F‹DER Finansal Kiralama Derne¤i Bülteni

Merhaba
2005 y›l›nda leasing sektörünün ifllem hacmi tarihinde ilk defa 4 milyar dolar› geçti. Sektör 2001 krizinden sonra s›ras›yla dolar baz›nda % 81, % 63 ve % 35
büyümüfltü. 2005 y›l›nda % 46 büyüyen sektörün hedefi 2006 sonunda 5 milyar dolar› yakalamak.
Bu sene içinde leasing sektörünün bekledi¤i, mevcut
kanunda uygulama imkan› olmayan leasingin di¤er
uygulama çeflitlerine de olanak sa¤layan düzenleme
de¤iflikleri hayata geçerse ifllem hacminin daha da artabilece¤i öngörülmekte.
Sektör verilerini bültenimizin 5. ve 6. sayfas› ile son
sayfam›zda bulabilirsiniz. 2005 y›l›nda sektörler baz›nda özellikle tar›m sektörüne sa¤lanan leasing finansman›nda önemli art›fl yafland›.Tar›m sektöründeki geliflmeler ve leasing yoluyla finanse edilen tar›m
makinalar› konusunda Ziraat Leasing Pazarlama Müdürü Sn. Aylin Demiray Özden’in de¤erlendirme yaz›s› 9. ve 10. sayfalar›m›zda yer almakta.
fiubat ay›nda ‹ktisadi Araflt›rmalar Vakf› ile birlikte 21.
y›l›nda Leasing Sektörünün geliflimini ve mevcut durumunu de¤erlendiren bir seminer gerçeklefltirdik.BDDK Baflkan›n›n aç›l›fl konuflmas› yaparak onurland›rd›¤› seminerimizle ilgili haberimiz 5. sayfam›zda
yer al›yor.
Sn. Ahmet Buldam bu say›m›za Küreselleflme konusundaki yaz›s›yla katk›da bulunuyor.
Bültenimizin 10-14. sayfalar›nda ‹TÜ Tekstil Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Sn. Prof. Dr. Ali Demir ile tekstil yat›r›mlar›na proje ve fizibilite dan›flmanl›¤› yapan Sn.
Mithat Özarslan’›n, tekstil sektöründe son y›llarda gitgide artan "nonwoven" teknolojisiyle ilgili teknik bilgileri içeren yaz›s›n› bulabilirsiniz.
Ayr›ca 2006 Dünya Leasing Y›ll›¤›nda yay›nlanan
dünya leasing sektörünün 2004 verileri 8. sayfam›zda
yer almakta.
Bültenimize tüm katk›da bulunanlara teflekkür ediyoruz.
Bir sonraki say›m›zda buluflmak üzere...
Sa¤l›cakla kal›n… F‹DER

Mart 2006

Say›: 15

3 Ayda Bir Yay›mlan›r

Do¤rudan Yat›r›m:
Küreselleflmenin ve
Avrupal›laflman›n S›n›rlar›
Ahmet BULDAM
Ekonomik faaliyetlerin önünde ulusal s›n›rlar hala
duvar gibi yükseliyorsa acaba küreselleflme ya da
entegrasyon dedi¤imiz fleyler sadece birer dilek
mi? Son günlerde baz› do¤rudan yat›r›m giriflimlerinde yaflananlara ve AB’nin finans sektöründeki flirket birleflmelerine bakarak yan›t bulmaya çal›flal›m.
Unocal üretiminin ço¤unu Amerika d›fl›nda (Tayland, Endonezya, Bangladefl, Azerbaycan, Kongo
ve Brezilya) yapan, ABD’nin dokuzuncu büyük petrol ve do¤algaz flirketi. Geçen sene Çin’in ulusal
deniz petrolleri kuruluflu CNOOC Ltd. Unocal’a talip oldu. Çinli firman›n önerdi¤i 18,5 milyar dolar
Amerika’l› rakibi Chevron’un önerdi¤i fiyat 18 milyar dolard›. Gelin görün ki ABD Kongresi ve hükümeti bu al›fl-verifle öyle so¤uk bakt› ki – hatta buz
kesildi bile denebilir - Unocal yönetimi düflük fiyat
veren Chevron’un teklifini kabul etti, Çinli firma da
"siyasi hava"y› neden gösterip teklifini çekti.
Geçen ay ABD’de yaflanan liman krizini izlemiflsinizdir. En önemli Atlantik limanlar›n›n iflletmesine
talip olan P&O Operations North America firmas›nda Dubai Ports World’ün hakim ortak oldu¤u
anlafl›lm›flt›. Bu kez Baflkan Bush ç›k›p yönetimin
bu iflte sak›nca görmedi¤ini ve Kongre ifle kar›fl›rsa veto kullanaca¤›n› aç›klad›. Oysa Amerikan kamuoyu bu ifle müthifl tepkiliydi. Bunu f›rsat bilen
Demokratlar vetoyu geçersiz k›lan bir çözüm bulup Kongre’de yürürlü¤e koydular. Geliflmeler
üzerine Dubai Ports World, P&O Operations’daki
hakim hisselerini bir Amerikal› flirkete devredece¤ini duyurup ifli kapatt›.
Yukar›daki iki örnek ABD’den. Ya ekonomik birleflme konusunu "aflm›fl", siyasi birleflmeye ise çok
Devam› Sf. 4 - 5’te
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Haberler

Moody’s Finans Leasing’in
Notunu Ba3 Olarak Belirledi

‹fl Leasing’e Capital’den Ödül

Uluslararas› derecelendirme kuruluflu Moody’s Finans Leasing’in uzun vadeli teminats›z yabanc› para ihraç notunu
Ba3 olarak belirledi. Finans Leasing’in notu, Moodys’in
Türkiye için belirlemifl oldu¤u yabanc› para borçlanma ülke notu olan Ba3 ile ayn› düzeyde gerçekleflti.
Moodys’ den yap›lan aç›klamaya göre, Finans Leasing’ e
verilen not, flirketin büyüyen Türkiye leasing sektöründeki lider firmalardan biri olmas›, güçlü finansal yap›s›, ülke
geneline yay›lan flube a¤›, % 51.04 orta¤› olan Finansbank’ ›n genifl flube a¤› ile yarat›lan sinerji, müflteri ve
sektör aç›s›ndan yayg›n leasing portföyü, yüksek marjl›
sat›fllardan elde etti¤i güçlü karl›l›¤› ile desteklenmifltir.
Aç›klamada ayr›ca Finans Leasing’in güçlü sermaye yap›s›n›n piyasalarda oluflabilecek olumsuz geliflmelere karfl› flirketi koruyaca¤› vurgulan›rken 2005 y›l› içerisinde aktifinde
bulunan ifltiraklerinin sat›lmas› sonucunda, Finans Leasing’
in finansal tablolar›n›n fleffafl›¤›n›n daha da artt›¤› ve serbest
sermaye düzeyinin de yükselifl gösterdi¤i belirtilmifltir.

