
Dünyada son y›llarda genel e¤ilim finans sektöründe de-

netimi ve kurumlar› güçlendirmek yönünde. Bunun nede-

ni 1990’larda yaflanan uluslararas› finans krizlerinin kayna-

¤›nda 1980’lerde denetimin ve finans kurumlar›n›n rolü-

nü azaltan politikalar›n (deregulation, disintermediation)

oldu¤u kan›s›n›n art›k genel kabul görüyor olmas›. 

Küresel finans piyasalar› 90’larda tasarruflara mevduat d›-

fl›nda çekici seçenekler yarat›rlarken, bankalar da buna ya-

n›t olarak bünyelerinde arac›l›k ve piyasa ifllevleri gelifltir-

diler. Sonuçta küresel finans ak›mlar› katlanarak artt› ama

iyice karmafl›klaflm›fl riskler ve yetersiz sermayelerle bir-

likte! 

BIS (Uluslararas› Ödemeler Bankas›) çat›s› alt›ndaki "Basel

Bankac›l›k Denetimi Komitesi" uluslararas› sistemde ser-

maye yeterli¤i için 1988’de bir çerçeve yay›nlad›. "Basel-

I" diye an›lan bu ölçüler bankac›l›kta asgari sermaye için

ortak kavramlar›, ortak s›n›rlar› ve risk a¤›rl›k ölçülerini ko-

yan ilk kilometre tafl› oldu. Basel-I’in koydu¤u asgari ser-

maye kriteri (bilanço riskinin %8’i) hala geçerlili¤ini koru-

yor. Basel-I ölçüleri 100’ün üzerinde ülkede uygulanmak-

ta ve daha uzun bir süre uygulanmaya devam edecek. Ne

var ki büyüdükçe karmafl›klaflan küresel bankalar için çok-

tand›r Basel-I’e alternatif gelifltirilmekteydi. 

Basel-II

Finans sektöründe riskleri adland›r›lmak, ölçmek, yönet-

mek ve toplam riskle kurum sermayeleri aras›nda makul

bir denge tutturabilmek için "Basel-I"den çok daha ince bir

düzenleme gerekiyordu. Asl›nda aradan geçen 15 y›lda

bankac›l›kta risk yönetim teknolojisinde büyük geliflmeler

olmufltu. Bu temelden hareket eden çal›flmalar, bir y›l ön-

ce ilan edilen "Basel-II" çerçevesi ile sonuçland›. 

Temel Basel-II belgesinin bafll›¤› dilimize flöyle çevrilebi-

lir: "Sermayenin Ölçümü ve Uluslararas› Düzeyde Tek Bir

Sermaye Standard›na Geçifl".
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Basel-II Leasing Sektörüne
Neler Getirir?

Ahmet BULDAM

Merhaba
Fider olarak bu sene Haziran ay›nda önemli bir orga-
nizasyona evsahipli¤i yapt›k. Dünya Leasing Kongre-
sinin 23 cüsü ‹stanbul’da gerçeklefltirildi. 200’e yak›n
leasing profesyonelinin kat›ld›¤› Kongre’de kat›l›mc›-
lar hem yurtd›fl›ndaki uygulamalar hakk›nda bilgi sa-
hibi oldular hem de Türkiye’nin evsahipli¤i dolay›s›y-
la Türk Leasing sektörü daha yak›ndan ele al›n-
d›.Kongreyle ilgili haberimiz bültenimizin 6-9.sayfala-
r› aras›nda yer al›yor.

Leasing sektörünün ikinci üç ayl›k verileri belli oldu.
Sektör 2004 y›l›ndaki olumlu performans›n› 2005 ilk
alt› ayl›k dönemde yükselterek sürdürüyor. Geçen se-
ne 2.9 milyar dolar ifllem hacmine ulaflan sektör, ilk
alt› ayda 1.8 milyar dolarl›k ifllem gerçeklefltirdi. Sene
sonuyla ilgili beklentiler ifllem hacminin 4 milyar do-
lara yaklaflmas› yönünde. Sektör verileriyle ilgili bilgi-
leri 11. sayfam›zda bulabilirsiniz.

Leasing sektörünün a¤›rl›kl› müflterileri KOB‹’ler. Sek-
törün ortalama sözleflme büyüklü¤üne bakt›¤›m›zda
da bu veri do¤rulan›yor. KOSGEB, May›s ay›nda KO-
B‹’lerin leasing flirketlerinden kulland›klar› finansman
kaynaklar› için bir Destek Projesi uygulamas› bafllatt›.
Bu say›m›zda KOSGEB Finansman Merkez Müdürü
Sn. Semih Çeyiz’in bu konuda bilgilendirici bir yaz›s›
bulunuyor. 

Bültenimizin bu say›s›nda Avrupa Birli¤i’nde 2007 y›-
l›nda, ülkemizde ise 2008 bafl› itibariyle uygulamaya
konulacak Basel II uzlafl›s› ile ilgili Sn. Ahmet Bul-
dam’›n yaz›s› yer al›yor. Uzlafl›n›n leasing flirketlerini
do¤rudan etkilemeyece¤i öngörülse de piyasa gerek-
lerini de¤ifltirece¤i için önemli bir konu olarak gün-
demde bulunuyor.

Geçen say›m›zda ilk bölümünü yay›nlad›¤›m›z Sn. Za-
fer K›z›lsu’nun kaleme ald›¤› "Pazarlama Karmas› ve
Yeni Pazarlama Olgusu" yaz›s›n›n ikinci bölümünü ise
13-15. sayfalar›m›zda bulabilirsiniz. 

Bültenimize tüm katk›da bulunanlara teflekkür ediyo-
ruz. Bir sonraki say›m›zda buluflmak üzere…

Sa¤l›cakla kal›n… F‹DER 
Devam› Sf. 4 - 5’te
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Vak›f Leasing Pikni¤i
Vak›f Leasing, geçen y›l K›rklareli K›y›köy' de düzenledi¤i
pikni¤in ard›ndan bu y›l da tüm çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla
Adapazar› Poyrazlar Gölü'nde piknik düzenleyerek, bu ak-
tiviteyi bir gelenek haline dönüfltürdü. Çeflitli spor müsa-
bakalar› ve mangal ziyafetiyle geçen güzel bir günün ar-
d›ndan flirket yetkilileri, bu ve benzeri aktivitelerin flirket
çal›flanlar› aras›ndaki ba¤lar› daha da kuvvetlendirmek ve
keyifli bir çal›flma ortam› yaratmak ad›na önemli oldu¤unu
belirttiler.

Yap› Kredi Leasing’in
Çocuklarla Birlikteli¤i 
Yap› Kredi Leasing sosyal sorumluluk anlay›fl› çerçevesin-
de Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu 0-6 yafl grubu
ile 2000 y›l›ndan beri yürüttü¤ü faaliyetlerini bu y›lda de-
vam ettirdi. 8 Haziran 2005 Çarflamba günü flirket çal›-
flanlar› ile beraber gerçeklefltirdikleri organizasyonda,
yaklafl›k 250 çocu¤un kat›ld›¤› bir pizza partisi düzenlen-
di.Çocuklar beraber güzel bir gün geçirdiler. 

Kuveyt sermayeli
Haliç Leasing
faaliyetlerine bafllad›
Kuveytli Ilic grubu (International Leasing & Investment

Co.) Türkiye’de Haliç Leasing olarak faaliyetlerine bafllad›.

Ilic grubunun 6 y›l önce ‹slam Kalk›nma Bankas›, Aref Gro-

up (Kuveyt) ve Itochu Corporation (Japonya) taraf›ndan

kuruldu¤unu belirten yetkililer 2002 y›l›nda Türkiye’de ya-

t›r›m yapma karar› ald›klar›n› ancak Türkiye’nin ekonomik

yap›s› nedeniyle bu kararlar›n› 2004 y›l›na ertelediklerini

kaydediyorlar. 

Dünyada yaklafl›k 15 ülkede faaliyet gösteren grubun,

ABD, Ortado¤u, Kuzey Afrika ve Uzakdo¤u’da yat›r›mlar›

bulunuyor. ILIC’in 62 milyon dolar olan sermayesinin üçte

biri halen ‹slam Kalk›nma Bankas›’na ait. Kuveyt orijinli flir-

ketin büyük bölümünün halka aç›k oldu¤u ve hisselerinin

Kuveyt Menkul De¤erler Borsas›nda ifllem gördü¤ü belir-

tilmekte.

2004 y›l› Kas›m ay›nda Prolease flirketini sat›n alarak, yap-

t›¤› ünvan de¤iflikli¤i ile Haliç Leasing olarak kurulan

flirketin halihaz›rda personel say›s› 9. fiirketin Genel Mü-

dürlü¤ü’nü daha önce ‹slam Kalk›nma Bankas› (IDB) ve

Uluslararas› Para Fonunda (IMF) görev yapm›fl olan Doç.

Dr. Murat Yülek yürütmekte.

Haliç Leasing’in 7.5 trilyon TL sermaye ile kuruldu¤unu

belirten yetkililer, a¤›rl›kl› olarak orta ve büyük ölçekli pro-

jelerle ilgileneceklerini vurguluyorlar.

Türkiye’nin yan› s›ra Sudan’da da bir leasing flirketi kuran

Ilic grubu, bunun d›fl›nda 8 ülkede daha yat›r›m planl›yor.

Yat›r›mlar›n› ‹slam ülkelerinde çeflitlendiren kurulufl dünya

genelinde yar›m milyar dolarl›k ifl hacmine sahip.

‹fl Leasing her y›l oldu¤u gibi bu y›lda, tüm çal›flanlar› ile
birlikte, bo¤azda yaza merhaba dedi.‹fl Leasing yetkilileri
geleneksel olarak yap›lan motivasyon organizasyonlar›na,
geçti¤imiz ay gerçeklefltirdikleri yemekli tekne turu ile de-
vam ettiklerini bildirdiler. K›fl aylar›n›n yorgunlu¤unu at-
mak için, ‹stanbul’un yaz aylar›nda klasikleflen bo¤az ge-
zintisini tercih ettiklerini söyleyen yetkililer, tüm çal›flanla-
r› ile birlikte hofl ve e¤lenceli bir organizasyonu daha ger-
çeklefltirmenin keyfi içinde olduklar›n› bildirdiler. 

‹fl Leasing’ten Yaza Merhaba



Haberler33

Fortis, D›flbank’› Sat›n Ald› fiekerbank ile
Rabobank Aras›nda
Ortakl›k Anlaflmas› ‹mzaland›

Do¤an Holding’in % 89.34 hissesine sahip oldu¤u D›fl-
bank’›n Fortis grubuna sat›fl› 4 Temmuz itibariyle gerçek-
leflti.Böylece D›fl Leasing’in % 99.78’ine sahip olan D›fl-
bank’›n hisseleri de Fortis grubuna geçti. Fortis, bu sat›n al-
ma için önceden anlaflt›¤› üzere 880 milyon Euro ödedi.
Hollanda-Belçikal› finans grubu, D›flbank'›n geriye kalan
halka aç›k yüzde10.7 hissesi için ise ‹MKB'de ça¤r› yapa-
cak. D›flbank'›n toplam ifllem de¤erinin fiyat ayarlamalar›n-
dan önce yaklafl›k 985 milyon Euro olmas› bekleniyor.

Bankac›l›k ve sigortac›l›k alanlar›nda faaliyet gösteren bir
finansal hizmetler grubu olan Fortis, Avrupa'n›n en büyük
20 finans kurulusu aras›nda yer al›yor. Fortis, 31 Mart
2005 tarihi itibariyle, 571 milyar Euro'luk aktif büyüklü¤ü-
ne, 28.6 milyar Euro'luk piyasa de¤erine ve 52.000 çal›-
flana sahip bulunuyor. 

