kiralama
sözleßmelerine ortakt�r. Bununla kastedilen, yaln�zca "sat ve geri kirala"
de¤il, fakat klasik diyebilece¤imiz üçlü ilißki olarak gözüken finansal
kiralama da temelde iki tarafl�d�r.
Finansman�n kimin taraf�ndan kime sa¤lanaca¤� sorusunu yan�tlad�ktan
sonra üzerinde durulmas� gereken nokta, finansman�n nas�l sa¤land�¤�d�r.
Bir baßka deyißle bu aßamada sorgulama s�ras� gelen husus, finansal
kiralamada kullan�lan ve bu sözleßmeye özgü olan finansman tekni¤inin
ne oldu¤udur. Bilindi¤i gibi, finansal kiralamada finansman, gereksinme
duyulan mal�n sa¤lanmas� biçiminde karß�m�za ç�kmaktad�r. Bu belirleme
mal�n sa¤lanmas� ile neyin kastedildi¤inin aç�klanmas�n� zorunlu
k�lmaktad�r. Mal�n sa¤lanmas� ile kastedilen gerçekte, mal�n kullan�m�
imkan�n�n sa¤lanmas�d�r. Yoksa, bu ifade ile mal�n mülkiyetinin
kazan�lmas� hedef al�nmamaktad�r. Hemen söyleyelim ki "leasing"
kurumu mülkiyet kavram�na karß� ilgisizdir. Nitekim FKK�n�n

gerekçesinde aynen "..Bu ßirket (Finansal Kiralama Þirketi) ißletmenin
sabit k�ymet ihtiyaçlar�n�, kredi esas�na dayal� olarak çal�ßan di¤er finans-
man kurumlar�ndan farkl� olarak kredi vermek suretiyle de¤il, fakat ihtiyaç
duyduklar� mallar� sa¤layarak mallar�n kullan�m�n� bir bedel karß�l�¤�
devretmek suretiyle karß�lamaktad�r" ifadesi yer almaktad�r.

Finansal kiralama ßirketi, finansman amac�yla kullan�m�n� kirac�ya
b�rakaca¤� mal� iki biçimde sa¤lamaktad�r. Klasik uygulama olarak
adland�rabilece¤imiz ilk hal, finansal kiralama ßirketinin mal�, bir üçüncü
kißiden sat�n almas�d�r. Bu halde, mal ilk önce üçüncü kißiden sat�n
al�nmakta, bilahare kullan�m� finansal kiralama sözleßmesi ile kirac�ya
b�rak�lmaktad�r. Görülüyor ki, ißlemdeki ilk aßama mal�n finansal kiralama
ßirketince sat�n al�nmas�; ikinci aßama ise bunun kullan�m�n�n kirac�ya
finansal kiralama sözleßmesi ile b�rak�lmas�d�r. Sat ve geri kirala denilen
ikinci halde de gene iki aßama söz konusu olmaktad�r. Finansal kiralama
ßirketi bu kez üçüncü de¤il, fakat bizzat kirac� olacak kißiden mal� sat�n
almakta, bunun takiben ayn� mal�n kullan�m�n� finansal kiralama
sözleßmesi ile kirac�ya terketmektedir. Dikkat edildi¤inde her iki
operasyonda ißlemler ve bunlar�n s�ralanmalar� aç�s�ndan bir farkl�l�k
bulunmad�¤�; tek farkl�l�¤�n  mal�n temin edildi¤i kißi aç�s�ndan söz
konusu oldu¤u görülmektedir. Gerçekten ilk halde mal  üçüncü kißiden
sa¤lan�rken, ikinci halde (sat ve geri kirala ißleminde) bizzat kirac�dan
temin edilmektedir. Ne var ki, kirac�n�n da bu mal� kural olarak daha önce
bir üçüncü kißiden sa¤lam�ß oldu¤u gözönüne al�nd�¤�nda, bu farl�l�¤�n
da, her iki halin birbirinden farkl� düzenlemelere tabi tutulmas�n� hakl�
k�lacak derecede önemli olmad�¤� sonucuna ulaß�lmaktad�r.

Yap�lan aç�klaman�n da gösterdi¤i gibi, finansal kiralama konusu mal�n,
üçüncü bir kißiden temini ile bunun bizzat kirac�dan sat�n al�nmas�
aras�nda, finansal kiralama sözleßmesinin amac� ve ißlevi aç�s�ndan bir fark
bulunmamaktad�r. Bu nedenle FKK�nun yaln�zca mal�n üçüncü kißiden
sa¤land�¤� hali esas ald�¤� iddias� biçimsel bir de¤erlendirmeye dayan�p ,
esas� ihmal etmektedir.Kald� ki, FKK m.4�te yer alan "�baßka suretle
temin etti¤i bir mal��" ibaresi "sat ve geri kirala" ißlemini kapsamaktad�r.
Kanunun yap�m� s�ras�nda 4.madde de bu ibareye yer verilmesindeki
temel düßünce, finansal kiralama sözleßmesi tan�m�na "sat ve geri kirala"
ißleminin de dahil oldu¤unu aç�kça ortaya koymakt�r. Gerçekten bu ibare
hem "üçüncü kißiden sat�n alma yolu d�ß�nda" hem de "üçüncü kißi söz
konusu olmaks�z�n" temin edilen mal� ifade etmektedir.