Finans Leasing Konya
Temsilci¤i Faaliyete Bafllad›

‹fl Leasing, Capital Dergisi’nin her y›l düzenledi¤i araflt›rmada "Türkiye’nin En Be¤enilen Leasing fiirketi" ödülüne
lay›k görüldü. Bu y›l Capital’in araflt›rmas›nda "Türkiye’nin
En Be¤enilen ‹lk 20 fiirketi" ve 30 sektörün en be¤enilen
ilk 3 flirketi seçildi.‹lki 1999 y›l›nda gerçeklefltirilen araflt›rman›n bu sene beflincisi yap›ld›.
500 flirketten 1350 üst düzey profesyonel yöneticinin
yapt›¤› de¤erlendirme ile belirlenen "Türkiye’nin en be¤enilen flirketleri", yönetim ve flirket fleffafl›¤›ndan toplumsal
sorumlulu¤a, müflteri memnuniyetinden yönetim kalitesine kadar uzanan 19 kriter baz›nda de¤erlendirildi.
Müflteri odakl› hizmet anlay›fl›n›, Bölge Temsilcilikleri ile yayg›nlaflt›ran ‹fl Leasing, Capital Dergisi’nin düzenledi¤i araflt›rmada "Türkiye’nin En Be¤enilen Leasing fiirketi" seçildi.

Finans Leasing, Konya temsilcili¤ini Finansbank Konya
fiubesi içinde faaliyete açt›. 6 Mart 2006 tarihinde faaliyete geçen yeni temsilcili¤i ile Finans Leasing, Konyal› KOB‹’lere daha da yak›n durarak daha fazla destek sa¤lamay› hedefliyor.

24. Dünya Leasing Kongresi
Dubai’de Yap›ld›

Leasing sektöründe 15 y›l› geride b›rakan Finans Leasing,
flubeleflme çal›flmalar› çerçevesinde Konya’da faaliyete
açt›¤› yeni temsilcili¤iyle temsilcilik say›s›n› 9’a yükseltmifl oldu.

Geçen sene 23.sü Türkiye’de düzenlenen Dünya Leasing
Kongresi bu sene 14-15 Mart tarihlerinde Dubai’de gerçeklefltirildi. Her sene tüm dünyadaki leasing sektöründen profesyonellerin kat›ld›¤› toplant›da, bu sene "Körfez
Ülkelerinde Leasing", "Çin, Latin Amerika ve Hindistan’da
Leasing Uygulamalar›" "Afrika Leasing piyasas›ndaki Canl›l›k" "Geliflmifl Piyasalardan Ö¤renilecek Dersler" "Petrol
endüstrisinde leasing imkanlar›" "‹slamik Leasing" "Leasingte Filo Yönetimi" konular› ifllendi.

Halihaz›rda Finansbank flubeleri ile, Türkiye’nin her yerine
ulaflt›klar›n› ancak kendi temsilcilikleri vas›tas›yla müflterilerine daha da yak›n olabileceklerini belirten Finans Leasing Genel Müdürü Murat Alacakaptan; "Kendi temsilciliklerimizin yan› s›ra Finansbank flubeleri ile de sinerjimizi
art›rarak banka müflterilerine hizmet verme, sat›c› firmalarla ortak yürütülen kampanyalarla da daha çok say›da
müflteriye yat›r›m imkan› sa¤lama stratejimizin yan› s›ra
KOB‹’lerin desteklenmesi çal›flmalar›m›z bundan sonraki
dönemde de ayn› h›zla devam edecektir. Hedefimiz bu
y›l ve önümüzdeki y›l içerisinde yeni temsilcilikler açarak
temsilcilik say›m›z› daha da artt›rmak" diye konufltu.

Yaklafl›k 110 kiflinin kat›ld›¤› seminerde ayr›ca Uluslararas›
Leasing Düzenlemeleri kapsam›nda Basel II’nin leasing
sektörüne etkileri ile Roma’da hükümetleraras› ba¤›ms›z
bir kurulufl olarak kurulan Unidroit (International Institute
for the Unification of Private Law- özel hukukun birlefltirilmesine yönelik uluslararas› Enstitü) taraf›ndan haz›rlanan
Leasing Kanunu Taslak Modeline iliflkin sunumlar yer ald›.
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TMSK Kiralama ‹fllemleri
Muhasebe Standard›
Yay›nland›
TMSK - Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu’nun Kiralama ‹fllemlerine iliflkin 17 nolu Standard› (TMS-17) 24 fiubat 2006 tarihli Resmi Gazetede yay›nland›.
Sermaye Piyasas› Kanununca 1999 y›l›nda kurulan ve
2002 itibariyle faaliyete geçen Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu’nun amac›, gerek muhasebe standartlar›n›n Uluslararas› Standartlara uyumunu sa¤lamak gerek de
mevzuatlar› gere¤i farkl› standartlara tabi olan sistemde
bir birlikteli¤in sa¤lanmas›na yönelik altyap› çal›flmalar›
yapmak. Kurul, Hazine Müsteflarl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Sermaye Piyasas› Kurulu, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Yüksek Ö¤retim
Kurulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤inden birer,
Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müflavirler ve Yeminli
Malî Müflavirler Odalar› Birli¤inden bir yeminli malî müflavir ve bir serbest muhasebeci malî müflavir olmak üzere 9 üyeden oluflmakta.

Haberler

VFS Leasing Üyemiz Oldu
Volvo fiirketler Grubuna ait ve Ekim 2005 tarihinde kurulan "VFS Finansal Kiralama A.fi." Mart ay›nda F‹DER üyesi
oldu.
‹lk olarak 1927 y›l›nda ‹sveç’te binek arabas› üretimine
bafllayan Volvo grubu, bugün dünyada 81.000 personeli, 30 ülkedeki üretimi ve 185'i aflk›n ülkedeki operasyonlar› ile dünyan›n en büyük kamyon ve çekici, otobüs, ifl
makinesi, deniz ve endüstriyel motorlar› ile uçak motor
parçalar› üreticilerinin bafl›nda gelmekte.
Kamyon bölümü Volvo, Renault ve Mack olarak 3 markan›n sat›fl operasyonundan oluflan grup, Volvo Financial
Services (VFS) hizmet a¤›yla müflteri finansman› (kredi,
vadeli sat›fl ifllemleri, finansal kiralama) ve ilgili birimleri
ile Volvo ürünlerinin sat›fllar›na destek olmakta.
Merkez ofisi USA-New Jersey olan VFS bünyesi alt›nda 22
finansman flirketi bulunmakta. Sermayesi 3 milyon YTL
olan VFS Finansal Kiralama A.fi.’nin ise hisselerinin hisselerinin %99.99’u ‹sveçli VFS (Volvo Financial Services) International AB’ne ait.