Hisseleri Amsterdam, Brüksel ve Lüksemburg Borsalar›n-
da ifllem gören, ayr›ca Amerika Birleflik Devletleri'nde
ADR program›na dahil olan Fortis, Belçika, Hollanda, Lük-
semburg, Fransa, Almanya, ‹ngiltere, Norveç, Yunanistan,
Portekiz, Polonya, ‹spanya, ‹sviçre, ‹talya gibi pek çok Av-
rupa ülkesinin yan› s›ra, ABD, Çin, Meksika, Hong Kong,
Japonya ve Brezilya gibi dünyan›n farkl› ve büyük ekono-
milerinde hizmet veriyor.

Borsaya yap›lan aç›klamaya göre, gerekli izinler al›nd›ktan
sonra D›flbank’›n ad›n›n Fortis Bank A.fi. olarak de¤ifltirile-
ce¤i belirtilmekte.

2004 y›l›nda 27,3 trilyon TL kar elde eden Finans Le-

asing’e yo¤un ilgi gösteren yabanc› yat›r›mc›lar, flirketin

halka aç›k olan % 36.1 oran›ndaki hissesinin büyük bölü-

münü sat›n ald›lar. Birden fazla yat›r›mc› flirketin ilgi gös-

terdi¤i sat›flta, Charlemagne Capital, Griffin Capital Mana-

gement ve Barings Ltd flirketleri al›m yapt›. Bu ifllemden

sonra flirketin ortakl›k yap›s›; Finansbank % 55.70, Finans

Invest % 8.2 ve halka aç›k % 36.1 oldu. Yetkililer, Finans

Leasing’in leasing sektöründe yabanc› yat›r›mc›lar taraf›n-

dan do¤rudan ortak olunan ilk flirket oldu¤unu belirtiyor-

lar. 2004 y›l›nda 23 trilyon nakdi kar da¤›t›m› yapan flir-

ketin, özkaynak defter de¤eri 103 milyon USD, piyasa

de¤eri ise 140 milyon USD olarak aç›kland›. 

Finans Leasing’e
Yabanc› Ortak

Hollanda’n›n kooperatifçilik kökenli bankas› Rabobank, fie-
kerbank’n yüzde 36.5 hissesini sat›n ald›.Dokuz ayd›r de-
vam eden görüflmelerin ard›ndan Rabobank, bankan›n en
büyük orta¤› fiekerbank Personeli Munzam Sosyal Güven-
lik Yard›mlaflma Sand›¤› Vakf› ile 7 Temmuz tarihinde an-
laflma imzalad›. Rabobank, hisseler için 90 milyon dolar
ödeyecek. Rabobank’›n yak›n gelecekte fiekerbank’›n
%51’ine sahip olmak için di¤er hissedarlara ça¤r›da bulu-
naca¤› belirtiliyor.

Hollanda’da 300 yerel kooperatiften oluflan Rabobank ile
fleker pancar› kooperatifleri bankas› olarak 1953 y›l›nda
kurulan fiekerbank’›n ortakl›¤›n›n her iki kurumun kökleri-
nin ve geçmifllerinin kooperatiflere dayanmas› nedeniyle
kurum kültürleri aras›nda do¤al bir uyum olaca¤› kaydedi-
liyor.

Bankan›n uluslaras› a¤›, 34 ülkede 236 ofisten oluflmakta.
Rabobank grubunda ayr›ca Rabobank International (ku-
rumsal bankac›l›k, yat›r›m bankac›l›¤› ve uluslararas› birey-
sel bankac›l›k), De Lage Landen (leasing ve bayi finasma-
n›) , Gilde Investment (risk sermayesi), Interpolis (sigorta)
ve Robeco (varl›k yönetimi) gibi uzmanlaflm›fl kurulufllar
yer al›yor. 

Ortaya ç›kacak yeni ortakl›k yap›s›yla, fiekerbank’›n özel-
likle bireysel, konut kredileri (mortgage) küçük ve orta bü-
yüklükteki iflletmeler ile tar›m ve g›da sektörüne odaklan-
mas›n›n hedeflendi¤ini belirten yetkililer, ayr›ca gerek Tür-
kiye’de gerekse yurtd›fl›nda faaliyet gösteren müflterilere
daha genifl bir ürün yelpazesi ile hizmet verme imkan›n›n
do¤aca¤›n› kaydediyorlar.

fiekerbank’›n fieker Leasing’te yüzde 41.62 hissesi bulun-
makta.



Basel-II çerçevesinin amac›, konsolide bilançodaki farkl›

risklerin ölçümü ile bu riskleri tafl›mak için yeterli asgari

sermaye aras›ndaki kritik ba¤lant›y› kurmak ve de koru-

mak. Ayn› ifli yapan Basel-I’in üzerine Basel-II’nin iddias›,

bu ba¤lant›y› daha somut ve en önemlisi de nesnel veri-

lere dayal› olarak kurmak. Yeni yaklafl›m ulusal denetim

otoritelerine yine genifl yetkiler tan›nmakla birlikte, "biz

bize benzeriz" demeye daha az yer b›rak›yor. 

Asgari Sermaye Koflullar› d›fl›nda Basel-II’nin iki "aya¤›"

(pillar) daha var. Basel-II finans sektöründeki oyunculara,

kamusal gözetim-denetim ifllevi ve piyasa disiplini (say-

daml›k) konular›nda yeni yükümlülükler getirdi. Bu yü-

kümlülükler, Basel-II’nin 2. ve 3. "ayaklar›n›" oluflturuyor.

Basel-II disiplinine giren bir bankada bilançoya risk geti-

ren her ifllem için en az kaç lira özkaynak ba¤lanaca¤› ke-

sin olarak bilinecek. Burada "en az" ifadesinin alt› çizilme-

li. Çünkü her ulusal bankac›l›k gözetim-denetim otoritesi

asgari sermaye ç›tas›n› Basel-II’nin gerektirdi¤inden daha

yükse¤e koymakta serbest olacak. Her durumda yüksek

risk yüksek maliyet, o da yüksek fiyat anlam›na gelecek.

Dönüflüm Ne Zaman?

Uluslararas› bankac›l›¤› ilgilendiren böyle bir transfor-

masyonda do¤al olarak dönüflümün temposunu AB ve

ABD bankalar› belirleyecek. fiimdilik bu konuda AB daha

agresif, ABD ise daha ihtiyatl› bir yaklafl›m sergiliyor.

ABD, kesin bir geçifl takvimi ortaya koymad›. Ayr›ca FED,

Basel-II’yi önce uluslararas› ifllem yapan büyük bankalara

zorunlu tutma e¤iliminde. (Bu yaklafl›m Basel-II, parag-

raf:20 deki kapsam tan›m›na da uygun) Ulusal düzeyde

faaliyet gösteren ABD bankalar› için Basel-I belirsiz bir

süre daha geçerli olmaya devam edecek.

AB Sermaye Yeterlik Direktiflerine göre ise tüm AB ülke-

lerinde Basel-II, ilk aflama uygulamalar› ile 2007 y›lbafl›n-

da yürürlük kazanacak. 2008 ve 2009’da ise aflamal› ola-

rak daha ileri uygulamalara geçifl ve sermaye yeterlik

katsay›s›n›n da kademeli olarak düflürülmesi öngörülü-

yor. Direktifler (ulusal-uluslararas› faaliyet ayr›m› gözet-

meksizin) AB’deki her tür banka, kredi kuruluflu ve yat›-

r›m ortakl›¤›n› kaps›yor. 

BDDK taraf›ndan iki ay once aç›klanan takvime göre Tür-

kiye daha s›n›rlay›c› olan AB Direktiflerini ölçü alacak, an-

cak AB’yi bir y›l kadar geriden izleyecek. Yani ülkemizde

standart ve temel yöntemler 2008 y›lbafl›nda uygulama-

ya konacak, 2009 y›lbafl›ndan itibaren de daha ileri yön-

temlere geçilmeye bafllanacak.

Türkiye’de uygulama flimdilik yaln›zca bankalar› kaps›-

yor. Leasing ve factoring kurulufllar› için geçerli olacak

kurallar ise yeni bankac›l›k yasas› ile BDDK bu sektörlerin

gözetimini devrald›ktan sonra aç›klanacak.

Basel-II ve Türkiye’de Leasing

Leasing sektörümüz Basel-II dönüflümünden nas›l etkile-

nir? Öncelikle ülkemizde leasing sektörünün Basel-II

kapsam›na ne flekilde girdi¤ine bakmak gerekiyor. Bura-

da finansal kiralama ve operasyonel kiralama flirketlerinin

durumlar›n›n farkl› oldu¤u görülmekte: 

1. Finansal Kiralama flirketleri için iki olas›l›k var:

a. BDDK, finansal kiralama flirketlerinin AB tan›m›na gö-

re "kredi kurulufllar›" oldu¤una karar verir ise o zaman Ba-

sel-II çerçevesi aynen bankalar gibi finansal kiralama flir-

ketlerini de tümüyle ve do¤rudan ba¤layacak.

b. Aksi durumda ise, bir bankac›l›k grubunun yan kurulu-

flu olan finansal kiralama flirketleri, konsolide olduklar›

grubu ba¤layan tüm kurallarla ba¤l› olacaklar, bir banka-

c›l›k grubu ile konsolide olmayan finansal kiralama flirket-

leri ise Basel-II ile ba¤l› olmayacaklar.

2. Bir bankac›l›k grubuna ba¤l› olmadan operasyonel ki-

ralama yapan flirketler ise her durumda Basel-II çerçeve-

sinin d›fl›ndad›r.

‹kinci önemli konu, Basel-II kapsam›na giren finansal ki-

ralama ifllemlerinin kiralayan ve kirac› iliflkilerinde nas›l

bir fark do¤uraca¤›. Bunun için Basel-II’nin risk ölçüm ku-

rallar›na k›saca göz atmam›z gerekli.

Basel-II’nin Genel Kredi Sistemine
Getirdikleri

Basel-II çerçevesinde risk ölçümleri üç bafll›¤a ayr›l›yor:

kredi riskleri, operasyonel riskler ve al›m-sat›m pozisyon

riskleri (trading book issues). Bunlardan son ikisi kaynak-

lar›n› daha çok kurumun iç süreçleri ve kontrol mekaniz-

malar›ndan alan riskler. Bu nedenle afla¤›da kredi kurulu-

flunun müflterileriyle iliflkileri ile do¤rudan ilgili olan kre-

di riski konusu üzerinde duraca¤›z. 

Basel-II’de öngörülen kredi riski ölçüm sisteminin ilk ve ba-

sit aflamas› olan "Standart Yöntem"e göre, kredi derecesi

Basel-II Leasing Sektörüne Neler Getirir?
Ahmet BULDAMBafltaraf› Sf. 1’de

Görüfl 4



(rating) belirlenmemifl bir özel sektör kuruluflunun bankaya

olan borcu %100 riskli aktif olarak s›n›fland›r›l›r. Likit varl›k-

lar d›fl›nda hiç bir teminat bu katsay›y› afla¤› çekemez.

Standart yöntemi uygulayan bir kurulufl, e¤er müflterisi bir

ba¤›ms›z kredi derecelendirme kuruluflundan kredi notu

ald›ysa, bu katsay›y› %0 ile %150 aras›nda de¤ifltirebilir.