Sat-geri kirala ißleminin FKK�unda özellikle düzenlenmiß olmas�

Yarg�tay��n sat-geri kirala ißleminin FKK�unun kapsam�na girmedi¤i
iddias�n�n dayanaklar� tutarl� olmad�¤� gibi, gerçekte FKK�nun sat-geri
kirala ißlemini düzenlemekte oldu¤unu da gözden kaç�rmaktad�r. Sat-
geri kirala ißlemi, finansman sa¤lama aç�s�ndan klasik finansal kiralama
sözleßmesinden bir farkl�l�k göstermemesine karß�n, mal�n, birinde (sat-
geri kirala) kirac�dan, di¤erinde ise (klasik) üçüncü kißiden temin
edilmesi nedeniyle, yap�sal aç�dan klasik finansal kiralama
sözleßmesine göre bir farkl�l�k taß�maktad�r. Finansal kiralama konusu
mal�n bizzat kirac�dan temin edilmesi halinde, kirac� mülkiyetini finansal
kiralama ßirketine devir etti¤i mal�, bu kez finansal kirac� s�fat�yla
zilyetli¤inde tutmaya devam etmektedir. Bu durum MK m.690�da sözü
edilen hükmen teslime uygun düßmektedir. Oysa MK. m.690�a göre,
hükmen teslim hallerinde, mülkiyetin intikalinin üçüncü kißilere karß�
ileri sürülebilmesi mümkün bulunmamaktad�r. Böylece MK. m. 690��n
uygulama alan�na girmesi halinde, sat-geri kirala ißleminin gerçekleßtir-
ilebilmesi imkan� ziyadesi ile s�n�rlanm�ß olmaktad�r. Nitekim, finansal
kiralama sözleßmesinin yasal bir düzenlemeye tabi tutulmad�¤�
�sviçre�de IMK. M.711�in (TMK. M.690), sat-geri kiralama ißleminin
yap�lmas�n� engelleyece¤ini kabul edilmektedir. �ßte FKK bunu
gözönüne alarak sat-geri kirala ißlemine ißlerlik kazand�rmak üzere,
MK. m. 690��n finansal kiralama sözleßmesine uygulanmayaca¤�n�
hükme ba¤lam�ß bulunmaktad�r. Bu düzenleme Kanunun, sat-geri
kirala ißleminin kapsam� içinde oldu¤unu kabul etti¤ini aç�kça ortaya
koymaktad�r.

Sonuç olarak, yapt�¤�m�z aç�klamalar, Yarg�tay Hukuk Genel Kurulu�nun
karar�n�n yerinde olmad�¤�n� göstermektedir ve gerçekte FKK sat-geri
kirala ißlemini bir finansal kiralama türü olarak düzenleme konusu yapm�ß
bulunmaktad�r.

(1) Bu makale  Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi C.XX say� Say�:4 �de yay�mlanm�ß olup , ilgili

kurulußun izni al�narak ve k�salt�larak yay�mlanmaktad�r.

(2)  Galatasaray Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü ve Medeni Hukuk Anabilim Dal� Baßkan� /

Fider Hukuk Dan�ßman�

F�NANSAL K�RALAMA KANUNU�NUN UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN BAZI SORUNLAR :
SAT VE GER� K�RALAMA �ÞLEM� (1) 

Prof. Dr. Erden KUNTALP
(2)

)
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Almanya�da Yeni Muhasebe 
Yaklaß�m�na  Tepki
Çeviren ve Derleyen : Bülent K�rp�c� � Eti Leasing Genel Müdürü

Leasing, yat�r�mlar�n finansman�nda Almanya�da 2000 y�-
l�nda her y�l oldu¤undan daha fazla talep görmüß ve yat�-
r�mlardaki pay� da dikkate de¤er bir ßekilde artm�ßt�r. Ulaß-
t�¤� rakamlarla leasing, Alman ekonomisinin vazgeçilmez
bir unsuru halini alm�ßt�r.

Leasing�in muhasebeleßtirilmesi esaslar�n�n uluslararas�
platformda tekdüze hale getirilmesi hususunda verilen
u¤raßlar Alman ißletmeleri için büyük önem arzetmekte-
dir. Burada söz konusu olan G4+1 adl� çal�ßma grubunun
haz�rlam�ß oldu¤u "Leases: Implementation of a New
Approach" adl� çal�ßmas�d�r. Bu çal�ßmada halihaz�rda IAS
ve US-GAAP�de uygulanmakta olan finansal lease ile ope-
rasyonel lease ayr�m�ndan vazgeçilmiß olup her iki leasing
ißleminin ayn� ßekilde muhasebeleßtirilmesi öngörülmüß-
tür. Buna göre leasing alan (kirac�) mal�n ekonomik de¤e-
rini (ekonomik mülkiyet) aktifleßtirecek karß�l�¤�nda da pa-
siflerine tüm leasing borçlar�n� (kiralama bedeli) yazacakt�r.
Leasing veren aç�s�ndan bak�ld�¤�nda da bilançonun akti-
finde kiralama bedeli (ve de varsa art�k de¤er �residual va-
lue-), pasifinde mal�n finansman� için kullan�lan kredi yer
alacakt�r. 

Sektör yetkilileri, leasingin devaml� de¤ißen müßteri taleple-
rine an�nda cevap verebilme ve uyum sa¤lama yetene¤ini
gelecekte de muhafaza etmesi için koßullar�n ani de¤ißik-
liklere u¤ramamas� gerekti¤ini savunuyorlar. Leasingin ti-
cari bilançolarda adi kiralama olarak muhasebeleßtirilmesi-
nin muhafaza edilmesini isteyen sektör, leasingin muhase-
beleßtirilmesi esaslar�n�n a¤�rlaßt�r�lmas�, hatta ekonomik
mülkiyetin aktifleßtirilmesi hususlar�nda verilen u¤raßlara
geçit vermemek gerekti¤i fikrinde. Kredi ile leasing aras�n-
daki s�n�r�n, Alman Maliye Bakanl�¤��n�n ç�kartm�ß oldu¤u
4 adet Tebli¤�de de belirtildi¤i üzere menfaatlerin da¤�l�m�
aç�s�ndan adil oldu¤u  ve pratik hayatta da bugüne kadar
kendini ispatlad�¤� sektör yetkilileri taraf�ndan kaydedil-
mekte.

Yetkililer "Almanya Mali Müfettißler Enstitüsü taraf�ndan da
destek gören bu yeni yaklaß�m�n karß�s�nda olmak gerek-
mektedir. Baßta, muhasebe kurallar� basitli¤ini, anlaß�l�r-
l�¤�n�, güvenirlili¤ini ve de tutarl�l�¤�n� kaybedecektir. Bil-
hassa leasing sözleßmeleri ileriye dönük bir hizmeti ihtiva
etti¤i için -genel olarak gelece¤e matuf ißlemler bilançoda
yer alamaz-ilkesine ters düßmektedir. Bu durum ayr�ca
bilançolar�n, ßirketlerin içinde bulundu¤u durumu tam
yans�tmad�¤� da aßikard�r. Þirketlerin bilançolar�nda
yap�lacak mali analiz üçüncü kißileri yan�ltacak, yanl�ß
kararlar almas�na yol açacakt�r" ifadesini kullan�yorlar.