Kurul, yay›nlanacak Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n
uluslar ras› platformlarda akredite olabilmesi için uluslararas› muhasebe standartlar› (IFRS/IAS) setinin resmi çevirisini yapmaktad›r.Bu güne kadar, kavramsal çerçeve dahil
35 adet standart› yay›nlayan TMSK, son olarak TMS 32 ve
TMS 39 standartlar›n›n son taslak aflamas›na gelmifltir.
TMS Standartlar›na www.tmsk.org.tr adresinden ulafl›labilir.

F‹DER Genel Kurulu fiubat
Ay›nda Yap›ld›
F‹DER Ola¤an Genel Kurulu 23 fiubat 2006 Perflembe günü Dernek merkezinde yap›ld›.Genel Kurul’da aç›l›fltan
sonra baflkanl›k divan›n›n seçimine geçildi. 2005 y›l› Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporunun okunmas›n›n ve aklanmas›n›n ard›ndan, 2006 y›l›
bütçesi okunarak onayland›. Nihai olarak Denetleme ve
Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri seçildi. 2006 y›l›n›n
Derne¤imiz ve sektörümüz için hay›rl› olmas› dilekleriyle
toplant›ya son verildi.

Geleneksel Fider Hukuk
Komitesi Yeme¤i Yap›ld›
Her sene Aral›k ay›nda düzenlenen Fider Hukuk Komitesi yeme¤i bu sene 26 Aral›k tarihinde Etiler Kallavi restoranda yap›ld›. Sektör çal›flanlar›n›n güzel ve keyifli bir
ortamda bir araya gelmesine imkan yaratan organizasyonda kat›l›mc›lar fas›l eflli¤inde y›l›n yorgunlu¤unu ç›kard›lar.
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Görüfl

Do¤rudan Yat›r›m: Küreselleflmenin ve
Avrupal›laflman›n S›n›rlar›
Bafltaraf› Sf. 1’de

yaklaflm›fl olan AB ülkelerinin aralar›nda çektikleri
duvarlara ne demeli? Hani Avrupa Birli¤i ünlü dört
dolafl›m özgürlü¤ü (mallar›n, sermayenin, iflgücünün ve hizmetlerin özgürce dolafl›m›) üzerinde yükseliyordu? Öyle ise geçen ay Fransa ve ‹spanya’da
ulusal enerji da¤›t›m piyasas›n› "yabanc›lara" (‹talyan
ve Alman kökenli flirketlerden söz ediyoruz) kapt›rmamak için hükümetlerin uluorta müdahale etmelerine ne buyrulur?
Frans›z Veolia ile ‹talyan Enel firmalar› birlikte Frans›z gaz da¤›t›m flirketi Suez’i sat›n almak için görüflüyorlard›. Veolia aniden görüflmelerden çekildi.
Hemen ard›ndan da Baflbakan Villepin devlete ait
Gaz de France firmas›n›n Suez’le birleflerek AB’deki
en büyük gaz da¤›t›m grubunu oluflturacaklar›n›
aç›klad›. ‹talya’da Maliye Bakan› Tremonti patlad›:
"Avrupa’da devletlerin koruma duvarlar› çekmelerine engel olamazsak kendimizi 1914 A¤ustosu’nda
buluruz. ... Avrupa Birli¤i yaflam›yor ve hepimiz buna göre davranmak zorunday›z."
Ayn› günlerde ‹spanya’da ise Zapatero hükümet ülkenin ikinci en büyük enerji da¤›t›m flirketi Endesa’n›n Alman E.On firmas› taraf›ndan sat›n al›nmas›na engel olmak için enerji sektörünü düzenleyen
mevzuat› de¤ifltirmekle meflguldü.
Gerek Villepin gerekse Zapatero hükümetleri AT
Komisyonu’ndan gelen sert tepkiler ve sorgulamalarla karfl›laflt›lar. AT Komisyonu baflkan› Barroso
flöyle diyordu: "Enerjide küreselleflmeyi 25 mini piyasadan oluflan bir yap› ile mi gö¤üsleyece¤iz?
Dünya enerji piyasas›n›n dev boyutlar› önünde en
büyük üyelerimiz bile çok küçük kal›rlar."
Büyük flirket birleflmelerinde son söz hakk›na sahip
olan AT Komisyonu her iki hükümetten de aç›klama
istedi.
Enerji sektörü rekabete aç›lma, özellefltirme ve küreselleflme konular›nda kendine özgü güçlükler yaflayan bir sektör. Nitekim Zapatero da yaflananlara
enerji sektörünün özel durumu aç›s›ndan yaklafl›lmas› gerekti¤ini savundu. Daha önce örne¤in telekom ve ulafl›m sektörlerinde yabanc› al›mlar›na en-

Ahmet BULDAM
gel ç›karmad›klar›n› hat›rlatan baflbakan flunlar› ekledi: "Enerji sektörü devletin düzenlemesi alt›ndad›r
ve stratejik ç›karlarla yak›ndan ilintilidir. Bu yaln›z
‹spanya’da de¤il, Almanya’da da böyledir. Ülkemiz
aç›k bir ülke ama stratejik sektörlerde Avrupa ülkeleri aras›nda eflitli¤in bozulmayaca¤›na iliflkin güvencelere de ihtiyac›m›z var."
Finans sektörü de devlet düzenlemesi alt›nda çal›flan ve stratejik (ekonomik) ç›karlarla çok yak›ndan
ilintili olan bir büyük sektör. Üstelik özellefltirme ve
küreselleflme aç›s›ndan hiç bir sektörle k›yaslanamayacak kadar önde. Finansal kurum evlilikleri bugünlerde ülkemizin gündeminde. Acaba, örne¤in
AB içinde finans sermayesinin s›n›r geçiflleri nas›l iflliyor?
Özetle: hiç iyi ifllemiyor. Finans sektörü s›n›r ötesi
flirket evlilikleri aç›s›ndan AB’de en geriden gelen
sektörlerden biri.
Dört ay kadar önce AT Komisyonu bu konuda yapt›¤› bir çal›flman›n bulgular›n› yay›nlad›. Araflt›rma
önce ölçü olarak 1999-2004 döneminde AB’nde
gerçekleflen finansal kurum evliliklerinin ne kadar›nda farkl› ülkelerden kurumlar›n evlendi¤ine bak›yor.
Bu oran % 20. Oysa finans d›fl›ndaki tüm sektörlerde ayn› oran % 45.
Komisyon raporu AB’de finans sermayesinin s›n›r
aflmakta zorland›¤› sonucuna var›yor. Bunun en a¤›r
sonucu, sektörün küresel finans piyasalar›nda özellikle de ABD finans sektörü ile rekabet edecek ölçe¤e ve verimlili¤e ulaflamamas› olabilir.
Ayn› araflt›rmada, uluslararas› evlilik yapmay› deneyen veya gerçeklefltiren finans kurulufllar›na yaflad›klar› en büyük zorluklar da sorulmufl.
Do¤al zorluklardan biri ayaklar› birden çok ülkeye
basan bir birleflme operasyonunda sabit maliyetlerin
çok yüksek olmas›. Birleflme sinerjisi ile (örne¤in bilgi ifllem sistemlerinin tekleflmesi ya da organizasyon
yap›s›n›n basitleflmesi ile) sa¤lanacak maliyet avantajlar›n›n bafltaki bu sabit maliyeti fazlas›yla ödemesi bekleniyor ki, yat›r›m yeterli bir verim getirsin.
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Leasing Dünyas›