Kredi riski ölçmede ileri yöntem (IRB = internal ratings-

based approach) ise belirli ifllemler için bankalar›n (k›s-

men ya da tamamen) kendi istatistiksel hesaplar›na da-

yal› risk katsay›lar› kullanmalar›na kap›y› aç›yor. IRB yak-

lafl›m›n›n bir baflka olumlu özelli¤i de, likid varl›klar d›fl›n-

da ticari alacak rehni, gayrimenkul ipote¤i ve di¤er temi-

natlar›n belirli oranlarda riskten düflülmesine izin verme-

si. Ancak bir kuruluflun bu geliflkin yöntemi uygulamas›

için ulusal denetim otoritesinin izni gerekiyor. 

Basel-II çerçevesinde asgari sermaye zorunluluklar›n› ha-

fifletmenin bir yolu daha var. Çerçeve, "perakende port-

föy" kategorisine giren ifllemler için geçerli risk katsay›s›-

n›n % 25 daha düflük (%75 oran›nda) uygulanmas›n› ön-

görüyor. Perakende porföylerde borçlular›n firma de¤il,

gerçek kifli ya da "küçük iflletme" olmalar› gerekli. Ayr›ca

perakende portföylerin riski "yayan" kimi özellikleri tafl›-

malar› da bekleniyor.

Bir borçlunun küçük iflletme say›lmas› için, standart yön-

temde bir bankac›l›k grubundan kulland›¤› toplam kredi-

nin 1 milyon euro’nun alt›nda olmas› yeterli. IRB yaklafl›-

m›nda ise KOB‹ kategorisine giren bir iflletmede ayr›ca

y›ll›k (konsolide) sat›fl cirosunun 50 milyon euro’yu afl-

mamas› koflulu da aran›yor.

Bu verilerle bak›nca, Türkiye’de tipik bir finansal kiralama

iflleminin risk katsay›s›n›n standart yaklafl›ma göre (pera-

kende portföy kapsam›nda) %75 olmas› beklenmeli. Bu

(%8 x %75 =) %6 asgari sermaye yeterlik katsay›s› demek

Bu da sadece kredi riski bilefleni yüzünden hizmetin ma-

liyetini (y›lda reel olarak) birkaç puan artt›rmaya yetecek. 

2008’den itibaren yürürlü¤e girecek standart yaklafl›m

kapsam›nda bu asgari sermaye yeterlik katsay›s›n› afla¤›

düflürmenin tek yolu, firmalar›n bir ba¤›ms›z derecelen-

dirme kuruluflundan BBB ve daha yukar› kredi derecesi

almalar›d›r ki, tipik leasing müflterileri için bu iflin güçlük-

leri çok aç›k.

Öte yandan IRB yaklafl›m› hem müflterilere kredi derece-

si verilmesi hem de teminatlar›n dikkate al›nmas› konu-

sunda kreditöre çok daha genifl bir esneklik tan›yor. 

Basel-II belgesi IRB yaklafl›m› alt›nda ve belirli teknik ko-

flullar yerine geldi¤inde, bir full-pay-out finansal kiralama

iflleminin "kiralanan varl›¤›n de¤eri ile teminat alt›na al›n-

m›fl kredi" olarak ifllem görece¤ini aç›kça belirtiyor. (pa-

ragraf 523) Bu da standart yaklafl›ma k›yasla çok önemli

bir avantaj. Varsa kal›nt› de¤er riskinin nas›l ölçülece¤i de

ayn› aç›kl›kta belirtilmifl. (paragraf 524)

Ancak IRB uygulamas›n›n ülkemizde 2009’dan önce yü-

rürlü¤e girmesi mümkün de¤il.

Olas› Rekabet Etkileri

Sonuç olarak Basel-II uygulamas›na geçildi¤inde ülke-

mizde leasing hizmetinin çok büyük bölümünü sunan

flirketlerin hizmet maliyetlerinde art›fllar olacak. Bu gelifl-

me iki farkl› aç›dan yeni rekabet dinamikleri yaratabilir. 

Bir dinamik, baz› leasing flirketlerinin, ba¤l› olduklar› ban-

kac›l›k gruplar› ile birlikte, standart ve temel yaklafl›mlar-

dan ileri yaklafl›mlara geçmeleri ile ortaya ç›kabilir. IRB ve

AMA (operasyonel risk için ileri ölçüm yöntemi) yakla-

fl›mlar›n›n bu flirketlere sa¤layaca¤› esneklik oldukça

önemli bir rekabet avantaj›na dönüflebilir. 

Bir baflka dinamik ise Basel-II uygulamas› d›fl›nda kalan

operasyonel kiralama flirketlerinin mevcut finansal kirala-

ma müflterilerine yönelmeleri ile meydana gelebilir. Bu

durum bu defa bankac›l›k gruplar› ile ilgisi olmayan flir-

ketler lehine önemli bir rekabet avantaj› do¤urabilir.

Basel-II’nin Türkiye uygulamas›n› olufltururken bu unsur-

lara dikkat etmek gerekecek. 

Ya Leasing’in Finansman›?

Basel-II çerçevesi bir yandan ça¤dafl piyasalara uygun

ayr›nt›l› bir hesap düzeni getiriyor ama di¤er yandan ulu-

sal denetim otoritelerinin yetkileri ile sorumluluklar›n›

geniflletiyor. Finans sektöründeki farkl› kurumlar aras›n-

daki rekabet koflullar›n›n korunmas› da elbette ulusal

otoritenin sorumlulu¤u olmaya devam ediyor.

E¤er leasing flirketleri sonunda ister "kredi kuruluflu" say›-

larak ister dolayl› yoldan, Basel-II’yi bütün yükleriyle s›rt-

lanacaklarsa, o zaman bankalar ile (tabii mevduat hariç)

ayn› koflullarda kaynak bulacak statüye kavuflturulmal›-

d›rlar.

Leasing flirketleri ancak bu flekilde hem uzmanl›klar›n›

derinlefltirerek ekonomiye verimli bir hizmet sunacaklar,

hem de mensup olduklar› bankac›l›k gruplar›n›n serma-

yedarlar›na net bir katk› sa¤l›yor olacaklar. 

5 Görüfl
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Dünya Leasing Sektörü ‹stanbul’da Bulufltu
Euromoney taraf›ndan organize edilen ve evsahipli¤ini

Derne¤imizin yapt›¤› "23.Dünya Leasing Kongresi" 9-10

Haziran 2005 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da gerçeklefltirildi.

Daha önce 1997 y›l›nda da Türkiye’nin evsahipli¤i yapt›¤›

organizasyon her sene farkl› bir ülkede gerçeklefltiriliyor.

Leasing sektörünün en önemli organizasyonu olan Kong-

re ilk defa 1983 y›l›nda Hong Kong’ta düzenlenmiflti. Ge-

çen sene Londra’da gerçeklefltirilen kongre bu güne kadar

Roma, Prag, Dublin, Toronto ve Paris dahil dünyan›n bir

çok flehrinde düzenlendi. Kongreye leasing flirketleri yan›

s›ra, leasing kullanan firmalar, vergi ve muhasebe profes-

yonelleri ile hukukçular kat›lmakta. 

Bu sene Haziran ay›nda ‹stanbul’da yap›lan uluslararas› or-

ganizasyona 36 ülkeden 200’e yak›n profesyonel kat›ld›.

Yerli ve yabanc› leasing flirketlerinin kat›l›m›n›n yan› s›ra,

Hazine Müsteflarl›¤›, BDDK ve Maliye Bakanl›¤› temsilcile-

ri de davetimize icabet ederek kat›l›mlar›yla bizleri onur-

land›rd›lar.

Aç›l›fl konuflmas› BDDK Baflkan› Tevfik Bilgin taraf›ndan

yap›lan Kongrede F‹DER Yönetim Kurulu Baflkan› Dursun

Akbulut "Türkiye’de Leasing" konulu bir sunum yapt›.

Kongrenin ilk bölümünde konuflma yapan Kongre Baflka-

n› ve Amembal&Associates CEO’su Sudhir Amembal da,

dünyadaki leasing sektörünün genel durumunu ortaya ko-

yan verileri,trendleri ve f›rsatlar› aktard›.

‹ki gün süren Kongreye Türkiye’den ayr›ca Özel Finans Ku-

rumlar› Birli¤i ad›na Baflkan Ufuk Uyan "Leasing sektörün-

de Özel Finans Kurumlar›n›n Rolü" ve Haliç Leasing ad›na

Baflkan Yard›mc›s› Faud H.Al Homoud "‹slami Sermaye"

konulu sunumlar›yla kat›ld›. Kongrede, dünya üzerindeki

leasing uygulamalar› ve leasing sektöründe gündemde

olan bir çok konu ele al›nd›. Organizasyon boyunca Türki-

ye’nin evsahipli¤i dolay›s›yla Türk leasing sektörü yak›n-

dan de¤erlendirildi. 

Sudhir Amembal Kongrenin ilk bölümündeki konuflmas›n-

da, leasingin önemli bir finansal araç oldu¤unu vurgula-

d›ktan sonra 2003 y›l›nda dünya leasing hacminin 500

milyar dolar› geçti¤ini, bundan daha önemlisinin tüm dün-

yadaki ekipman yat›r›mlar›n›n % 20’sinin leasing yoluyla

gerçekleflti¤ini belirtti. ABD’nin % 30-35 seviyesindeki

penetrasyon oran› ve 200 milyar dolar ifllem hacmiyle le-

asingte en yüksek hacme sahip ülke oldu¤unu aktaran

Amembal, Türkiye’de ise leasingin yat›r›mlardaki pay›n›n

(penetrasyon oran›) % 7 oldu¤unu belirterek, bu rakam›n

Türkiye’de leasingin büyümeye elveriflli bir potansiyeli ol-

du¤unu gösterdi¤ini söyledi.Leasingin Gayrisafi Yurtiçi

Has›ladaki pay›na da de¤inen Amembal, Avusturya, ‹s-

veç, Almanya ve ‹ngiltere gibi ekonomilerde leasingin pa-

y›n›n tar›m sektöründen büyük oldu¤unu dile getirdi.
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Konuflmas›nda leasingin gelifliminin 6 evresi oldu¤unu ak-
taran Amembal, ilk evrenin "adi kiralama" (rent) oldu¤unu
belirtti. Ancak adi kiralama ve leasing aras›nda fark oldu¤u-
nun alt›n› çizen Amembal, adi kiralaman›n genellikle 12
aydan k›sa oldu¤unu ve kirac›n›n genellikle kiralama döne-
mi sonunda ekipman› iade etti¤ini belirtti.Bir çok ülkenin
kanuni düzenlemelerinde, adi kiralamadan ay›rt etmek
üzere leasingin 12 aydan uzun vadeli bir ürün olarak ta-
n›mland›¤›n› söyledi. 

Amembal, leasingin bugünkü anlamda 1950’lerde baflla-
d›¤›n› ve leasing sektörünün bankac›l›¤a k›yasla çok genç
oldu¤unu dile getirdi.Leasingin, bankac›l›ktan farkl›, yeni
ve giriflimci bir yap›s› oldu¤unu belirten Amembal, bu
alandaki düzenlemelerin bankac›l›ktan farkl› olmas› gerek-
ti¤inin alt›n› çizdi. Konuflmas›n›n ileriki bölümlerinde flu
hususlar› aktard› : ‹kinci aflama olan finansal leasingte, ki-
rac› genellikle ekipman› sat›n alma niyetindedir. Finansal
leasingte, leasing flirketi finansman riskine girmektedir.Ki-
ralayan ekipman›n herhangi bir flekilde geri dönüflünü ar-
zulamamaktad›r, çünkü finansal leasing flirketleri "aktif yö-
neticisi" de¤ildirler. 