19.Dünya Leas�ng Konferans�
Hong-Kong�ta Yap�ld� 

19.Dünya Leasing Konferans� 9-11 May�s 2001 tarihleri ara-
s�nda Hong Kong'da gerçekleßti. Toplant�da çeßitli ülkeler-
den konußmac�lar taraf�ndan kendi ülkelerindeki leasing uy-
gulamalar� ile ilgili bilgiler verildi. 

Türkiye ad�na Yap� Kredi Leasing Genel Müdür Yard�mc�s�
Sn.Erdem Denizkußu, �Türkiye'de Leasing " konulu bir ko-
nußma  yapt�. Genel olarak ülke uygulamalar�n�n yan�nda,
leasing muhasebesi, yeni ürünler, internet uygulamalar�
konusunda da çeßitli sunumlar�n gerçekleßtirildi¤i toplan-
t�n�n dünya çap�nda leasing profesyonellerinin görüß al�ß-
verißinde bulunmalar�na büyük katk� sa¤lad�¤� kaydedildi.

Baßtaraf� Sf. 1�de

Avrupa Birli¤i
2005 �tibariyle Uluslararas�

Muhasebe Standartlar�na Geçiyor 
Þubat 2001�de AB komisyonu AB ßirketlerinin en geç

2005 baß�nda IAS (Uluslar aras� Muhasebe Standartlar�)

na geçmesine yönelik bir tasar� teklifini sundu.

AB komisyonu 2005 y�l� itibariyle tüm AB ülkelerinde

belirlenmiß sektörlerde (bankac�l�k ve sigortac�l�k dahil)

konsolide mali bilgilerin IAS standartlar�na uygun düzen-

lenmesine yönelik tasar�y� kabul etti.

Bu uygulama bankalar için ve belirlenmiß sektörlerde  yer

alan ßirketler ve konsolide hesaplar için geçerli olacak.

Di¤er sektörlerdeki ßirketler ve konsolidasyona tabi

olmayan ßirketler, muhasebe uygulamalar�na kendi

ülkelerinin mevzuatlar� çerçevesinde devam edecekler.
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AVRUPA LEASING �ÞLEM HACM� 2000 YILINDA 
178 M�LYAR EURO�YA ULAÞTI. 

Avrupa�da leasing hacmi 2000 y�l�nda da büyümesini sürdürmüß ancak

bu büyüme oran� (% 11,5) , 99 art�ß oran�n�n (% 14,1) alt�nda seyret-

mißtir. 2000�de toplam leasing hacmi 178,5 milyar Euro olan Avrupa�da

ißlemlerin % 72,5�unun 4 ülke taraf�ndan (�ngiltere, Almanya, �talya ve

Fransa) gerçekleßti¤i gözlemlenmektedir. Türkiye 1999 y�l� verileriyle

18.s�radayken, 2000 y�l�nda 16. s�rada yer alm�ßt�r.

Leaseurope istatistikleri 22 leasing birli¤inin temsil etti¤i 1059 ßirketin verilerini kapsamaktad�r. Bu veriler Finlandiya
hariç (% 70) ülke leasing hacimlerinin % 85 ila % 100 aras�nda bir oran�na tekabül etti¤inden gerçekçi rakamlara ula-
ß�ld�¤� söylenebilir.(Türkiye�deki toplam leasing hacminin % 95�i Fider üyeleri taraf�ndan gerçekleßmißtir.)

Sektörün birincisi olan �ngiltere�de bir önceki seneye göre % 10,8�lik bir art�ß gerçekleßti¤i förülmekte ancak Euro/Str
paritesinde Euro�nun de¤er kaybetmesine ba¤l� olarak reel art�ß oran�n�n % 2,5 seviyesinde oldu¤u kaydedilmektedir.

�ngiltere ve Almanya�n�n rakamlar� birbirine çok yak�n seyretmekte (s�ras�yla 39,2 ve 38,2 milyar Euro), ancak ekip-
man leasinginde fark�n �ngiltere lehine aç�ld�¤� (s�ras�yla 38,9 ve 31,4 milyar Euro) gözlemlenmektedir. Gayrimenkul
leasinginde ise �talya yine liderli¤ini sürdürmüßtür.

Kaynak : Leaseurope � Avrupa Leasing Birlikleri Federasyonu   

(1) Leasing ißlemlerinin toplam yat�r�mlar içindeki pay�n� göstermektedir.
(2) Ülke leasing birliklerine üye ßirket say�s�n� göstermektedir.
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lmanya�da ilk leasing ßirketleri 1962 y�l�ndan itibaren
kurulmaya baßlam�ß ve leasing o dönemden itibaren
en yüksek büyüme oran�n� gösteren alanlardan biri ol-

mußtur. Bu gelißme 1991 y�l�na kadar daha ziyade ekipman
leasinginde yaßanm�ß ancak 1991 y�l�ndan itibaren gayrimen-
kullerde de büyük bir ivme yakalanm�ßt�r. 1976 y�l�nda 6,3

milyar DEM olan leasing hacmi 14 kat artarak 2000 y�l�nda
86,5 milyar DEM�e ulaßm�ßt�r. Tüm mal gruplar� aras�nda en
büyük pay otomobil leasingindedir. (Tüm ekipman leasing iß-
lemlerinin % 53�ü).

Halihaz�rda Almanya�da 2000 civar�nda leasing ßirketi  faali-
yet göstermektedir.Bunlar�n 150 kadar� önemli ölçüde pazar�
paylaßmaktad�r, geri kalan say�y� orta ve küçük ölçekli leasing
ßirketleri olußturmaktad�r. Sektör 2 ayr� leasing birli¤i taraf�n-
dan temsil edilmektedir. Büyük ölçekliler (sermayesi 1 mio
DEM üzeri) Alman Leasing Þirketleri Federal Birli¤i (Bundes-
verband Deutscher Leasing Gesellschaften e.V) içinde yer al-
makta ve leasing ißlemlerinin % 86�s�n� temsil etmektedir.

Almanya�da Leasing ßirketi kurulmas� herhangi bir özel hük-
me ba¤l� de¤ildir.Dolay�s�yla Leasing lisans�na gerek yoktur.