Sonra ayn› ürünü farkl› ülkelerde satmak zor. Farkl› ülkelerde farkl› ürün yelpazeleri hatta ürünler
gerekiyor. Bu da sinerjiden sa¤lanabilecek avantajlar› azalt›yor. Bu konuda da bafl rolü farkl› vergi
uygulamalar› oynuyor.

fiubat Ay›nda Düzenlenen
Leasing Semineri

Çok uluslu finans kurumlar› ayr› ayr› her ulusal
otoriteye ve farkl› kurallar önünde raporlama yapmak zorundalar. Bir s›k›nt› da buradan kaynaklan›yor çünkü bu durumda her ülkede ayr› bir mali
kontrol ve raporlama kapasitesi tutmak gerekiyor.
Uluslararas› finansal kurum evliliklerinin her aflamas›nda ucu siyasi otoriteye dayanan sorunlar
var. Ancak en can al›c› engel gözetim otoritesinin
yetkisini yabanc›lar aleyhine kullanmas› hatta son
noktada direkt hükümet müdahalesi. Bu durum,
ankete yan›t veren kurumlar aras›nda geçmiflte fiilen birleflme deneyimi olanlar›n tümü taraf›ndan
›srarla vurgulanm›fl.
Peki çare ne? Komisyonun çal›flma raporunda gözetim ve vergi politikalar›n›n uyumlaflt›r›lmas›
öneriliyor. Ancak gözetim otoritesinin politik bask›larla yetkisini kötüye kullanmas› ya da do¤rudan
politik müdahalelere nas›l çare bulunacak? Önerilen, finansal kurumlar›n birleflme baflvurular›n›n
hangi kriterlere göre de¤erlendirilece¤inin aç›klanmas› ve sürecin saydam hale getirilmesi.
De¤indi¤imiz küresellefl(me)me hatta Avrupal›lafl(ma)ma örneklerinden iki sonuç ç›karabiliriz:
1. Küreselleflmeye ve Avrupa birleflmesine kuflkuyla bakanlar, çok uluslu flirketlerin bile asl›nda
ulusal kimlikli olduklar›n› savunanlar son günlerde
cephane takviyesi yapm›fl oldular.
2. AB idealleri ölmedi. Onlar özellikle AB’ye kat›lmaya çal›flanlar› ba¤lar (ör. Portekiz, ‹spanya ve
Yunanistan AB’ye adayl›k sürecinde dikta rejimlerinden kurtuldular). ‹çeriye kapa¤› att›ktan sonra
ise ulusal ç›karlardan dem vurup di¤er üyelere
(ve üye adaylar›na) burun k›v›rmak, onlarla itiflipkak›flmak esast›r.
• Avrupa Topluluklar› Komisyonu: Cross-border Consolidation in the EU Financial Sector; Yay›n no: SEC(2005)1398,
Brüksel 2005.

3 fiubat 2006 tarihinde ‹ktisadi Araflt›rmalar Vakf› iflbirli¤iyle, Günefl Sigorta binas›nda "21.Y›l›nda Leasing Sektörünün Durumu, De¤erlendirmeler ve
Beklentiler" konulu semineri gerçeklefltirdik.
Seminer; Aç›fl Oturumu, Tebli¤ Oturumu ve Panel
olmak üzere 3 bölümde gerçeklefltirildi. ‹lk bölümün
aç›l›fl› Vak›f Baflkan› Prof. Dr.Orhan Dikmen taraf›ndan yap›ld›ktan sonra, BDDK Baflkan› Sn.Tevfik Bilgin yapt›¤› aç›fl konuflmas›nda leasing sektörünün
geliflimine önem verdiklerini ve sektörün aktif büyüklü¤ünün 300 milyar dolarl›k aktif büyüklü¤üne
sahip bankac›l›k yan›nda küçük oldu¤u ve geliflmesi
gerekti¤ini ifade etti.Aç›fl Oturumunda son konuflmay› yapan Fider Baflkan› Sn.Dursun Akbulut da konuflmas›nda, 20 y›l›n› dolduran leasing sektörünün
geliflimini aktararak, sektörün beklentilerine de¤indi.
Baflkanl›¤› Vak›f ve Fider Yönetim Kurulu Üyesi
Sn.‹brahim Halil Çiftçi taraf›ndan yap›lan Tebli¤ bölümünde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Sn.Prof.Dr.Erden Kuntalp, leasing sektörünündeki 20 y›ll›k uygulaman›n hukuki de¤erlendirmesini yapt›.
Vak›f Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri
Sn.Temel Endero¤lu baflkanl›¤›nda gerçeklefltirilen
Panel bölümünde ise BDDK Düzenlemeler Dairesi
Baflkan› Sn.‹hsan U¤ur Delikanl›, Maliye Bakanl›¤›
Daire Baflkan› vekili Sn.Adnan Ertürk, Bahçeflehir
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› Sn.Prof.Dr.Cumhur Özakman ve Fider Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Bülent Taflar yer ald›lar.Soru-cevap k›sm›yla birlikte iki
saat süren Panelde sektörün geliflmesine yönelik
öneriler tart›fl›ld›. Yaklafl›k 130 kiflinin kat›ld›¤› seminerde, çok say›da kamu görevlisi ve leasing flirketi
yöneticisi ile birlikte bas›n mensuplar› ifltirak etti.
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Leasing Sektörünün 2005 Y›l› ‹fllem Hacmi
4.3 Milyar Dolar Oldu
‹fiLEM TUTARLARI DÖNEMSEL KARfiILAfiTIRMASI
• 2005 Y›l› Dönemler ‹tibariyle
‹fllem
Hacmi