Üçüncü aflama olan Operasyonel leasingin, Türkiye’ye he-
nüz girme aflamas›nda oldu¤unu ifade eden Amembal,
Türkiye’de özellikle finansal leasingteki vergilendirme uy-
gulamas›n›n de¤iflmifl olmas› nedeniyle, kirac›lar›n daha
çok operasyonel leasinge yöneleceklerini belirtti. Operas-
yonel leasingte ilave servislerin verildi¤ini ancak flart ol-
mad›¤›n›, keza ekipman›n genellikle leasing flirketine süre
sonunda iade edildi¤ini ancak bunun da flart olmad›¤›n›

vurgulad›.‹ki ürün aras›ndaki
temel fark›n, operasyonel le-
asingte, leasing flirketi aç›s›n-
dan kredi riski yan› s›ra, ekip-
man riskinin de tafl›n›yor ol-
mas› oldu¤unu dile getirdi.
Sonraki evrelerin ise Sentetik
leasing, venture leasing, se-
küritizasyon, cross-border le-
asing oldu¤unu ve leasingin
geliflimini sürdürdü¤ünü be-
lirtti.

Amembal, leasing ifllemleri-
nin sa¤l›kl› bir geliflim izleme-
si için hukuki, vergisel, muha-
sebesel ve di¤er düzenleyici
hususlara dikkat edilmesi ge-
rekti¤ini söyledi. Hukuki aç›-
dan leasing flirketi için en
önemli husus, leasing konusu
maldaki mülkiyet hakk›n›n

korunmas› ve fesih halinde mahkemeye baflvurmadan
ekipman›n tasarruf hakk›na sahip olabilmesi.Ayr›ca iyi bir
leasing kanunu; leasing flirketi, kirac› ve sat›c›n›n hak ve
sorumluluklar›n› aç›k ve net bir flekilde tarif etmeli. 

Amembal, vergi uygulamalar›na da de¤inerek, dünyadaki
ülkelerin % 80-85’inde finansal leasing ifllemlerinde ekip-
man›n leasing flirketinin bilançosunda yer ald›¤›n› ve
amortisman›n leasing flirketi taraf›ndan ayr›ld›¤›n› söyledi.

Di¤er düzenlemeler aç›s›ndan leasing flirketlerinin banka-
c›l›¤a benzer düzenlemelere tabi tutulmamas› gerekti¤ini
çünkü onlar›n mevduat toplayan kurulufllar olmad›¤›n› be-
lirtti. Bu kurulufllar›n kurallar›n› piyasan›n ve kreditörlerin
koymas› gerekti¤ini, öte yandan, her oyuncunun piyasaya
girmemesi için minimum sermaye flart›n›n da olmas› ge-
rekti¤ini vurgulad›.

Konuflmas›n›n ilerleyen k›s›mlar›nda muhasebe uygulama-
lar›na de¤inen Amembal, Uluslararas› Muhasebe Stan-
dartlar›n›n son 10 y›ld›r gündemde oldu¤unu, Türkiye’de
de 2 y›l önce uygulanmaya bafllad›¤›n› aktard›. Ancak mu-
hasebe standartlar›n› vergi kanunlar›na koyman›n hata ol-
du¤unu belirterek, Türkiye’de de bu hatan›n yap›ld›¤›n›
kaydetti.Oysaki muhasebe ve verginin iki ayr› dünya oldu-
¤unu, UMS 17’nin vergi kanunlar›nda yeri olmad›¤›n› dile
getirdi.

Leasing uygulamalar›ndaki s›n›rlamalardan bahsederken,
leasing kanunun olmamas› veya yetersiz olmas›n›n leasing
ifllemlerinde s›n›rlamalar yaratt›¤›n› belirtti. "Örne¤in Tür-
kiye’de alt-kiralamaya izin verilmiyor bu sa¤l›kl› bir durum
de¤il" dedi. Türkiye’nin ev sahibi ülke olmas› dolay›s›yla,
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ülkenin düzenlemelerini özellikle tetkik etti¤ini belirten

Amembal "Baz› istisnalar d›fl›nda minimum sürenin 4 y›l

olmas› da k›s›tlay›c› bir unsur ve özellikle operasyonel le-

asingin geliflimine engel olabilir" diye konufltu. Çok s›k›

düzenlemelerin leasingte olmamas› gerekti¤ini belirten

Amembal, leasing kurallar›n›n bankac›l›k kurallar›ndan

farkl› olmas› gerekti¤ini ifade etti.

Sektörün sorunlar›na de¤inirken, geliflmekte olan ülkeler-
de 2.el piyasalar›n ve para piyasalar›n›n s›¤ oldu¤unu kay-
deden Amembal, ayr›ca müflteri kredibilitesi bilgi sistemi-
nin de bu ülkelerde yetersiz oldu¤unu bu nedenle leasing
flirketlerinin de¤erlendirme metotlar›n› gelifltirmesi gerek-
ti¤ini belirtti. Bunun yan› s›ra ; sektörde marjinlerin düfltü-
¤ü ve ancak iyi bir yönetimle, yeni ürünler oluflturarak ve
katmade¤er yaratan alanlara yönelerek üstesinden geline-
bilece¤ini dile getirdi.

Leasing sektörünün KOB‹ finansman›nda büyük bir paya
sahip oldu¤unu ifade eden Amembal, sektörün yeni ürün-
lere do¤ru geliflme kaydedece¤ini belirtti.Sektöre IFC,DEG
ve Asya Kalk›nma Bankas› gibi kredi kurumlar›n›n ilgisi ol-
du¤unu aktaran Amembal, böylece leasing flirketlerinin
fonlama imkanlar›n›n genifllemekte oldu¤unu söyledi.

Leasing sektörünün gelece¤i ile ilgili olarak "ABD gibi ol-
gun piyasalarda bundan sonraki büyümeler % 2-4 aras›n-
da olacakt›r.Ancak esas büyüme Orta Do¤u, Orta Asya ve
Çin’den gelecektir" dedi. Sektörde operasyonel leasinge
büyük bir yönelim oldu¤unu belirten Amembal, yeni bir
ürün olarak ‹slami leasingin de ivme kaydedece¤ini söyle-
di. Öte yandan 4-5 y›l sonra Uluslararas› Muhasebe Stan-
dartlar› Komitesi’nin bilanço d›fl› finansman ifllemlerine
yönelik yeni düzenlemeler getirebilece¤ini, dolay›s›yla
operasyonel leasing ifllemlerinin etkilenece¤ini ifade eden
Amembal "Ancak operasyonel leasing yapmak için yine
de sebepler var" dedi.

BDDK Baflkan› Tevfik Bilgin ise konuflmas›nda, leasingin
önemli bir finansman arac› oldu¤unu belirterek, dünyada
her 9 yat›r›mdan birinin leasing arac›l›¤›yla finanse edildi-
¤ini, OECD ülkelerinde ise bu oran›n her üç yat›r›mdan bi-
ri oldu¤una dikkat çekti. Leasingte daha düflük teminat-
land›rma imkan› olmas›ndan dolay›, leasingin KOB‹’leri fi-
nanse ederek ekonomiye dinamizm sa¤lad›¤›n› belirtti.

Ancak bu önemine ra¤men, leasingin toplam finansal sis-
tem içindeki pay›n›n % 1.2 oldu¤unu ve finansal sistemde
bankac›l›k hakimiyeti oldu¤unu vurgulad›.

Leasing ifllemlerinin düflük teminatland›rma özelli¤i, hu-
kuki yap›s›, daha az dökümantasyon ihtiyac› ile KOB‹’ler
için özel ve önemli bir ürün oldu¤unu, özellikle sermaye
yap›s› zay›f ve yeni kurulan flirketler aç›s›ndan bunun daha
fazla önem arzetti¤ini kaydetti.

Ayr›ca kay›td›fl›l›¤›n KOB‹’lerde nispeten yüksek oldu¤unu
belirten Bilgin, "Bu iflletmeler leasing yapt›¤›nda fleffafl›k-
lar› art›yor" dedi.

Bilgin konuflmas›nda flu hususlar›n alt›n› çizdi : KOB‹’ler
imalat sanayinde % 99.8 paya ve istihdamda % 46 paya
sahip.Ancak KOB‹’ler yetersiz finansal ve dökümantasyon
yap›lar›, k›sa geçmiflleri ve para piyasalar›na aç›lmam›fl ol-
malar› nedeniyle fonlama imkanlar›na zor ulafl›yorlar. Kü-
çük iflletmelerin di¤er ülkelerde yat›r›mlardaki pay› % 40
olmas›na ra¤men Türkiye’deki pay› % 7’ler seviyesinde.Bu
nedenle leasing ürünü, KOB‹’lerin finansman›nda ve eko-
nominin geliflmesinde çok önemli bir enstrüman olarak
yer almaktad›r. 

Bilgin, daha sonra leasing düzenlemeleri konusunda
BDDK’n›n yaklafl›m›n› anlatt›. "Di¤er ülkeleri etüt etti¤i-
mizde, leasinge yönelik düzenleme ve denetlemenin bir
çok ülkede bankac›l›ktan ayr› görüldü¤ünü tespit ettik.
Her ne kadar bu kurulufllar finansal sistemin içinde yer al-
salar da, mevduat toplayan kurulufllar olmamas› ve kendi-
ne has nitelikleri sebebiyle, düzenleme ve denetimleri da-
ha esnek olmal›." diye konufltu.

Türkiye’de leasingin 20 y›l önce Finansal Kiralama Kanunu
ile uygulanmaya bafllad›¤›n› belirten Bilgin, Kanunun o
günün koflullar›na göre yap›ld›¤›n› ve sadece "finansal ki-
ralama" y› tan›mlad›¤›n› belirtti. Yeni Bankac›l›k Kanunuyla
leasing flirketlerinin düzenleme ve denetleme yetkisinin
BDDK’ya devrolaca¤›n› aktaran Bilgin, BDDK’n›n leasing-
teki geliflim ve talepleri dikkate alarak 2005 y›l› içinde le-
asinge yönelik gerekli düzenlemelerin altyap›s›n› kuraca-
¤›n› söyledi. 

Son olarak, leasingin geliflmesi için ekonomik stabilitenin
devaml›l›¤›n›n da önemine de¤inen Bilgin, leasingin yat›-
r›mlar içindeki pay›n›n geliflmifl ülkelerdeki %10-30 sevi-
yelerine ulaflmas› gerekti¤ini dile getirdi.

F‹DER Baflkan› Dursun Akbulut ise sunumunda, leasingin
Türkiye’deki geliflimini aktararak, leasing ifllemlerinin bu
gün % 70’inin makine ve techizat yat›r›mlar›ndan olufltu-
¤unu, bunun da leasingin yat›r›mlardaki önemini ortaya
koydu¤unu kaydetti. Akbulut, ekonominin sürdürülebilir
ve sa¤l›kl› bir büyümeye sahip olmas› için leasing sektörü-
ne ihtiyac› oldu¤unu vurgulad›.Sektörün BDDK’ye devrine
de de¤inen Fider Baflkan›, yeni yap›lacak düzenlemelerde
"finansal leasing" ve "operasyonel leasing" in aç›k ve net bir
flekilde tan›mlanmas› gerekti¤ine dikkat çekti.Akbulut ko-
nuflmas›nda sektördeki marjlar›n daralmas› sebebiyle ope-
arsyonel leasinge yönelim olaca¤›n›n alt›n› çizdi.