Leasing ßirketleri limited (GmbH) veya anonim ßirket (Aktien-
gesellschaft = AG) ßeklinde kurulabilir. Limited ßirketler mini-
mum 50.000.-DEM, A.Þ.�ler minimum 100.000.-DEM ser-
maye ile kurulurlar. Mevcut leasing ßirketlerin % 80�i limited
ßirket statüsündedir.

Sektördeki ßirketlerin % 20�si yabanc� leasing ßirketleri veya
yabanc� ortakl�d�r.Bu ßirketler genellikle, yabanc� otomobil
üreticilerinin kurdu¤u leasing ßirketleri veya yabanc� bankala-
r�n leasing hizmeti verebilmek amac�yla kurdu¤u ßirketlerdir.

Uygulamada, lease edilen aktifler aç�s�ndan bir s�n�rlama mev-
cut de¤ildir. (örne¤in Belçika�da ekipman leasingi yapan ve
gayrimenkul leasingi yapan ßirketler hukuken ayr�lm�ßt�r) Ancak
ço¤unlukla ßirketler belirli tür ißlem cinsinde yo¤unlaßm�ßlard�r.
(taß�nabilir mallar �gayrimenkuller � araçlar � yaz�l�m v.b.) 

Almanya�da 1993 y�l�na kadar leasing ßirketleri kredi kurumla-
r� olarak görülmez ve bankac�l�¤�n gözetimi alt�nda bulunmaz-
lard�. Sadece, bankalar�n sahip oldu¤u leasing ßirketleri, banka-
lar�n ißtirakleriyle ilgili konsolidasyonunda dolayl� olarak banka-
c�l�¤�n gözetimindeydiler. 1993�de yürürlü¤e giren  AB Ban-
kac�l�k Direktifi ile birlikte "finansal kurum" say�lmaya baßlad�lar. 

Direktif zaten konsolidasyona tabi olan banka ortakl� leasing
ßirketlerinin durumunda herhangi bir de¤ißiklik yaratmam�ß,
banka d�ß� leasing ßirket-
lerine de herhangi bir et-
kisi olmam�ßt�r. Ancak, AB
Finansal Hizmetler Direk-
tifinin uygulamaya geç-
mesiyle birlikte, leasing
ßirketlerinin de sermaye
yeterlili¤i ve  devlet dene-
timi gibi bir tak�m yüküm-
lülüklere tabi olaca¤� bek-
lenmektedir.

ALMANYA�DA LEASING
A

Araßt�rma : 
Müge KARIÞMAN

Leasing Sektorünün Hacmi : 
Sektör 2000 y�l�nda % 4.5�luk bir büyüme gerçekleßtirmißtir. Bu büyüme ekipman leasinginde % 4.7 , gayrimenkul leasinginde
% 3.4 olarak gerçekleßmißtir.�ßlem hacminin 36 milyar DEM�lik k�sm� üretici leasing ßirketleri (captive) taraf�ndan
gerçekleßtirilmißtir.2001 y�l�nda leasing hacminin  % 5 artmas� beklenmektedir.
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Yandaki veriler Almanya�da 120 üyesiyle sektör ißlem hacmi-
nin % 86�s�n� temsil eden Alman Leasing Þirketleri Federal Bir-
li¤i (Bundesverband Deutscher Leasing Gesellschaften e.V) bil-
gileri baz al�narak Leaseurope (Avrupa Leasing Birlikleri Federas-
yonu) istatistiklerinden derlenmißtir.

Birli¤in 120 üyesinden 26�s� araçlarda, 5 adedi gayrimenkul
leasinginde, 15�i araç d�ß� di¤er taß�nabilir mallarda uzman-
laßm�ß ßirketler olup kalan 74 adedi de her türlü ekipman le-
asingi yapan ßirketlerdir.  60 adedi bankalar�n sahip oldu¤u
leasing ßirketleri, 18 tanesi üretici-leasing ßirketleri, 42 ade-
di ba¤�ms�z leasing ßirketidir.

Birli¤in leasing rakamlar�n�n % 75�i, 20 ßirket taraf�ndan ger-
çekleßtirilmektedir. Dolay�s�yla tüm sektörün cirosunun
%65�inin 20 ßirket taraf�ndan gerçekleßtirildi¤ini söyleyebiliriz.

Ekipman leasinginin % 85�i özel sektör yat�r�mlar� ,
% 13�ü tüketici leasingi , kalan ise kamu sektörü
yat�r�mlar�d�r.

Ekipmanlar�n % 15�i 0-2 y�ll�k , % 70�i ise (22 milyar
Euro) 2-5 y�l aras� sözleßmelere konu olmußtur.

Gayrimenkul ißlemlerinin % 30�u (2 milyar Euro) 8-
16 y�l aras�, % 30�u 16-20 y�l aras�, yine % 30�u 20
y�l ve üstü kiralama sürelerinde yap�lm�ßt�r.

Hukuki Durum : 
Almanya�da ba¤�ms�z bir leasing kanunu veya benzer bir ka-
nun yoktur. Leasing ißlemleri konusunda baz� Avrupa dev-
letleri (örn. Fransa, Belçika v.b.) hukukunun düzenle-
yici tutumuna karß�n, Alman hukukun-
da, yasa ko- yucu  olay� geleneksel
kal�plar içe- risinde karß�lamay�
ye¤lemiß ve bunun sonucu ola-
rak le- asing sözleßmeleri
bu ülke- de ne bir teßvik ne
de bir müdahale ile karß�-
laßmaks�z�n geleneksel kurumlar
içine yerleßmiß ve gelißmißlerdir.

Ancak, Alman hukukunda leasing ißlemlerinin gelißme çizgi-
si, ilißkinin bu ülkede Medeni Hukuk alan�nda buldu¤u ser-
bestiye karß�l�k Federal Mali Otoritelerinin müdahalelerinden
oldukça önemli bir biçimde etkilenmißtir.

Medeni kanunun alt�nda leasing sözleßmeleri kira sözleßme-
leri olarak görülür. Mali kanunlar ise leasing sözleßmelerinin
s�n�fland�rmas�n� yaparlar.