2005
I.Dönem

2005
II.Dönem

2005
III.Dönem

2005
IV.Dönem

2005
12 Ayl›k

Bin YTL
Bin USD
Sözleflme Adedi

975.055
711.407
6.819

1.464.228
1.091.648
9.637

1.470.253
1.096.713
9.774

1.829.529
1.363.489
11.048

5.739.065
4.263.257
37.278

Leasing sektörünün 2005 y›l› ifllem hacmi 4,263 milyar
dolar (yaklafl›k 4.3 milyar dolar) olarak gerçekleflti. Sektörün 9 ayl›k ifllem hacmi 2,9 milyar dolar olmufltu, son
çeyrekte ise yaklafl›k 1,4 milyar dolar tutar›nda ifllem
gerçeklefltiren leasing flirketleri böylece sene sonunu 4
milyar dolar›n üzerinde ifllem hacmiyle kapad›lar.

MAL GRUPLARI BAZINDA DA⁄ILIM

LEASING SEKTÖRÜ 2005 YILINDA DOLAR BAZINDA
% 46 BÜYÜDÜ

milyon dolar) ifllemleri oluflturmaktad›r.

Sektörün 2005 y›l› ifllem hacminde 2004 y›l›na göre
dolar baz›nda % 46 art›fl gerçekleflirken, bu art›fl 2005
y›l› son çeyre¤inde bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre
% 55 oldu.

liflimine bak›ld›¤›nda ifllem hacminde en büyük art›fl

2003 y›l›nda % 63, 2004 y›l›nda ise % 35 büyüme kaydeden sektörün ifllem hacminin 2005 y›l›n›n ilk çeyre¤inden itibaren artarak büyüdü¤ü görülmekte.
2005 y›l›nda sektörün finanse etti¤i proje adedi de bir
önceki y›l›n üzerinde gerçekleflti. 2004 y›l›nda 28.581
adet projeye finansman sa¤layan leasing flirketleri 2005
y›l›nda bu rakam› 37.278 adete ç›kard›lar.
Türkiye’de 1985 y›l›nda uygulamaya konulan leasing,
bafllang›c›ndan bu yana 208.091 adet proje finanse
ederek yaklafl›k 25 milyar dolar tutar›ndaki yat›r›ma orta ve uzun vadeli kaynak sa¤lad›.

Yap›lan ifllem hacminin mal gruplar›na göre da¤›l›m›na
bakt›¤›m›zda, ifllem hacminin %73 ünü makine ve ekipman (3.1 milyar dolar), % 13 ünü nakliye ve ulafl›m araçlar› (558 milyon dolar), % 6 s›n› bilgisayar ve büro ekipmanlar› (263 milyon dolar), %8 ini ise gayrimenkul (344
Mal gruplar›n›n detay›na ve bir önceki seneye göre ge%122 ile ‹nflaat ve ‹fl Makinelerinde yaflanarak bu gruba
yap›lan finansman tutar› 986 milyon dolara ulaflt›. ‹fl ve
inflaat makinelar› 2004 y›l›ndan itibaren leasing hacmi
içerisinde en çok art›fl kaydeden ekipman grubu olmakla birlikte 2005 y›l›n›n son çeyre¤inde bu gruba yap›lan
finansmanda % 4’lük bir azalma kaydedildi.
Gayrimenkul ifllemleri ise geçen seneye göre % 72’lik
art›flla 344 milyon dolara ulaflt›.Gayrimenkuller leasingindeki art›fl özellikle % 127 ile ikinci çeyrekte ve %
102 ile son çeyrekte gerçekleflti.
Bir önceki y›la göre en çok art›fl gösteren di¤er mal
gruplar› ise s›ras›yla %61 ile t›bbi cihazlar ve % 50 ile
makine ve ekipman grubunda yaflanm›flt›r.

MAL GRUPLARINA GÖRE DA⁄ILIM

2001

2002

2003

2004

2005

Makine ve Techizat

%64

%69

%68

%71

%73

Kara, Deniz, Hava Ulafl›m Araçlar›

%10

%16

%16

%15

%13

Bilgisayar ve Büro Ekipmanlar›

%17

%10

% 9

% 7

% 6

Gayrimenkul

% 9

% 5

% 7

% 7

% 8
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2004
(Bin USD)
420.138
5.523
5.612
444.033
782.543
122.288
370.969
41.798
144.924
105.479
208.604
200.484
70.428
2.920.823

MAL GRUPLARI
Kara Ulafl›m Araçlar›
Hava Ulafl›m Araçlar›
Deniz Ulafl›m Araçlar›
‹fl ve ‹nflaat Makinalar›
Makine ve Ekipman
T›bbi Cihazlar
Tekstil Makinalar›
Turizm Ekipmanlar›
Elektronik ve Optik Cihazlar
Bas›n Yay›n ile ‹lgili Donan›mlar
Büro Ekipmanlar›
Gayrimenkuller
Di¤er
GENEL TOPLAM

2005
(Bin USD)
524.829
25.853
7.040
986.462
1.175.340
197.142
351.626
59.620
150.526
134.803
262.942
344.390
42.675
4.263.257

De¤iflim
(%)
% 25
% 368
% 25
% 122
% 50
% 61
% -5
% 43
% 4
% 28
% 26
% 72
% -39
% 46

‹fiLEM ADED‹
16.456
K‹RACILARIN FAAL‹YET ALANLARINA

Tekstil
Bin makinelerinde ise %5’lik bir düflüfl
meydana
gelmifltir. Bu grubun pay› 2004
YT
y›l›nda % 13’ten 2005 y›l›nda % 8’e düflmüfltür.
Öte yandan, Hava ulafl›m araçlar›ndaki
art›fl % 368 olarak gerçekleflerek yap›lan
finansman 2004 y›l›nda 5.5 milyon dolardan 2005 y›l›nda 26 milyon dolara ulaflt›.
Ancak bu grubun toplam içindeki pay›
halen %1’in alt›ndad›r.Kara ulafl›m araçlar›ndaki art›fl oran› ise (% 25) toplam ifllem
tutar›ndaki art›fl oran›n (% 46) alt›nda kalarak toplamdaki pay› 2004 y›l›nda %
14’ten 2005 y›l›nda %12’ye düfltü.
1.829.
9.7

2005 Y›l›
Sektörlere Göre Da¤›l›m

(SEKTÖRLERE) GÖRE DA⁄ILIM:
Kirac›lar›n faaliyet gösterdi¤i alanlar aç›s›ndan bakt›¤›m›zda 2005 y›-

Di¤er
%2

l›nda finanse edilen projelerin % 46’s› imalat sanayinde faaliyet gösteren kurulufllara, % 45’i ise hizmet sektöründe faaliyet gösteren ku-

Tar›m
%7

rulufllara gerçeklefltirildi. ‹malat sanayinin içinde en yüksek paylar s›ras›yla tekstil, g›da ve ka¤›t ve metal sanayine ait. Hizmet sektöründe ise inflaat,tafl›mac›l›k ve sa¤l›k sektörleri baflta yer al›yor.
Ayr›ca, 2005 y›l›nda tar›m sektörüne sa¤lanan finansman tutar› art›fl
göstererek pay›n› geçen sene % 4’ten bu sene % 7’ye ç›kard›.Bu senenin Ocak-Aral›k döneminde tar›m sektörüne yap›lan leasing ifllemleri 406 milyon dolar olarak gerçekleflti.