‹lk oturumun ard›ndan gelen sorulara cevap veren Sudhir
Amembal bir soru üzerine "Leasingi düzenleyen özel bir
kanunun var olmas› gerekti¤ine inan›yorum.Leasinge öz-
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gü hususlar ayr› düzenlenmeli, örne¤in leasing ifllemlerin-
de kirac› iflas ederse bunun sonuçlar› leasing kanununda
aç›kça belirtilmeli, çünkü sizin ülkenizdeki ‹cra ‹flas Kanun-
lar› leasing flirketine kirac›n›n iflas› durumunda gerekli
haklar› vermiyor olabilir, bu nedenle di¤er kanunlardan
farkl› hususlar› aç›kça belirtilmeli" dedi. Ayr›ca "Baz› ülke-
lerde leasing kanunu oluflturulurken ismi "finansal leasing"
olarak yap›land›r›ld›. Bu çok k›s›tlay›c› bir husus. Kanunun
ismi "leasing kanunu" olmal›, çünkü kanun leasing ifllemle-
rini düzenleme amaçl› ç›kar›lm›fl, ki leasingin operasyonel
leasing de dahil bir çok ürünü var" diye konufltu.

Leasing flirketlerinin minimum sermayelerine yönelik so-
rulan bir soruya ise Amembal flöyle cevap verdi "Öncelik-
le banka orijinli olmayan leasing flirketlerine kurulufl için
izin alma zorunlulu¤u olmamal›, ancak ilgili Kamu otorite-
sine bildirim ve kay›t olmal›.Minimum sermaye flart› olma-
l› ancak bunun ne miktar olaca¤› ülkenin flartlar›na göre
belirlenmeli.Bu tutar bankalar ile ticari bir flirket aras›nda
bir yerlerde olmal›. Öte yandan, leasing flirketleri mevdu-
at toplamad›¤› için sermaye yeterlilik flartlar› gerekli de-
¤il.Benim tavsiyem leasingin "offsight" düzenlemelere ta-
bi tutulmas›.Bu ne demek?Leasing flirketi düzenli raporla-
malar›n› yapmal› ve ancak raporlamada bir problem varsa
denetime tabi olmal›"

Fider Baflkan› Dursun Akbulut da bu konuda söz alarak
"Türkiye’de halihaz›rda finansal leasing uygulan›yor, bu
nedenle leasing ifllemleri kredi olarak görülüp baz› s›n›rla-
malara tabi tutuluyor. Bence minimum sermaye flirketin
sahipli¤ine ba¤l› de¤erlendirilmeli. E¤er leasing flirketinin
sahibi bankaysa daha yüksek bir sermaye öngörülebi-
lir.Ancak ba¤›ms›z leasing flirketlerinin sermayelerinin
yüksek tutulmas›na gerek yok." dedi. 

Üç Ayr› K›tadaki Leasing Uygula-
malar› Anlat›ld›

Bu seneki kongrede Latin Amerika,

Asya ve Avrupa’daki leasing uygula-

malar› anlat›ld›. Avrupa’daki leasing

uygulama ve düzenlemeleri, Lease-

uropa-Avrupa Leasing Birlikleri Fede-

rasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ale-

xander Schmidecker taraf›ndan akta-

r›ld›. Schmidecker konuflmas›nda,

2004 y›l›nda leasing flirketlerinin Av-

rupa’da 229 milyar Euro tutar›nda ye-

ni ifllem yapt›¤›n›, kredi plasman›n›n

608 milyar Euro’ya ulaflt›¤›n› ve Avru-

pa ortalamas›nda yat›r›mlardaki pay›-

n›n % 15 olarak gerçekleflti¤ini belirtti. 

Latin Amerika’da geliflmekte olan ülkelerdeki leasing sek-

törünün yaratt›¤› f›rsatlar ve riskler ise Arrinsa Leasing

CEO’su Claudia Quinonez de Hirlemann taraf›ndan anlat›l-

d›. Bu ülkelerdeki toplam leasing hacminin 11 milyar do-

lar oldu¤unu kaydeden Hirlemann, yap›lan ifllemlerin %

90’›n›n finansal leasing oldu¤unu aktard›. Hirlemann, Ar-

jantin, Brezilya,Meksika, Peru dahil 11 Latin Amerika ülke-

sinde özel bir leasing kanunu oldu¤unu belirtirken, ancak

baz› ülkelerin kanunlar›nda hala yetersizlikler oldu¤unu

vurgulad›.

Orix Metro Leasing & Finance Baflkan› ve Asya Leasing

Birlikleri Baflkan› Eduardo Alvarez ise "Asya ülkelerinde Le-

asing Uygulamalar›n›" aktard›. Alvarez, 1998’den bu yana

büyümekte olan ve 2003 y›l›nda 79 milyar dolar ifllem hac-

mi kaydeden Asya leasing sektöründe en fazla büyümenin

Bengaldefl, Kore ve Sri Lanka’da yafland›¤›n› söyledi. 

Kongre’nin ikinci günü ele al›nan konular aras›nda gayri-

menkul leasingi, risk yönetimi ve kamu yat›r›mlar›n›n le-

asing yoluyla finansman› yer ald›. Bu seneki kongrede ay-

r›ca 2 panel düzenlendi. Leasing flirketlerinin uzun vadeli

fon sa¤lama imkanlar›n›n tart›fl›ld›¤› ilk panelde Internati-

onal Finance Corporation (IFC), The Netherlands Develop-

ment Finance Company (FMO), Deutsche Investitions-und

Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) gibi kredi kuruluflla-

r› panelist olarak yer ald›. 

Kongre’nin ilk günü gerçeklefltirilen di¤er panele ise Tür-

kiye ad›na Fider Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Taflar ve iki

farkl› uygulaman›n oldu¤u ‹talya ve Çek Cumhuriyeti’nden

sektör temsilcileri kat›ld›.Bu panelde leasing sektöründe

kanuni düzenlemelerin s›n›rlar› tart›fl›ld›.
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2005 Fider Bowling Turnuvas› 13 Temmuz’da Yap›ld›

Fider Sosyal Etkinlikler Komitesinin

düzenledi¤i "2005 Fider Bowling

Turnuvas›" 13 Temmuz tarihinde

Profilo Time Out Bowling Merke-

zinde yap›ld›. Sektör çal›flanlar›n›n,

güzel ve keyifli bir ortamda bir ara-

ya gelmesine imkan yaratan turnu-

vaya 20 üye flirketimizden 30 tak›m

kat›ld›. Tak›mlar›n› desteklemeye

ve bu birliktelik f›rsat›n› de¤erlen-

dirmeye gelenlerle birlikte kat›l›mc›

say›s› 300’ü aflt›.

15 tak›ml›k 2 eleme grubu olufltu-

rulan turnuvada, toplam 30 tak›m-

dan 12 tak›m finale kald›. Final ele-

melerinin de ayn› gün yap›ld›¤› et-

kinlikte tak›mlar sportmence bir re-

kabet ortam› içinde yar›flt›lar. 

Turnuvan›n tak›m birincili¤ini 863

puanla Koçlease, tak›m ikincili¤ini

805 puanla Yap› Kredi Leasing ve

tak›m üçüncülü¤ünü 742 puanla Si-

emens Leasing kazand›.

Bireysel s›ralamada ise 197 pin sa-

y›s›yla Yap› Kredi Leasing’ten Mu-

ammer Horus say› birincisi, 183 pin

say›s›yla Koçlease’den Erol Erdeniz

say› ikincisi, 170 pin say›s›yla yine

Koçlease’den Cem Ersen say› üçün-

cüsü oldu. 

Turnuvada ilk üçe giren tak›mlara

verilen kupa ve bireysel madalyala-

r›n yan› s›ra, ilk üç tak›ma ve en

yüksek skoru yapan 3 kifliye Time

Out Bowling merkezi ve Fider tara-

f›ndan çeflitli hediyeler de verildi.

Turnuva boyunca hofl ve e¤lenceli

bir ortam içinde yar›flan kat›l›mc›lar,

daha önceki y›llarda da düzenlenen

turnuvan›n geleneksel bir hale dö-

nüfltürülerek her y›l yap›lmas› te-

mennisinde bulundular.
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Leasing ‹fllem Hacmi
‹lk Alt› Ayda 1.8 Milyar Dolar Oldu

Leasing sektörünün 2005 y›l› alt› ayl›k verileri belli ol-
du.Sektörde geçen sene ayn› dönemdeki ifllem hacmine
göre dolar baz›nda % 40 art›fl gerçekleflerek bu y›l›n Ocak-
Haziran döneminde toplam 1.8 milyar (1.803 milyar) do-
lar tutar›nda leasing sözleflmesi imzaland›.

2004 y›l›n› 3 milyar (2.920 milyar) dolara yak›n bir ifllem
hacmiyle kapayan sektör bir önceki y›la göre dolar baz›n-
da % 35 büyüme kaydetmiflti. 2005 y›l› ilk çeyrekten iti-
baren leasing ifllemlerinde art›fl›n büyüyerek devam etti¤i
görülmekte. Bu y›l›n ilk çeyre¤inde 711 milyon dolar tu-
tar›nda projeye kaynak sa¤layan leasing flirketleri, ikinci
çeyrekte finansman tutarlar›n› % 53 artt›rarak 1.1 milyar
(1.091 milyar) dolara yaklaflt›lar. 

‹kinci çeyrekte en çok art›fl s›ras›yla gayrimenkul yat›r›mla-
r›nda (% 127), ifl ve inflaat makinelerinde (%106), turizm
ekipmanlar›nda (% 72) ve elektronik-optik cihazlarda (%
72) kaydedildi. Öte yandan, son iki y›ld›r artan tekstil ya-
t›r›mlar› ise ikinci çeyrekte % 10 düflüfl gösterdi. 

2005 y›l›nda sektörün finanse etti¤i proje adedi de
16.456’ya ulaflarak, sözleflme baz›nda ortalama ifllem tu-
tar› 109 bin dolar olarak gerçekleflti.

Leasing ifllemlerinin mal gruplar›na göre da¤›l›m›na bakt›-
¤›m›zda, sektörün en çok makine ve techizat yat›r›mlar›n›

(% 74) finanse etti¤i görülmektedir. Bu grubun içerisinde
üretim ekipmanlar›, tekstil makinalar›, bask› ve ambalaj te-
sisleri, ifl makinalar› gibi ekipmanlar yer almakta olup, bu
gruba ilk alt› ayl›k dönemde 1.3 milyar dolar tutar›nda fi-
nansman yap›ld›.

Bu y›l›n ilk 6 ayl›k döneminde kara, hava, deniz ulafl›m
araçlar›n›n pay› % 14 olarak gerçekleflirken finansman tu-
tar› 256 milyon dolar olarak kaydedildi. Bilgisayar ve bü-
ro ekipmanlar› ile gayrimenkul ifllemlerinin her ikisinin de
pay› % 6 olarak gerçekleflti, yap›lan finansman tutar› ise s›-
ras›yla 110 milyon dolar ve 112.5 milyon dolar oldu.