Tan�mlama olarak finansal veya operasyonel leasing kavram-
lar� yoktur, bu kavramlar FAS 13 veya IAS 17 �deki tan�mla-
malardan yola ç�k�larak kullan�lmaktad�r.

Genel olarak Almanya�da, kiralayan leasing ßirketi hukuki ve
ekonomik mülkiyetin her ikisine de sahiptir ve lease edilen
ekipman� aktiflerinde tutmaktad�r. Di¤er durumda, kirac�
ekonomik mülkiyete sahip olur ve bu durumda ißlem taksit-
li sat�ß olarak görülür.

Sözleßme Tipleri : 
Alman mali otoriteler taraf�ndan kabul edilen 2 çeßit sözleßme

tipi vard�r : 

1-Full payout leasing (Tam ödemeli leasing)

2-Non-full payout leasing  (K�smi ödemeli leasing)

Ancak uygulamada 4 çeßit standartta sözleßmeden bahsedilebilir:

1- Full payout sözleßmeler: Kirac�n�n, fesh edilemez süre için-
de  mal�n bedelini ve finansman maliyetinin tamam�n� öde-
di¤i sözleßmelerdir. Sözleßmenin genellikle sat�n alma op-
siyonu veya sözleßme süresini uzatma hükmü vard�r.

2- Non-full payout sözleßmeler : Kirac�n�n, fesh edilemez süre
içinde mal bedeli ve finansman maliyetinin bir k�sm�n� öde-
di¤i sözleßmelerdir. Kiralayan�n tahsil etmedi¤i k�sm� kom-
panse etmesi için 2 yolu vard�r: A-kirac�yla, kirac�n�n  kira
dönemi sonunda önceden belirlenen bedel üzerinden sat�n
alma zorunlulu¤unun bulundu¤u "put option" da anlaßmak.
B- mal� dönem sonunda 3.kißilere piyasa fiyat� üzerinden
satmak

3- Sharing of sales proceeds sözleßmeleri : Bu da temel olarak
fesh edilemez süre içinde yap�lan non-full payout sözleßme-
leri gibidir.Sözleßme süresi sonunda mal�n sat�ß�ndan elde
edilen gelir kirac� ve kiralayan aras�nda paylaß�labilir ve kira-
layan�n yasal olarak en az % 25�ini alma hakk� bulunmakta-
d�r.Ayn� zamanda kirac� , sat�ß bedelinin kiralayan�n kira
alacaklar�ndan daha düßük bir bedelden gerçekleßmesi
durumunda sat�ß zarar�n� tazmin etmek zorundad�r.

4- Fesh edilebilir sözleßmeler: Yine non-full payout sözleß-
meleri gibidir. Yaln�zca sözleßme süresi kararlaßt�r�lmam�ß
olup, ihbar ile sona erdirilir.  
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Ekonomik Mülkiyet Kavram�:
Ekonomik mülkiyet kavram�, Almanya�da, özel bir öneme
sahiptir ve genel olarak sözleßme süresince de¤er kayb�ndan
veya de¤er art�ß�ndan kimin yararland�¤�na ba¤l� olarak tesbit
edilir.

Ekonomik mülkiyet kavram� : 

1- Kiralayan, ekipman�n ya de¤er azal�ß� riskini taß�yor ya da
de¤er art�ß�ndan yararlan�yorsa, her zaman ekonomik
maliktir.

2- Kirac� ise sadece, hem ekipman�n de¤er azal�ß� riskini
taß�yor hem de de¤er art�ß�ndan ileri gelen faydalar� elinde
tutuyorsa, ekonomik maliktir.

Full payout sözleßmelerde ekonomik mülkiyet kavram� :

t Taß�nabilir mallarda kiralayan aßa¤�daki koßullarda ekonomik
malik olarak görülür:

4 Leasing sözleßmesi ekipman�n ekonomik ömrünün %40-90
aras�nda bir k�sm�n� kaps�yorsa ve sözleßmenin sat�n alma
ve yenilenme opsiyonu yoksa

4Leasing sözleßmesi ekipman�n ekonomik ömrünün %40-90
aras�nda bir k�sm�n� kaps�yorsa ve sat�n alma opsiyonu ile
sözleßmenin yenileme opsiyon bedeli ekipman�n defter
de¤eri ile piyasa fiyat�ndan hangisi daha düßükse , bu
bedele eßitse

Aksi durumda ekonomik malik kirac�d�r.

Non-full payout sözleßmelerde ekonomik mülkiyet kavram� :

t Taß�nabilir mallarda kiralayan aßa¤�daki koßullarda ekonomik
malik olarak görülür:

4 Leasing sözleßmesi ekipman�n ekonomik ömrünün %40-
90 aras�nda bir k�sm�n� kaps�yorsa ve kiralayan�n sat�ß
opsiyonu var, kirac�n�n sat�n alma opsiyonu yoksa

Not: Bu durumda kiralayan, kirac�dan ekipman� sözleßmedeki sat�ß
opsiyonundan (genellikle bakiye alacak) sat�n almas�n� talep edebi-
lir. Piyasa fiyat�n�n, sözleßmedeki sat�ß opsiyon fiyat�ndan yüksek
olmas� durumunda kiralayan, kirac�ya satmaktan vazgeçebilir ve
piyasada sat�ß� gerçekleßtirebilir. 

4 Leasing sözleßmesi ekipman�n ekonomik ömrünün %40-90
aras�nda bir k�sm�n� kaps�yorsa ve kiralayan�n sat�ß bedelin-
deki kar�n�n % 25�ini kirac� al�yor, zarar�n�n ise tamam�n�
karß�l�yorsa 

Not: Bu durumda kirac� ekipman� sat�n almak zorunda de¤ildir. Ancak
ekipman sat�lmak durumundad�r. Kiralayan�n bakiye alaca¤�ndan düßük
bir bedele sat�l�rsa, kirac� kiralayan�n zarar�n� karß�lamak zorundad�r. Sat�ß
bedelinin bakiye alaca¤�n�n üzerinde gerçekleßmesi durumunda
sözleßmede belirlenen kar da¤�t�m� üzerinden (kiralayan�n kar� en az %
25 ve üstü olarak belirlenir) paylaß�l�r.

Aksi durumda ekonomik malik kirac�d�r.