Leasing Penetrasyon Oranlar›
(Leasing / Özel Sektör Sabit Sermaye Harcamalar›)
%7.72
%6.72

%7.69
%6.80

Hizmet
% 45

‹malat Sanayi
% 46

LEASING PENETRASYON ORANI
2005 y›l›nda özel sektör sabit sermaye
yat›r›mlar›nda YTL baz›nda % 23 oran›nda
art›fl gerçekleflti.Buna mukabil, 2005 y›l›nda leasing ifllemleri YTL baz›nda % 39
artt›. Sonuç olarak 2005 y›l›nda leasingin
özel sektör sabit sermaye yat›r›mlar› için-

%4.25

deki kullan›m oran› (penetrasyon oran›) %
7.7 olarak gerçekleflti.Bu oran geçen sene % 6.8 seviyesinde gerçekleflmiflti. Ancak geliflmifl piyasalarda % 20-30 seviyelerinde olan penetrasyon oran›na göre ülkemizdeki oran hala çok geridedir.Leasingin Gayrisafi Yurtiçi Has›la içindeki

2001

2002

2003

2004

2005

pay› ise 2004 y›l›ndaki % 0.96 oran›ndan
2005 y›l›nda %1.18’e ç›kt›.
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2004 Y›l›nda Dünya Leasing Sektörü % 13 Büyüdü
ÜLKE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ABD
Japonya
Almanya
‹talya
‹ngiltere
Fransa
Kanada
‹spanya
Avustralya
Avusturya
Rusya
Güney Afrika
Hollanda
‹sviçre
‹sveç
Danimarka
Belçika
Brezilya
Çek Cumhuriyeti
Polonya
Macaristan
Kore
Portekiz
Norveç
Türkiye
Çin
Meksika
Romanya
Yunanistan
Finlandiya
Hong Kong
Slovakya
‹rlanda
Kolombiya
Slovenya
Tayvan
fiili
Fas
Hindistan
Yeni Zelanda
Nijerya
Peru
Arjantin
Lüksemburg
Sri Lanka
Malezya
Estonya
Suudi Arabistan
Pakistan
Kosta Rika
Toplam

‹fiLEM HACM‹ DE⁄‹fi‹M PENETRASYON
2004
ORANI
ORANI
(Milyar USD)
%
2004
220.00
74.41
55.18
29.34
27.93
27.32
18.19
14.78
7.45
6.88
6.75
6.60
6.30
6.25
5.88
5.10
4.69
4.37
4.25
4.07
4.05
3.92
3.91
3.89
2.72
2.40
2.30
2.01
1.82
1.74
1.50
1.49
1.40
1.32
1.17
0.85
0.72
0.70
0.67
0.60
0.59
0.55
0.50
0.50
0.48
0.38
0.37
0.33
0.27
0.24
579.13

13.4
3.4
10.7
17.1
-0.3
5.7
19.0
16.5
2.1
31.4
85.4
15.0
3.4
-4.6
-2.6
20.0
1.4
117.5
-2.9
11.9
6.3
34.5
26.2
22.7
34.6
13.7
27.0
20.0
6.7
8.9
0.6
1.1
0.0
64.0
17.9
-18.7
38.8
16.5
-47.8
11.1
31.8
11.3
575.0
7.0
21.9
2.8
8.8
20.0
15.2
45.0
13.0

%30
%9
%16
%11
%9
%9
%23
%23
%20
%12
%8
na
%7
%11
%13
%8
%9
%8
%15
%11
%21
%6
%17
%8
%6
na
%4
%11
%4
%6
na
%14
na
na
%16
%1
%11
%5
%2
na
na
%5
%2
na
%17
na
%15
na
%15
na