Makine ve techizat yat›r›mlar› içerisinde en çok art›fl gös-
teren grup ifl makinelar› olarak kaydedildi. 2004 y›l›nda da
en çok art›fl gösteren ifl makinelar› finansman› 2005 y›l›n-
da da büyümesini sürdürerek ilk 6 ayda ifllem hacmi 451
milyon dolara ulaflt›. Üretim ekipmanlar› ise % 41 artarak
460 milyon dolara, kara ulafl›m araçlar› ise % 44 artarak
246 milyon dolara ulaflm›flt›r. (Ayr›nt›l› tablo bültenimizin
son sayfas›ndad›r)

Sektörler baz›nda bakt›¤›m›zda ise 2005 y›l› ilk 6 ayl›k dö-
nemde finanse edilen projelerin % 46’s› imalat sanayinde
faaliyet gösteren kurulufllara, % 45’i ise hizmet sektörün-
de faaliyet gösteren kurulufllara gerçeklefltirildi. ‹malat sa-

nayinin içinde en yüksek pay-
lar tekstil, ka¤›t ürünleri sana-
yi, g›da ile metal sanayine ait.
Hizmet sektöründe en önde
inflaat, tafl›mac›l›k ve sa¤l›k
sektörü geliyor.

Ayr›ca ilk alt› ayda leasing
yoluyla yap›lan yat›r›mlar›n
içinde tar›m sektörünün pay›-
n›n artt›¤› görülmekte. Geç-
mifl y›llarda tar›m sektörüne
sa¤lanan finansman›n pay› %
1-1.5 aras›ndayken, geçti¤i-
miz y›l artarak % 4’e ulaflm›fl-
t›.Bu senenin Ocak-Haziran
döneminde ise pay› % 8’e
ulaflarak, tar›ma sa¤lanan
kaynak 185 milyon dolara
yükseldi. 

‹fllem 2005 2005 2005
Hacmi I. Dönem II. Dönem 6 Ayl›k

Bin YTL 975.055 1.464.228 2.439.283 
Bin USD 711.407 1.091.648 1.803.056       
Bin Euro 549.110 905.689 1.454.800

Sözleflme Adedi 6.819 9.637 16.456 

• 2004 ve 2005 Y›l› 6 Ayl›k Veriler

‹fllem 2004 2005 De¤iflim
Hacmi 6 Ayl›k 6 Ayl›k %

Bin YTL 1.814.782 2.439.283 34 
Bin USD 1.285.486 1.803.056 40             
Bin Euro 1.055.671 1.454.800 38

Sözleflme Adedi 13.109 16.456 26

2005  
MAL GRUPLARINA GÖRE DA⁄ILIM 2002 2003 2004 6 Ayl›k

Makine ve Techizat %69 %68 %71 %74
Kara, Deniz, Hava Ulafl›m Araçlar› %16 %16 %15 %14
Bilgisayar ve Büro Ekipmanlar› %10 %9 %7 %6
Gayrimenkul %5 %7 %7 %6

• 2005 Y›l› I. ve II. Dönem Verileri
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KOSGEB Kobi Finansman Destekleri
Ülkemizdeki iflletmelerin %99’unu oluflturan KOB‹’ler,
ekonomimizin omurgas›n› oluflturmakta ve büyümede
önemli bir rol oynamaktad›r. Ayr›ca istihdama, ihracata ve
katma de¤ere olan katk›lar› sebebiyle ekonomimizde
önemli bir yere sahip olduklar› da bilinen bir gerçektir.

Her alanda meydana gelen h›zl› geliflmelerden; ülkemiz-
deki KOB‹’lerin yararlanabilmeleri ve ulusal ve uluslararas›
pazarlarda rekabet edebilmeleri için standardizasyonun
yayg›nlaflt›r›l›p, kalitenin art›r›lmas›na, de¤iflen teknoloji-
nin yak›ndan takip edilmesine, markalaflmaya ve kurum-
sallaflmaya ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu da KOB‹’lerin finans-
man ihtiyaçlar›n› artt›rmaktad›r.

Ülkemiz de KOB‹’ler para ve sermaye piyasalar›ndan ma-
alesef yeterince finansal kaynak sa¤layamamaktad›rlar.
Bunun en önemli sebebi, KOB‹’lerin mevcut sermaye pi-
yasalar›ndan yaralanabilecek güçte sermaye yap›lar›n›n
bulunmamas› ve organizasyonel yap›lar›n›n yeterli olma-
y›fl›ndan kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca KOB‹’lerin, finansal
yönetim yetersizlikleri finans kesiminin KOB‹’lere kaynak
verme konusunda çekimser kalmalar›na yol açmakta bu
nedenle KOB‹’ler gerekli finansman temininde zorluklarla
karfl›laflmaktad›rlar.

KOB‹’lerin yo¤un rekabet ortam›nda faaliyetlerini sürdür-
menin yan›s›ra, yat›r›mlar›n› gerçeklefltirmesi ve faaliyetle-
rini gelifltirebilmesi, güçlü sermaye yap›s› ile mümkün ola-
bilmektedir. Oysa ülkemiz KOB‹’leri faaliyetlerini büyük
ölçüde özkaynaklar› ile sürdürmekte ve sermaye yetersiz-
li¤i sorunu ile karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar. 

KOSGEB ‹daresi Baflkanl›¤›, 3624 say›l› KOSGEB Kanunun-
da belirtilen 1 ila 150 aras› iflçi çal›flt›ran ve imalat sanayin-
de faaliyet gösteren küçük ve orta boy iflletmelere (KOB‹)
destek vererek, KOB‹’lerin rekabet güçlerini ve düzeyleri-
ni yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik geliflme-
lere uygun biçimde gerçeklefltirmek amac›yla, hedef kitle-
sine etkili ve h›zl› hizmet verme anlay›fl›yla çal›flmalar›n›
sürdürmektedir. Bu amaç ›fl›¤›nda 24.04.2005 tarih ve
25795 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan KOSGEB Destek
Yönetmeli¤i kapsam›nda KOB‹’lere 8 ana bafll›k alt›nda 21
destek modeli ile destekler sa¤lanmaktad›r.

KOSGEB ‹daresi Baflkanl›¤›, vermifl oldu¤u KOSGEB des-
tekleriyle alt yap›s› güçlü KOB‹’ ler oluflturarak, KOB‹’leri
finansal olarak desteklemek amac›yla KOB‹’lere kredi ve
teknik destek veren kurumla iflbirli¤i imkanlar› yaratmak-
tad›r.

KOSGEB, imalat sanayinde faaliyet gösteren KOB‹’lere is-
tihdam ve katma de¤er yaratmak, üretim kalite ve stan-

dartlar›n› yüksek tutmak ve rekabet gücü sa¤lamak ama-

c›yla de¤iflik finansal destek programlar› da haz›rlam›flt›r.

Bu programlar, geliflme ve büyüme potansiyeline sahip

KOB‹’lerin yat›r›mlar›n›, ihracatlar›n› veya iflletme giderle-

rini finanse edecek uygun vade ve maliyette kaynak sa¤-

lanmas›na yöneliktir. 

Bu amaçlar do¤rultusunda KOSGEB, KOB‹’lerimizin finan-

sal ihtiyaçlar›n› bir nebze de olsa karfl›lamak ve örnek olufl-

turmak amac›yla 2003 y›l›ndan bu zamana kadar “KOB‹

Destek Kredisi”, “Ekspres KOB‹ Destek Kredisi” ve “KOB‹

‹hracat Destek Kredisi” olmak üzere üç ayr› kredi progra-

m› ile Finansal Kiralama Destek Program› haz›rlayarak yü-

rürlü¤e koymufltur.

F‹NANSAL K‹RALAMA DESTEK PROGRAMI

‘KOSGEB Destek Yönetmeli¤i ve Uygulama Yönerge’si

kapsam›nda verilecek olan ‘Teknoloji Araflt›rma ve Gelifl-

tirme Deste¤i, Yeni Giriflimci Deste¤i ve Ortak Kullan›m

Amaçl› Makine Teçhizat Deste¤i’ için finansal kiralama gi-

derlerine verilecek olan destek, Finansal Kiralama fiirketle-

ri arac›l›¤› ile kulland›r›lacak olup; bu desteklerden Finan-

sal Kiralama Yöntemi ile yararlanmak isteyenlerin KOS-

GEB’e baflvurmalar› ve KOSGEB taraf›ndan desteklenme-

sine karar verilmesi halinde, ‹flletmelere Finansal Kiralama

yolu ile alacaklar› makine-teçhizat›n faturada yer alan pe-

flin bedeli ve KDV d›fl›nda kalan Kiralama Giderinin (fa-

iz/kar pay›) yörelere ve desteklere göre % 50 - 80 oran›n-

da ve üst limiti 100.000.-YTL’ye kadar KOSGEB taraf›ndan

geri ödemesiz destek kapsam›nda kiralama deste¤i veri-

lecektir.

Yukar›da belirtilen hususlar ›fl›¤›nda; KOSGEB taraf›ndan

iflletmelere Finansal Kiralama Yöntemi ile verilecek bu

destekler için, KOSGEB Baflkanl›¤› bünyesinde oluflturulan

Finansal Kiralama fiirketlerinin bulundu¤u Tedarikçi Veri

Taban›nda bulunan Finansal Kiralama fiirketlerinden, KOS-

GEB Destekleri kapsam›nda ‹flletmeler finansal kiralama

yapacaklard›r. ‹flletmelere en düflük Kiralama Gideri (fa-

iz/kar pay›) üzerinden destek verilecektir.

KOSGEB, ülkemiz KOB‹’lerinin potansiyelleri ve giriflimci-

lik özellikleri dikkate al›nd›¤›nda yeterli ve uygun koflullar-

daki finansal kayna¤›n temini halinde baflar›n›n kaç›n›lmaz

oldu¤u bilinciyle çal›flmalar›na h›zla devam etmekte olup,

haz›rlad›¤› çeflitli finansal destek model ve programlar›n›

hayata geçirerek, bu konuda ilgili tüm kurum ve kurulufl-

larla iflbirli¤i içinde çal›flmaya devam edecektir.

Semih ÇEY‹Z/ KOSGEB Finansman Merkez Md.
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Da¤›t›m (Place)

‹flletmelerin üretti¤i/pazarlad›¤› ürünlerin/hizmetlerin tü-
keticiye ulaflmas›ndaki vazgeçilmez unsur, da¤›t›m olarak
tan›mlan›r. Da¤›t›m karmas›nda toptanc›, perakendeci gibi
çeflitli kimliklerle karfl›m›za ç›kan ve gerek bizler yani tüke-
ticiler için, gerekse üretici/pazarlamac› iflletmeler için çe-
flitli faydalar yaratan üyeler yer al›r. [5] Fiziksel mal veya
hizmet üreten iflletmelerde da¤›t›m için iki ayr› strateji bu-
lunmaktad›r. Bunlar; do¤rudan da¤›t›m ve arac›lar›n yer al-
d›¤› dolayl› da¤›t›md›r. [1] Da¤›t›m karmas›nda yukar›da
k›saca aç›klanan üyeler arac›l›¤›yla yap›lan da¤›t›m dolayl›
da¤›t›md›r. ‹flletmeler herhangibir arac› kurum olmadan da
do¤rudan al›c›lara ulaflabilmektedir, bu da do¤rudan da¤›-
t›m olarak tan›mlanabilir. Da¤›t›mdan söz edildi¤inde ge-
nellikle ürünün perakende düzeyinde bulunabilirli¤i anla-
t›lmak istenir. Oysa ürünün bulunabilirli¤i, da¤›t›m›n sade-
ce bir boyutudur. Amaç, sat›n alma deneyimini en e¤len-
celi, en huzurlu, en kolay ve en uygun duruma getirecek
uygulamalard›r. [8][5] Da¤›t›m karmas›n›n pazarlamada
önemli fonksiyonlar› bulunmaktad›r. Da¤›t›m karmas›, he-
deflenen tüketiciler için ürünü/hizmeti bulunabilir duruma
getiren mekanizmad›r. Söz konusu ürünün sembolik bir
iletiflimidir. Tüketici tatmini ve tüketici hizmetini garantile-
mektedir. Gösteri ve kiflisel sat›fl gerektiren ürünler/hiz-
metler için bulunmaz bir sat›fl arac›d›r. [5]