Muhasebe Yönünden: 
Leasing sözleßmeleri ile ilgili muhasebe ve di¤er  düzen-

lemeler, Alman hukukunda belirtilmemißtir.Muhasebe

prensip ve standartlar� Alman Ticaret Hukuku baz al�narak

olußturulmußtur.

Yukar�da tan�mlanan "full payout" ve "non-full payout"

sözleßmelerin her ikisinde de ekonomik malik ekipman�

aktifleßtirir. Bu iki s�n�fland�rmaya girmeyen sözleßmeler ise,

sat�n almaya dayal� kredi sözleßmesi olarak tan�mlan�r. Yine

ekonomik kullan�m hakk�n�n kirac�da oldu¤u "Special

Leasing"1 de, kredi sözleßmesi olarak görülür.

Kiralayan�n ekonomik malik oldu¤u durumda; kiralanan mal ,

kiralayan�n bilançosunda aktifleßtirilir ve amortisman ayr�l�r.

Kirac�n�n bilançosunda ise dip notlarda belirtilir.Kira bedelleri

gelir-gider tablosunda kiralayan için gelir, kirac� için gider

olarak yer al�r.

Kirac�n�n ekonomik malik oldu¤u durumda , ki bu durumda

bir kredi ißlemi gibi görünür, kirac� ekipman� bilançosunda

aktifleßtirir ve amortisman ay�r�r. Kiralar vergi matrah�ndan

düßülemez ve ayr�ca kirac� ticaret vergisine2 tabi olur. Kira

borcunun anapara k�sm� pasifte yer al�r ve ödemelerinin faiz

k�sm� gider olarak kaydedilir. Kiralayan, kiralar�n  bu günkü

de¤erini bilançosunda kira alacaklar�nda gösterir. Ödenen

kiralar�n faiz k�sm� gelir kaydedilir.

Ekipman�n kiralayan�n aktifinde yer almas�, kiralayan

aç�s�ndan da kirac� aç�s�ndan da önemli vergisel avantajlar� ve

kiralayan�n kirac�ya daha düßük bir maliyetle leasing hizmeti

verebildi¤i daha çok tercih edilen bir yöntemdir.

1 Special leasing 2.el de¤eri olmayan ve özel imalat konusu ekipman-

lar�n leasinge konu oldu¤u ißlemlerdir.

2 Vergi bölümünde bahsedilmißtir.
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Vergi Yönünden: 
KDV: Leasing kiralar�, gayrimenkul ißlemleri d�ß�nda , KDV�ye
tabidir. Uygulamada genel KDV oran� % 16�d�r ve kiralayan
sat�n alma KDV�sini, kirac� da kiralar�n KDV�sini mahsup ede-
bilir. Leasing sözleßmesi taksitli sat�ß tipi bir sözleßmeyse,
tüm kiralar�n KDV�si baßtan tahsil edilir. 

Kurumlar Vergisi: Alman
ßirketleri için da¤�t�lm�ß kar�n
% 30�u, da¤�t�lmam�ß kar�n
% 45�i ßeklindedir. Yabanc�
ßirketler bir ayr�m olmadan
% 42 oran�na tabidirler.

Ticaret Vergisi: "Ticari kar + 1
y�ldan uzun vadeli kredilerin
faiz giderlerinin % 50�si -
ticari yat�r�m" üzerinden
al�nan bir vergidir ve bu
nedenle bir çeßit finansman
gideri k�s�tlamas�d�r. Vergi
oran� eyalet belediyelerine

göre % 20-25 aras�nda de¤ißir. Ancak ticaret vergisi, kurum-
lar vergisinden düßülebildi¤inden nihai etkisi bu oranlar�n
alt�ndad�r.

Bu uygulamaya göre uzun vadeli borçlar�n faiz giderlerinin
ancak % 50�si vergiden düßülebilir. Bu nedenle leasing, özel-
likle kiralayan�n ekonomik malik oldu¤u durumlarda, uzun
vadeli krediye göre kirac� için daha avantajl� bir yöntem
haline gelmektedir. Bu durumda kirac� kira ödemelerinin ana-
paras�n�n tamam�n�, faizin belli bir k�sm�n� gider olarak yazar
ve toplamda % 6 ile % 10�luk bir tasarruf elde eder.

Ancak kiralayan aç�s�ndan ticaret vergisi önem arzetmektedir.
Çünkü piyasada, bu verginin kiralara yans�t�lma oran�na ba¤l�
olarak yo¤un bir rekabet yaßanmaktad�r. Kiralayan, bu yükten
kurtulmak için ya k�sa vadeli fonlama yapmak zorundad�r ya
da riskin al�c�ya geçti¤i kira alacaklar�n�n devri (securitization)
yöntemini benimsemelidir.

Ticaret vergisi uygulamas�, AB mevzuat�yla çelißkilidir ve
uygulaman�n kald�r�lmas� ya da hafifletilmesine yönelik
girißimler ßimdilik kabul görmemißtir. Ancak gelecek
dönemde, AB mevzuat�yla uyum çerçevesinde kald�r�lmas�
beklenmektedir. 

Kiralayan�n Hak Ve Sorumluluklar� : 
Almanya�da leasing ißlemleri için hukuki düzenlemeler olma-
d�¤�ndan  sözleßmede aksine bir hüküm yoksa Medeni Kanun
hükümlerine tabi olurlar. Medeni Kanun hükümlerine göre,
mal�n ay�plar�ndan kiralayan sorumludur ve ekipman�n çal�ßma
riski kiralayandad�r. 

Kirac�n�n sorumlulu¤u, kira ödemelerini gerçekleßtirmek ve
dönem sonunda mal� kiralayana teslim etmekten ibarettir.
Ekipman�n hatal� üretimi nedeniyle, kirac� kira ödemelerini dü-
ßürmek veya sözleßmeyi sona erdirmek hakk�na sahiptir.

Bu ßekildeki Medeni Kanun hükümleri finansal leasinge uygun
olmamaktad�r. 

Bu nedenle finansal kiralamalarda söz konusu sorunlar mahke-
me kararlar�yla çözülmekte ve mahkemeler bu hükümlerin ak-
sine kararlar ç�karabilmektedir. Söz konusu mahkeme kararlar�
1970�lerden bu yana finansal leasing uygulamalar�nda standart
hale gelmiß ve kriterleri olußturmußtur.