Euromoney kuruluflunun her sene yay›nlamakta
oldu¤u Dünya Leasing Y›ll›¤›n›n 2006 kitapç›¤›nda leasing sektörünün 2004 y›l›na iliflkin verileri
aç›kland›.Buna göre 2004 y›l›nda dünyadaki leasing hacmi bir önceki y›la göre % 13 büyüyerek
579 milyar dolara yükseldi. . ‹lk s›rada yer alan ve
leasing hacmi 220 milyar dolara ulaflan ABD,
dünya leasing hacminde % 38 paya sahip. Ülkelerin leasing verilerini gayrimenkul ifllemleri hariç
olarak yay›nlayan kitapç›kta, Türkiye 2004 y›l›ndaki 2.7 milyar dolarl›k leasing hacmiyle 25. s›rada yer ald›.
Bölgesel olarak bak›ld›¤›nda Kuzey Amerika
dünya leasing cirosunda % 42, Avrupa ise % 40
paya sahip.Bu da¤›l›m 2001 y›l›nda % 59 Kuzey
Amerika % 29 Avrupa fleklindeydi.Son 3 y›lda
Avrupa leasing cirosunun Kuzey Amerika’yla
nerdeyse eflitlendi¤i görülmekte.
‹fllem hacmi bir önceki y›la göre en fazla büyüme kaydeden ülkelerin bafl›nda % 575 büyüme
ile Arjantin, % 117 büyüme ile de Brezilya gelmekte.Öte yandan Rusya da leasing hacmini %
85 artt›rarak 2003 y›l›nda 18.s›radan 2004 y›l›nda 11.s›raya yükselmifltir.
Ülkelerin leasing penetrasyon oranlar› incelendi¤inde (leasing hacmi/makine ekipman yat›r›mlar›) ise, % 30 ile en yüksek penetrasyona sahip
olan›n en geliflmifl leasing piyasas› olan ABD oldu¤u görülüyor.Bunu % 23 penetrasyon oran›yla
Kanada izliyor. Leasingin geliflmifl oldu¤u bat›
Avrupa ülkelerinde bu oran % 15-20 aras›nda,
Do¤u Avrupa ülkelerinde ise % 15-21 aras›nda
de¤ifliyor. Türkiye’de ise bu oran % 7 seviyelerinde yer al›yor.
Penetrasyon oran› için iki türlü hesaplama yap›lmaktad›r.Birincisi "yat›r›m penetrasyonu" ki bu leasing cirosunun sabit sermaye ekipman yat›r›mlar› içindeki pay›n› göstermektedir.Di¤eri ise leasing ifllem hacminin GSY‹H içindeki pay›d›r.Birincisi leasingin alternatif finansman yöntemleriyle karfl›laflt›r›lmas›nda bir indikasyon olmakta,
ikincisi ise leasingin tüm ekonomi içindeki yerini
göstermekte. Leasing ifllemlerinin GSY‹H’na oran›na göre yap›lan hesaplamada Do¤u Bloku ülkelerinden Estonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovenya ve Slovakya’n›n ilk befl s›ray› ald›¤› görülmekte.
Kaynak: World Leasing Yearbook, 2006.
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Tar›msal Mekanizasyon
Aylin DEM‹RAY ÖZDEN / Ziraat Leasing
Ülkemizde sanayi ve hizmetler sektöründeki h›zl› geliflmenin yan›nda tar›m sektörü ekonomik ve sosyal hayat›m›zdaki önemini korumaktad›r. Sadece gelir ve istihdam yönünden bile çok önemli bir potansiyele sahip
olan tar›m sektörü ayr›ca; ülke nüfusunun beslenmesinin sa¤lanmas›, giyinme ihtiyac›n›n karfl›lanmas›, ihracata do¤rudan ve dolayl› katk›da bulunmas›, sanayi
sektörünün hammadde ihtiyac›n› karfl›lamas›, sanayiye
sermaye aktarmas› yönlerinden de ekonomimizde son
derece önemli ve vazgeçilmezdir.
Ülkemiz; toprak, su ve iklim flartlar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda tar›msal üretim için büyük bir potansiyele sahip olmakla beraber bu potansiyelden günümüze kadar yeterince faydalan›lamam›flt›r. Son yirmi y›lda tar›m›n ülkemiz gayri safi milli has›la içindeki pay› beklenen geliflmeyi gösterememifltir. K›rsal istihdam›n yaklafl›k üçte ikisini
oluflturan tar›m sektörünün GSY‹H içindeki pay› dönemler itibar›yla azalma göstermifl olup tar›m sektörünün
GSY‹H içindeki pay› 1980 y›l›nda %26,1 iken, 1990 y›l›nda %17,5’a, 2004 y›l›nda ise %11,2’ye gerilemifltir.
Devletin, gerek destekleme politikalar›, gerekse zirai
krediler yoluyla çiftçiyi desteklemesi, mevcut tar›m potansiyelinin verimli kullan›lmas›nda yeterli olmam›flt›r.
Bunun bafll›ca nedeni; geçim düzeyi düflük seviyede
olan çiftçinin kulland›¤› kredileri daha çok hayat standard›n› yükseltmek amac›yla tüketime yönlendirmesinin yan› s›ra tohum ve gübre al›m›nda kullanmas› ve
mekanizasyon ve modernizasyon için kaynak ay›ramamas›d›r. Kamu taraf›ndan yap›lan sübvansiyonlar amac›na ulaflamam›fl, tar›m modernize edilememifltir.
Türkiye’de tar›m iflletmelerinin yap›s›na bak›ld›¤›nda;
büyük k›sm›n›n küçük ölçekli, girdi ve teknoloji kullan›-

m›n yetersiz, verimlili¤in dolay›s›yla üretimin ve karl›l›¤›n düflük oldu¤u görülmektedir. 2001 y›l› D‹E verilerine göre; tar›m sektöründe toplam iflletme say›s›n›n
3.075.516 adet, 50 dekardan küçük tar›m arazisi olan
iflletmelerin pay›n›n ise %65 oldu¤u görülmektedir. Bu
nedenlerle yeterli sermaye birikimi sa¤lanamamakta,
tar›m›n do¤as› gere¤i sermaye devir h›z›n›n düflük olmas› sebebiyle nakit ihtiyac› daha da artmaktad›r. Uygun sermayenin zaman›nda sa¤lanamamas› ise teknolojinin geç gelmesine ve s›n›rl› ölçülerde kullan›labilmesine neden olmaktad›r.
Dünyada her geçen gün daha çetin bir rekabet ortam›
oluflurken, tar›m sektörünün ayakta kal›p di¤er dünya
ülkeleri ile rekabet edebilmesinin ilk flart›, en iyi teknolojiyi en etkin biçimde kullanmakt›r. Ülkemizin tar›m
makinalar› aç›s›ndan durumu de¤erlendirili¤inde tar›m
alet ve ekipman park›n›n %90’›n›n 5 yafl›n üstünde oldu¤u görülmektedir. Tar›msal mekanizasyonda önemli
bir yere sahip olan traktörün ülke ekonomimiz içindeki
yeri incelendi¤inde flu sonuçlara ulafl›lm›flt›r; her 100 iflletmeye düflen traktör say›s› 30 adettir. Ülkemizdeki
traktör park› 2004 y›l› itibar›yla 1.159.070 adet olarak
belirlenmifltir.
Y›llar itibar›yla traktör üretim ve ihracat adetleri
Y›llar

Üretim (adet)

‹hracat (adet)

2000
2001
2002
2003

37.434
15.052
10.652
28.794

6.740
3.612
4.157
12.070

2004

38.627

10.168

OSD (Otomotiv Sanayicileri Derne¤i)

Firma baz›nda traktör üretim rakamlar›
Firma

2000

2001

2002

2003

2004

Tümosan
Türk Traktör
T.Z.D.K.