Tutundurma (Promotion)

Mal ya da hizmet üreten tüm iflletmeler de¤iflim sürecini
kolaylaflt›rmak amac›yla hedef kitleleriyle iletiflim kurmak
zorundad›rlar. Geleneksel olarak bu iletiflim tutundurma
karmas› elemanlar›yla gerçeklefltirilir. [1] Tutundurman›n
tan›m›na girmeden önce, ‹ngilizce ''promotion'' kelimesi-
nin karfl›l›¤› olarak Türkçe' de birçok sözcü¤ün kullan›ld›¤›
görülmektedir. Örne¤in; sat›fl çabalar›, sat›fl art›r›c› çabalar,
sat›fl tahriki, sat›fl teflviki, tutundurma, pazarlama iletiflimi,
promosyon gibi. Bu sözcüklerden hangisi tercih edilirse

edilsin, anlat›lmak istenen ayn› kavramd›r. Tutundurma,
çeflitli yazarlar taraf›ndan de¤iflik flekillerde tan›mlanm›flt›r.
En genifl anlamda yap›lan tan›mlardan biri flöyledir: [9][5]
Tutundurma, bir iflletmenin ürün ya da hizmetinin sat›fl›n›
kolaylaflt›rmak amac›yla üretici/pazarlamac› iflletmenin de-
netimi alt›nda yürütülen, müflteriyi ikna etme amac›na yö-
nelik, bilinçli, programlanm›fl ve efl güdümlü faaliyetlerden
oluflan bir iletiflim sürecidir. [3][1] Di¤er bir tan›m ise ünlü
pazarlama ustas› Philip Kotler taraf›ndan, tüketicileri ikna
edici yöndeki iletiflimi sa¤layan tüm pazarlama araçlar›
olarak yap›lm›flt›r. Ayn› düflünceyi esas alan di¤er bir tan›m
ise flöyledir: Tutundurma, tutumlar› ve davran›fllar› etkile-
mek için, sat›c› ve al›c› aras›ndaki iletiflimdir. [11][5] De¤i-
flik tan›mlardan hangisi ele al›n›rsa al›ns›n, hepsinde ortak
olan baz› özellikler bulunmaktad›r. Tutundurma, iletiflim
kuram›na dayan›r ve ikna edici özelli¤i vard›r. Do¤rudan
sat›fllar› kolaylaflt›rma amac›na yönelik oldu¤u kadar, tu-
tum ve davran›fllara da yöneliktir. Di¤er pazarlama eylem-
leri ile birlikte uygulan›r ve onlar›n etkisi alt›ndad›r. Ürün,
fiyat ve da¤›t›m aras›nda planl› ve programl› bir çal›flma
gerektirir ve sonuçta birlikte sinerjik etkiyi olufltururlar. ‹fl-
letmelerin genellikle d›fl çevre ile olan iletiflimini içerir. Ge-
nellikle fiyata dayal› olmayan bir rekabet arac›d›r. Sadece
tüketicilere de¤il, pazarlama kanal üyelerine de yöneliktir.
[5] Pazarlama karmas›n›n tutundurma bilefleni de reklam,
kiflisel sat›fl, halkla iliflkiler ve duyurum ile sat›fl tutundur-
ma faaliyetlerinden oluflan bir karma niteli¤i tafl›r. [1] Tu-
tundurma karmas› elemanlar› ve bu elemanlara ait örnek-
ler flekil 1.’de gösterilmektedir.

Amerikan Pazarlama Birli¤ine (AMA) göre ''Reklam'', her-
hangi bir ürünün, hizmetin ya da düflüncenin bedeli öde-
nerek ve bedeli kim taraf›ndan ödenildi¤i anlafl›lacak bi-
çimde yap›lan ve kiflisel sat›fl›n d›fl›nda kalan tan›t›m ey-
lemleridir. [12][1] ''Kiflisel sat›fl'' çeflitli biçimler alabilme-
sine ra¤men sat›c›n›n müflteri ya da potansiyel müflteriyi

Zafer KIZILSU

Pazarlama Karmas› ve Yeni Pazarlama Olgusu (II)

fiekil 1. Tutundurma Karmas› Elemanlar› ve Örnek Faaliyetleri [5]

TUTUNDURMA KARMASI

Reklam
• Gazete
• Dergi
• Radyo
• Televizyon
• Do¤rudan

posta
• Aç›k alan
• Mesaj
• Bütçe
• Ortak reklam

Kiflisel Sat›fl
• Tüketicilere
• Arac›lara
• Kiflisel iletiflim
• Sat›fl

elemanlar›n›n
- Seçimi
- E¤itimi
- Ödeme
- Bölgeler

Halkla ‹liflkiler /
Duyurum

• Bas›nla iliflkiler
• Haber
• Kurumsal kimlik
• Duyurum
• Konuflmalar
• Editörlük
• Sponsorluk

Sat›fl
Tutundurma

• Kuponlar
• Örnek ürünler
• Sergiler
• Fuarlar
• Yar›flmalar
• Çekilifller
• Sat›fl noktalar›
• ‹ndirimler
• Para iadeleri
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sat›n almaya ikna etmek için onunla bireysel bir iliflki için-
de yeralmas›d›r. Kiflisel sat›flta al›c› ile sat›c› aras›nda yüz-
yüze ya da telefonla gerçeklefltirilen kiflisel bir karfl›laflma
vard›r. Kiflisel sat›flta sat›fl eleman› müflterinin mesaja tep-
kilerini de¤erlendirerek de¤ifliklikler yapabilece¤i için es-
neklik sözkonusudur. Kiflisel sat›flta bir reklam›n yapabile-
ce¤inden daha fazla bilgi aktarmak mümkündür ve karma-
fl›k ürün özelliklerinin ve teknik ayr›nt›lar›n tart›fl›lmas›n›n
gerekti¤i endüstriyel sat›flta çok yayg›n olarak kullan›l›r.
Benzer nedenlerden dolay› finansal hizmetler sektöründe
de yayg›nd›r. Hem müflteri hem de sat›c› do¤ru hizmet su-
numunu belirleyebilmek için sorular sormak ve önemli
miktarda bilgi sa¤lamak zorundad›r. Kiflisel sat›fl›n belirli
hedef kitleleri ve müflterileri hedefleyebilme ve di¤er tu-
tundurma araçlar›na göre daha do¤rudan geri bildirim ala-
bilme gibi üstünlükleri vard›r. Reklam ve di¤er tutundurma
yöntemleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda iliflki bafl›na maliyetinin
yüksek olmas› ve bir sat›fl gücü oluflturman›n ve e¤itmenin
önemli bir yat›r›m gerektirmesi ise zay›f yönleridir. [13][1]
''Halkla iliflkiler'', iflletme ile ilgili çevreleri aras›nda karfl›-
l›kl› iletiflimi, anlamay›, kabulü ve iflbirli¤ini sa¤lay›p sür-
dürmeye yard›mc› bir yönetim fonksiyonudur. [14][1]
Halkla iliflkilerin rolü çeflitli çevrelerde iflletme ve ürünle-
ri/hizmetleri hakk›nda olumlu bir imaj kurmak ve gelifltir-
mektir. [1] Halkla iliflkiler faaliyetleri iflletmenin sadece
mevcut ve potansiyel müflterileri ile de¤il, personeli, teda-
rikçileri, hükümet, yerel topluluklar, finansal kurulufllar ve
arac›lar ile de olumlu iliflkiler kurmas›n› amaçlar. Halkla ilifl-
kiler müflteri iliflkilerinden daha fazla fley içerdi¤i için ge-
nellikle fonksiyonel pazarlama yönetimi düzeyinde de¤il,
flirket düzeyinde ele al›n›r. [7][1] ''Duyurum'', halkla iliflkile-
rin önemli boyutlar›ndan biridir. Duyurumda bir iflletme ya-
da iflletmenin pazarlad›¤›/üretti¤i ürünler/hizmetler hak-
k›nda haber niteli¤i tafl›yan bilgiler (haberler ya da makale-
ler) belirli bir bedel ödemeden kitle iletiflim araçlar›nda ya-
y›nlan›r. [1] Genellikle k›sa dönemde sat›fl art›fl›n› hedefle-
yen ''sat›fl tutundurma'' faaliyetleri para ya da benzer bi-
çimde ek bir fayda ya da fayda beklentisi sa¤layarak ürün-
leri/hizmetleri daha çekici k›lmak amac›yla kullan›lan pa-
zarlama araçlar› ya da teknikleridir. Günümüzde özellikle
tüketim mallar›n›n pazarlanmas›nda çok yayg›n olarak kul-
lan›lan sat›fl tutundurma faaliyetleri; nihai tüketiciler, arac›-
lar ve iflletmenin sat›fl gücü olmak üzere üç ana kitleyi et-
kilemek üzere gelifltirilmektedir. [1] Pazarlaman›n temelini
de¤iflim oluflturmaktad›r. Bu de¤iflimi sa¤layan ve kolay-
laflt›ran en önemli ö¤e ise taraflar aras›nda iletiflimin sa¤la-
nabilmesidir. Çünki ça¤dafl pazarlama anlay›fl› iyi bir ürün
gelifltirip hedef kitleye çekici gelecek bir fiyat belirleyerek,
yine hedef kitlenin onu kolayca elde edebilece¤i konuma
getirmekten çok daha fazlas›n› gerektirmektedir. ‹flletmeler
ayn› zamanda varolan ve olas› tüketicileriyle etkin bir ileti-
flim kurmak durumundad›rlar. Bu nedenle her iflletme ayn›
zamanda bir iletiflimci rolu de oynamak ve bunu da sa¤la-
yacak oldukça karmafl›k pazarlama iletiflimi sistemlerini
planlamak ve yönetmek zorundad›r. Hedef pazardaki müfl-
teriler ürün ya da hizmet hakk›nda bilgilendirilmeli ve ikna

edilmelidir ki bu da etkin bir iletiflim sistemi ile gerçeklefle-
bilir. ‹flletmelerin pazarlama yönlü bu iletiflimleri, yukar›da
tüm detaylar›yla anlat›lmaya çal›fl›lan tutundurma karmas›
kavram›yla ifade edilmektedir. [10] Bir çok iflletme birden
fazla tutundurma karma eleman›n› bir çal›flma döneminde
gerçeklefltirdi¤i gibi, baz›lar›nda sadece reklam ya da kifli-
sel sat›fla önem verilebilmektedir. Önemli olan nokta, tu-
tundurma karmas› ile sinerjik etkiyi yaratmakt›r. [5] 