Mahkemeler genellikle, ekipman�n itinayla kullan�lmas�ndan,
kullan�m süresindeki bak�m, onar�m masraflar�ndan kirac�y� so-
rumlu tutar. Ekipman�n kay�p ve tam hasar� durumunda, kirac�
makinenin ayn�s�ndan tedarik etmek, bu mümkün de¤ilse kira-
layan�n kalan kiralar�n� ve ço¤unlukla da sözleßme süresi sonun-
daki piyasa fiyat�n� karß�lamak zorunda kal�r. Ekipman�n kay�p ve
tam hasar�ndan kirac� sorumlu de¤ilse, kiralayan bu durumda
sadece kalan kiralar�n anapara k�sm�n� talep edebilir.

Mülkiyet Hakk�: 
Leasing ißlemleri Alman-
ya�da bir tescile tabi de¤il-
dir. �stisnalar� uçak, gemi
ve gayrimenkullerdir. Kira-
layan hukuki maliktir. (ço-
¤unlukla ayn� zamanda
ekonomik maliktir). Ekip-
man�n leasinge konu oldu-
¤unun bilinmedi¤i durum-
larda, 3. kißilerin ekipman�
sat�n alma ve elkoyma hakk� mevcuttur. Bu durumda kiralayan,
kirac�dan sat�n alma opsiyon bedelinin ödenmesini ve u¤rad�¤�
zarar�n tazminini talep edebilir. Kirac�n�n kreditörleri , lease edi-
len ekipmana icra yoluyla haciz koyabilirler. Kiralayan bu duru-
ma itiraz edebilir. Genellikle sözleßmelerde kirac�n�n her türlü
hacizden kiralayan� haberdar etme yükümlülü¤ü vard�r. E¤er, ki-
ralayan hukuki mülkiyet hakk�n� kendi finansörüne teminat ola-
rak devrettiyse, söz konusu kredi kurulußu da haczi kald�rtabilir.
Kiralayan�n kreditörleri, kirac�n�n r�zas� olmadan haciz uygula-
yamaz. Ancak kirac�n�n temerrüte düßtü¤ü durumda haciz uy-
gulanabilir. Kirac�, kiralad�¤� mal� bir baßka ekipmana monte
ederse, Alman kanunlar�na göre, otomatik olarak o mal�n sahi-
bi olur. Aksi durum sadece geçici olarak monte edilen mallar
için geçerlidir. Ayn� kural, gayrimenkul içinde geçerlidir ve gay-
rimenkulün mütemmim cüzü olan mallar, gayrimenkul sahibi-
nin mülkiyetine geçer. Bu nedenle, leasing sözleßmelerinde
taraflar sözleßmede monte etme ißleminin geçici bir süre için
yap�laca¤� konusunda anlaß�rlar.

KKaayynnaakkllaarr:: Leasing  in the European Union, Leaseurope �statistikleri,
World Leasing Yearbook 2001, Leasing Law in EU, BDL �statistikleri
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ABN AMRO F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Taksim �nönü Cd. Ulusal Apt K: 2 D: 4-5
Beyo¤lu-�STANBUL
Tel: (0212) 293 88 02 Fax: (0212) 293 05 42

AKT�F F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Büyükdere Cad. No:195 Levent 80620 �STANBUL
Tel: (212) 324 30 80 Fax: (212) 324 30 96

ALTERNAT�F F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Cumhuriyet Cad. No: 26 K:6 80200
Elmada¤-�STANBUL
Tel: (212) 231 34 34 Fax: (212) 231 50 12

A&T F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Bayar Cad.Þehit Mehmet Fatih Öngül Sk. Odak �ß
Merkezi No: 5 A Blok K.4 Kozyata¤�-�STANBUL 
Tel: (216) 445 57 01 (4 hat) Fax: (216) 445 57 07

BAÞER F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Ömer Avni Mah. �nebolu Sk. Ekemen Hen
No: 1 K: 1  Kabataß-�STANBUL
Tel: (212) 292 22 25 Fax: (212) 292 24 04

BAYINDIR F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Maslak Eskibüyükdere Cad.Park Plaza No: 22 K.3
80670 Sar�yer-�STANBUL 
Tel: (212) 345 03 43 Fax: (212) 345 03 73

BNP-AK-DRESDNER F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Büyükdere Cad. 1.Levent Plaza No:173 A Blok K.7
Levent-�STANBUL 
Tel: (212)317 53 00 Fax: (212) 317 53 01

CITILEASE F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Þaßmaz Center Saniye Er Mutlu Sk. No.4 K.4 
81090 Kozyata¤�-�STANBUL
Tel: (216) 464 49 00 Fax: (216) 410 13 38

DAIMLER CHRYSLER F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Cemal Ulusoy Cad. Bas�n Ekspres Yolu 34620
Yenibosna-�STANBUL
Tel: (212) 471 96 18 Fax: (212) 471 96 19

DAL F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Hac� Eßref Efendi Sokak No:18 Topçular-�STANBUL
Tel: (212) 613 80 90(10 hat) Fax: (212) 544 71 12

DEM�R F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Büyükdere Cad. No:122/B 80280 Esentepe-�ST.
Tel : (212) 288 05 65 Fax: (212) 275 90 45

DEN�Z F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
R�ht�m Cad. No: 26 80880 Karaköy-�STANBUL
Tel: (212) 292 29 80 Fax: (212) 292 29 99

DESTEK F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Büyükdere Cad. Yap� Kredi Plaza C Blok
K.13/32-33 Beßiktaß-�STANBUL
Tel: (212) 225 25 50 Fax: (212) 225 25 60

DIÞ T�CARET F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Emirhan Cad. No.145 Barbaros Plaza C Blok K.18
80700 Dikilitaß-�STANBUL
Tel: (212) 345 01 60 Fax: (212) 345 01 70

EGE F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Eskibüyükdere Cad. Özcan Sokak No: 2
80650 4.Levent-�STANBUL
Tel: (212) 339 32 44 Fax: (212) 339 32 42

EGS F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Y�ld�z Posta Cad. No: 52 Dedeman Merkezi 80700
Gayrettepe-�STANBUL
Tel: (212) 288 04 07 Fax: (212) 267 03 39