‹flletmelerin Ça¤dafl Pazarlama Yaklafl›mlar›

Küreselleflmeyle birlikte bilgi ça¤›, rekabetin daha yo¤un
oldu¤u yeni pazarlama anlay›fl›n› ortaya ç›karm›flt›r. Müfl-
terilerin sat›n alma davran›fllar› ve onlar› etkileyen etkenler
de¤iflmifltir. ‹flletme ile müflteri aras›nda kurulan de¤iflim
iliflkisindeki güç, üretici ya da sat›c› taraftan müflteri taraf›-
na do¤ru yön de¤ifltirmifltir. ‹letiflim teknolojisinin gelifl-
mesi ve günlük yaflamda etkin kullan›m›, bilginin üretim
ö¤eleri aras›nda yer almas› gibi pek çok etken, iflletmele-
rin yeni pazarlama anlay›fllar›na ve yaklafl›mlar›na gereksi-
nim duymalar›na neden olmufltur. Bir baflka deyiflle, ifllet-
meler böyle bir ortamda baflar›l› olabilmek için pazarlama
uygulamalar›na yeni bir flekil vermek zorundad›rlar. [6] Bil-
gi ve bilginin kullan›m›yla biçimlenen yeni ekonomik or-
tamda, iflletme ve pazarlama stratejilerinde de¤ifliklikler
olmufltur. Bu de¤iflim sürecinde iflletmeler, bilginin kulla-
n›m›yla sa¤lanan rekabet üstünlükleri üzerine yo¤unlafl-
m›fllard›r. Bilginin daha fazla kullan›lmas›, iflletme ve pa-
zarlama stratejilerinin müflteri yönlü gelifltirilmesini ola-
nakl› k›lm›flt›r. Yeni ekonomi, dijital devrim ile bilginin yö-
netimini temel alan bir yaklafl›md›r. Bilgi ça¤› olarak nite-
lendirebilece¤imiz bu dönem, çok yo¤un rekabetin oldu-
¤u pazarlar› ortaya ç›karmaktad›r. Bu pazar yap›s›nda müfl-
teriler, rekabetçi sunumlar›n daha fazla fark›ndad›rlar, ge-
reksinimleri sürekli olarak de¤iflmektedir ve fiyata karfl› da-
ha duyarl›d›rlar. Müflterilerin özelliklerinde oluflan de¤ifl-
meler ve pazar›n yap›s›ndan dolay› iflletmeler, daha kifliye
özel pazarlama karmalar› gelifltirmelidir. Yeni ekonomi, ifl-
letmelerin odaklar›n› ve pazardaki konumlar›n› yeniden
belirleme zorunlulu¤unu ortaya ç›karm›flt›r. Yeni ekonomi
koflullar› alt›nda çal›flan iflletmelerin yeni pazarlama kav-
ramlar›na, yaklafl›mlar›na ve pazarlamay›, pazarlama bölü-
münün d›fl›na ç›karmaya gereksinimleri vard›r. Özellikle
yeni ekonomik koflullar alt›nda pazarlaman›n üstlendi¤i
yeni sorumluluk alanlar›n› göz önüne ald›¤›m›zda; pazarla-
ma kesinlikle iflletmenin tek bir bölümünün görev alan›
olarak ele al›nmamal›d›r. Bu anlamda, pazarlamay› ifllet-
menin bütününe yayarak, iflletme içinde uzun dönemli
müflteri ba¤l›l›¤› ve tatminini hedefleyen bir pazarlama
kültürünün oluflturulmas› gerekir. Pazarlama yaln›zca bir
bölümün de¤il, bu bölümle birlikte iflletmenin di¤er bö-
lümlerinin de sorumluluk alan›na girmelidir. Ancak bu ger-
çekleflti¤inde iflletme, yeni rekabet koflullar› alt›nda daha
ak›lc› çözümler gelifltirerek hedeflerine ulaflabilir. Ortaya
ç›kan yeni pazarlama yaklafl›m›na göre, stratejik pazarlama
düflüncesinde ortaya ç›kan de¤iflimleri Tablo 1’deki gibi
özetlemek olas›d›r: 
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Yukar›da yer alan tablodan da görüldü¤ü gibi pazarlama,
müflteri de¤erinin yarat›lmas› ve iletilmesi çal›flmalar›n› bü-
tünlefltirir. Ancak bu görev, daha öncede belirtildi¤i gibi,
yaln›zca pazarlama bölümünün de¤il, iflletmenin tüm bö-
lümlerinin sorumluluk alan›na girmelidir. Geleneksel aç›dan
ele al›nd›¤›nda, iflletmede müflteriye ulaflma, bunun için ge-
rekli tüm faaliyetleri yerine getirme, pazarlama bölümünün
görev alan› içindedir. ‹flletme sat›fl amaçlar›na ulaflt›¤›nda,
bölüm baflar›l›; sat›fl amaçlar› gerçeklefltirilmezse bölüm ba-
flar›s›z olarak kabul edilirdi. Ancak yeni ekonomi koflullar›n-
da, pazarlamaya olan bu dar kapsaml› bak›fl terkedilmekte-
dir. HP’den David Packard, "Pazarlama, pazarlama bölümü-
nün yönetimine b›rak›lmayacak kadar önemlidir" demekte-
dir. Buradan flu sonuca ulafl›lmal›d›r: ‹flletmenin bölümleri
müflterinin isteklerini gözard› ederlerse, iflletme bütün ola-
rak pazarlama baflar›s›zl›¤›na u¤rar. Pazarlama bölümünde
en iyi pazarlama planlar› ve stratejileri gelifltirilse bile, üretim
bölümü istenen niteliklerde ürün/hizmet üretmeyi baflara-
mazsa ya da lojistik bölümü, ürün teslimini geciktirirse veya
muhasebe/fonlama bölümü fiyatlar› belirlerken kullan›lacak
maliyetleri gerçekçi biçimde belirlemezse iflletmenin baflar›-
s›zl›¤› kaç›n›lmaz olur. Bu yüzden müflteri merkezli ekono-
mide iflletmenin gerçek anlamda bir baflar›ya ulaflabilmesi
için iflletme içinde bir pazarlama kültürü ve müflteri anlay›fl›
yarat›lmal›d›r. [4][6] Pek çok de¤iflikli¤in söz konusu oldu¤u
pazarda, iflletmelerin baflar›l› olabilmesi için, yaln›zca müflte-
riyi tan›man›n yan›s›ra, iflletmenin kendisini de çok iyi tan›-
mas› ve üstün ve zay›f yönlerini ortaya koymas› geretirmek-
tedir. Özellikle bu durumda, temel rekabet yeteneklerine

odaklanan bir iflletme stratejisi benimsenmelidir. [6] Yeni
ekonomide pazarlama, müflteriyi elde tutmaya ve ba¤l›l›k
oluflturmaya odaklanmak durumundad›r. Geleneksel olarak
iflletmenin sat›fl gücü, sat›fl hacmini artt›rarak karl›l›¤a ulafl-
mada yeni müflterilerden yararlanmak ister ve bu yüzden
yap›lan her bir faaliyet, mevcut müflterilerin tüketimlerini
artt›rmak yerine müflteri listesine yeni müflterileri katmak
yönündedir. Bir iflletme kuflkusuz yeni müflterilere ulaflmal›
ve müflteri listesine yeni isimleri eklemelidir. Ancak bunu
yaparken, yeni müflteri kazanma ile eski müflteriyi elde tut-
man›n maliyetlerini karfl›laflt›rmal›d›r. Bilindi¤i gibi, eski
müflteriyi elde tutman›n maliyeti yeni müflteriyi kazanma
maliyetinden daha düflüktür. Bu yüzden yeni pazarlama an-
lay›fl›nda, pazarlama amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesinde ön-
celikle, varolan müflterinin tüketiminin artt›r›lmas›, ard›ndan
yeni müflterilere ulaflma benimsenmeli ve müflterinin yaflam
boyu de¤erine ulafl›lmaya çal›fl›lmal›d›r. [6]

Pazarlaman›n, zevkli oldu¤u kadar çok fazla çaba gerekti-
ren bir u¤rafl oldu¤unu ve iflletmelerin ayakta kalabilme-
leri ad›na hayati bir de¤er tafl›d›¤›n› en güzel flekilde aç›k-
layan, son dönemin pazarlama dahisi olarak kabul edilen
Sergio Zyman' ›n pazarlama tan›m›yla konuyu sonland›r-
mak anlaml› olacakt›r. ''Pazarlama, ürününüzün daha faz-
las›n›, daha çok insan›n, daha s›k ve daha fazla para karfl›-
l›¤›nda sat›n almas›n› sa¤lamak için uygulanan yöntemler
bütünüdür.''[2]

Bu yaz›n›n ilk bölümü Fider Bülteni, say› 12’de yay›nlanm›flt›r.

Tablo 1: Stratejik pazarlama aças›ndan geleneksel anlay›fl ile yeni anlay›fl›n karfl›laflt›r›lmas› [4][6]

Stratejik Pazarlamada Geleneksel Yaklafl›m

Pazarlama ifllevlerini pazarlama bölümü yapar.

Pazarlamayla u¤raflanlar, "kesme-müdahale etme     

(interruption) yoluyla müflterinin ilgisini çekmeye çal›fl›r.

Pazarlama, yeni müflterileri kazanmay› hedefler.

Pazarlama günlük ifllemlere ve sat›fla odaklan›r.

Pazarlama giderleri "harcama" olarak görülür.

Stratejik Pazarlamada Yeni Yaklafl›m

Pazarlama, bölümler aras›nda müflteri de¤erini araflt›rma, 

yaratma ve sunma faaliyetlerini örgütler.

Pazarlamayla u¤raflanlar, reklamlar›n› ve mesajlar›n› izin 

alarak (permission marketing) müflteriye ulaflt›r›rlar.

Pazarlama müflteriyi elde tutma ve müflteri ba¤l›l›¤› 

oluflturmay› hedefler.

Pazarlama yaflam boyu müflteri de¤erine ulaflmakla ilgilenir.

Pazarlama harcamalar› "yat›r›m" olarak alg›lan›r.
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 2005 ALTI AYLIKI.DÖNEM (01.01.2005-31.03.2005) II.DÖNEM (01.04.2005-30.06.2005)

MAL GRUPLARI Bin Bin Da¤›l›m Bin Bin Da¤›l›m Bin Bin Da¤›l›m
 YTL USD % YTL USD % YTL USD %
Kara Ulafl›m Araçlar› 129.762 94.675 13.31 202.865 151.245 13.85 332.627 245.920 13.64
Hava Ulafl›m Araçlar› 7.329 5.347 0.75 1.557 1.161 0.11 8.886 6.508 0.36
Deniz Ulafl›m Araçlar› 3.996 2.916 0.41 998 744 0.07 4.994 3.660 0.20
‹fl ve ‹nflaat Makinalar› 201.942 147.338 20.71 407.288 303.652 27.82 609.230 450.990 24.98
Makine ve Ekipman 275.838 201.253 28.29 346.926 258.649 23.69 622.764 459.903 25.53
T›bbi Cihazlar 46.830 34.168 4.80 57.976 43.224 3.96 104.806 77.391 4.30
Tekstil Makinalar› 103.863 75.779 10.65 120.295 89.685 8.22 224.158 165.465 9.19
Turizm Ekipmanlar› 13.698 9.994 1.40 23.336 17.398 1.59 37.034 27.392 1.52
Elektronik ve Optik Cihazlar 31.100 22.691 3.19 52.222 38.934 3.57 83.322 61.625 3.42
Bas›n Yay›n ile ‹lgili Donan›mlar 38.825 28.327 3.98 49.841 37.159 3.40 88.666 65.486 3.63
Büro Ekipmanlar› 65.209 47.577 6.69 84.065 62.674 5.74 149.274 110.251 6.12
Gayr›menkuller 47.116 34.376 4.83 104.788 78.124 7.16 151.904 112.500 6.23
Di¤er 9.547 6.966 0.98 12.071 8.999 0.82 21.618 15.965 0.89
GENEL TOPLAM 975.055 711.407 100.00 1.464.228 1.091.648 100.00 2.439.283 1.803.056 100.00

‹fiLEM ADED‹ 6.819 9.637  16.456
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