ET� F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Karanfil Cd. No: 24  80620 Levent-�STANBUL
Tel: (212) 283 38 58 Fax: (212) 282 92 83

F�NANS F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Nispetiye Cad.Akmerkez B Kule Kat:10
80600  Etiler-�STANBUL
Tel: (212) 282 10 90 Fax: (212) 282 10 40

GARANT� F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Eski Büyükdere Cad. Ayaza¤a Köy Yolu. No:6 K:1-
2 Osmanl� Bankas� Binas� 80670 Maslak-�ST.
Tel: (212) 335 11 00 Fax: (212) 335 11 01/04

HALK F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
19 May�s Cad. No: 1 Golden Plaza Kat.2 80220
Þißli-�STANBUL Tel: (212) 230 92 48-234 48 79
Fax: (212) 230 46 69

�KT�SAT F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Büyükdere Cad. No: 165   80504
Esentepe-�STANBUL
Tel: (212) 274 70 55 (5 hat) Fax: (212) 275 75 44

PAMUK F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Yap� Kredi Plaza A Blok Kat: 13   80620
4.Levent-�STANBUL
Tel: (212) 324 09 30(pbx) Fax: (212) 324 09 50-51

�Þ F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
�ß Kuleleri Kule 2 Kat.10  4.Levent
80620 �STANBUL
Tel: (212) 350 74 00 Fax: (212) 350 74 99

KENT F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Askeroca¤� Cad.No:15 Süzer Plaza 80200
Elmada¤-�STANBUL
Tel: (212) 334 45 00 Fax: (212) 334 45 55

KOÇ F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Barbaros Bulv. Morbasan Sk. Koza �ß Mkz. 80700
Beßiktaß-�ST. Tel:(212)2747878 Fax:(212)2749596

KUVEYT TÜRK EVKAF F�NANS KURUMU A.Þ.
Büyükdere Cad. No.97 80300 Mecidiyeköy-�ST.
Tel: (212) 275 24 35 (pbx) Fax: (212) 267 26 57

MEKSA F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Yeni Sülün Sok. No:72 80620 �ç Levent-�STANBUL
Tel: (212) 284 76 78 (pbx) Fax: (212) 325 36 85

MERSAN F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Barbaros Bulvar� No.135 P�nar Ap. 3-4 Balmumcu
80700 �STANBUL
Tel: (212) 272 28 20 Fax: (212) 272 28 24

RANT F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Levent Cad. No: 4-6  80620
1.Levent-�STANBUL
Tel: (212) 281 12 00 Fax: (212) 281 31 44

SANKO F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Büyükdere Cad. No: 86 Bayaz�t Han Kat: 7
80280 Mecidiyeköy-�STANBUL
Tel: (212) 213 29 00 Fax: (212) 213 29 10

SIEMENS F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Meclis-i Mebusan Cad. No: 89 80040
F�nd�kl�-�STANBUL
Tel: (212) 251 02 07 Fax: (212) 252 02 50

SÜMER F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Ayaza¤a Mh. Meydan Sk. 28 Maslak Kule K: 5
Maslak-�ST. Tel:(212)2903131 Fax:(212)2903111

SÜZER F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Ankara Asfalt� Bostanc� Kavßa¤� Kartal Sokak
No: 9 Kat: 1 Bostanc� 81120 �STANBUL
Tel: (216) 461 68 43 (pbx) Fax: (216) 445 52 33

ÞEKER F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
�stiklal Cad. No: 247-249 80600
Beyo¤lu-�STANBUL
Tel: (212) 252 77 20 Fax: (212) 251 12 66

TEB F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Meclis-i Mebusan Cad. No: 85/6 80040
Sal�pazar�-�STANBUL
Tel: (212) 252 50 00 Fax: (212) 252 55 01

TEKST�L F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Emirhan Cad. No: 145 Atakule A Blok Kat: 12
80700 Beßiktaß-�STANBUL Tel: (212) 259 67 47
Fax: (212) 259 54 46-259 54 47

T�CARET F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Naci Kas�m Sk. Hüseyin Özer �ßmerkezi No:3
K: 3  80300 Mecidiyeköy-�STANBUL
Tel: (212) 216 85 20 Fax: (212) 216 51 24

TOPRAK F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Büyükdere Cad. No. 23 Kat.3  80220
Þißli-�STANBUL
Tel: (212) 224 32 62 Fax: (212) 224 42 22

VAKIF DEN�Z F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Büyükdere Cad. No: 120/A  80280
Esentepe-�STANBUL
Tel: (212) 2133747 Fax: (212) 2133797-2133798

VAKIF F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
�nönü Cd. Gümüßsuyu, Vak�f �ßhan� N:2 Taksim-�ST.
Tel: (212) 252 96 31 Fax: (212) 252 96 30

YALÇINLAR F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Y.Bosna Köyalt� Mevkii Merkez Mah. Ç�nar Cd.
B.Evler-�ST.Tel:(212)6390820 Fax:(212)6390825

YAÞAR F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Y�ld�z Posta Cad. No:19  80280 Esentepe-�ST.
Tel: (212) 266 42 43 (3 hat) Fax: (212) 288 75 70

YAPI KRED� F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Yap� Kredi Plaza C Blok Kat:1Büyükdere Cad.
80620 Levent-�STANBUL
Tel: (212)  325 12 50 Fax: (212) 325 12 70

YATIRIM F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
Ahi Evran Cd. Polariz Plaza No: 18/38
Maslak-�STANBUL
Tel: (212) 346 02 52-56 Fax: (212) 346 02  58

Z�RAAT F�NANSAL K�RALAMA A.Þ.
EskiBüyükdere Cad.No: 225 Kat: 2-3 80650
4.Levent-�STANBUL
Tel: (212) 282 84 00 Fax: (212) 282 84 05
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Adres : Büyükdere Cad. Yap� Kredi Plaza B Blok K: 10 26/B 80620 Levent-�ST.
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F�DER 6 Ayl�k �statistikler Sonuçland�
F�DER -Finansal Kiralama �ßlemlerinin Mal Gruplar�na Göre Da¤�l�m� (Ocak-Haziran 2001)

Not:F�DER Üye Þirketlerin Yurtiçi Kiralama �ßlemlerini göstermektedir.