316
17.040
1.515

144
5.948
850

190
3.746
220

386
17.309
0

184
20.972
0

Uzel

18.563

8.110

6.496

11.099

17.471

OSD (Otomotiv Sanayicileri Derne¤i)

2005 y›l› traktör istatistikleri
‹malat
(adet)

‹hracat
(adet)

‹hracat
(USD)

‹thalat
(adet)

‹thalat
(USD)

‹ç pazarda
sat›fl adedi

42.144

8.260

120.129.175

1.797

56.144.346

35.770

TARMAKB‹R
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‹ç piyasada sat›fl› yap›lan traktör markalar›; Massey Ferguson, New Holland, Tümosan, Baflak, John Deere,
Universal, Erkunt, Landini, Same, Valtra, Mc Cormick,
LG ve Lamborghini’dir.
Bir di¤er önemli tar›m makinas› olan biçerdöver,
D‹E’nin 2001 y›l› genel tar›m say›m› sonucuna göre Türkiye’de toplam 21.595 adettir. Biçerdöver park›n›n
yaklafl›k %70’inin 10 yafl›n üstünde oldu¤u tahmin edilmektedir. Biçerdöverlerin y›ll›k yenilenme adedi ortalama 600 civar›ndad›r, ancak 2004 ve 2005 y›l›nda ortalama sat›fl adedinin üzerinde bir sat›fl gerçekleflti¤i tahmin edilmektedir. Avrupa’da tar›m iflletmelerinin iflledikleri araziler genelde büyük araziler (1000 dönüm
üzerinde) oldu¤u için, biçerdöverler iflletmelerin kendi
mülküdür. Ancak Ülkemizde tar›m iflletmeleri genelde
küçük ölçekli ve ifllenen araziler 50-500 dönüm aral›¤›nda oldu¤u için biçerdöver iflletmecili¤i diye yeni bir
ifl gelifltirilmifltir. Bu sayede biçerdöverler ortak kullan›labilmektedir. Uzun bir hasat dönemine sahip olan Ülkemizde hasat May›s ay›nda güneyde bafllamakta, Kas›m ay›nda kuzeyde sona ermektedir. Sat›fl› gerçeklefltirilen bafll›ca biçerdöver markalar›; New Holland, Laverda, Claas, John Deere olarak say›labilir. Normal vas›flardaki bir biçerdöver ile bu¤day hasad› gerçeklefltirilirken, ataçman ilaveleriyle m›s›r ve çeltik hasad› da yap›labilmektedir.
Tar›msal mekanizasyonda önemli bir yere sahip olan
traktör ve biçerdöverin yan› s›ra di¤er araç ve ekipmanlar; pamuk hasat makinas›, balyalama makinesi, silaj
makinesi, dane kurutma makinalar›, mibzer, ekim makinalar›, tesviye, süt so¤utma tank›, sa¤›mhane sistemleri olarak say›labilir.
Tar›m makinalar›n›n finansman›nda birkaç sene öncesine kadar daha çok banka kredisi veya özkaynak tercih
edilmifltir. Son dönemde ise KDV’nin %1 olmas›, leasing flirketlerinin çiftçinin hasat dönemlerine uygun,
alt› ayda bir, y›lda bir ve esnek ödeme planlar› vermesi ve 20.000 USD’den 300.000 USD’ye kadar genifl bir
kredi limiti sunmas›, prosedür kolayl›¤› aç›lar›ndan leasing daha çok tercih edilmeye bafllanm›flt›r. Biçerdöverlerin finansman›nda %90 leasing kullan›lmakla bera-

ber, traktör ve di¤er tar›m makinalar›nda leasing hala
çok yayg›n kullan›ma sahip olamam›flt›r. 2005 y›l›nda
35.000 adet civar›nda traktör sat›fl› gerçeklefltirilmifl,
ancak leasingle finanse edilen traktör adedinin bu tutar›n %1’ine bile ulaflmad›¤› tahmin edilmektedir. Yine de
toplam leasing ifllemleri içinde tar›m sektörünün pay›
artm›fl, 2003 y›l›nda %1.58 olan oran, 2005 y›l›nda
%7.07’ye yükselmifltir.

Herkesin bildi¤i üzere 85 bin sayfal›k AB müktesabat›n›n yaklafl›k üçte birlik bölümü tar›m, bal›kç›l›k ve g›da
sektörlerine ayr›lm›fl durumdad›r. Bu güne kadar
AB’nin Ortak Tar›m Politikas›’na uyum sa¤lamak amac›yla yap›lan çal›flmalar yetersiz kalm›fl ve tar›m sektörü 1996 y›l›nda bafllayan Gümrük Birli¤i d›fl›nda tutuldu¤u için d›fl rekabet konusunda yeterince haz›rl›kl›
olamam›flt›r. Ancak AB’ye tam üyelik herhangi bir nedenle gerçekleflmese bile, tar›m sektörü flu veya bu flekilde dünya ekonomisi ile bütünleflmek zorundad›r. Tar›mdaki dönüflüm süreci, ilk y›llarda sanc›l› ve s›k›nt›l›
geçecek olmas›na ra¤men, al›nan önlemler ve belirlenecek olan yeni stratejilerle tar›m sektörü modernleflecek ve sanayiye dönüflecektir. Mevcut ve beklenen yat›r›m potansiyeli ile tar›m sektörü, leasing sektörü içinde önemini gün geçtikçe daha da art›racakt›r.

Y›llar itibar›yla Tar›m Sektörüne Yap›lan ‹fllemler
Y›l

Tar›m Sektöründeki
Yat›r›m Tutar› (Bin Usd)

Toplam Yat›r›m
Tutar› (Bin Usd)

Toplam
‹çindeki Pay›

2003
2004
2005

34.162
119.765
301.457

2.164.909
2.920.845
4.263.270

%1.58
%4.10
%7.07
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Nonwoven Teknolojileri ve Pazardaki Geliflmeler
Prof. Dr. Ali DEM‹R / ‹TÜ Tekstil Fakültesi
Mithat ÖZASLAN / Tekstil Yüksek Mühendisi
NONWOVEN NED‹R?
Nonwoven, liflerin birbirleri ile mekanik, kimyasal veya
›s›l yöntemler ile kenetlenmesi ile elde edilen tekstil
yüzeyleridir. ‹fllem do¤rudan liften tekstil yüzeyine dönüflümü gerçeklefltirdi¤i için bilinen tüm di¤er tekstil
yüzeyi üretim yöntemlerine k›yasla son derece ekonomiktir. Bu nedenle, nonwoven ürünlerin kullan›m ve
buna ba¤l› olarak da üretim miktarlar› gün geçtikçe artmaktad›r. En genifl hali ile nonwoven kumafllar›n kullan›m alanlar› yaz›n›n sonundaki tabloda verilmifltir.
NONWOVEN TEKNOLOJ‹LER‹
Esas olarak liften tekstil yüzeyine (kumafla) do¤rudan
dönüflümü anlam›na gelen nonwoven üretim teknolojisi insanl›k tarihi kadar eski olmas›na ra¤men son y›llarda ciddi geliflmeler kaydetmifltir. Bilinen en eski nonwoven kumafl keçedir ve keçe yün lifinin ›s›, rutubet ve
bas›nç etkisi ile lifin kendi özelli¤i olan yüzey pürüzlülükleri sayesinde liflerin kenetlenerek yüzey oluflturmas› esas›na dayan›r. Bu temel bilgiden yola ç›karak di¤er
lifler de; lif haz›rlama, tülbent oluflturma, tülbentin sa¤lamlaflt›r›lmas› ve son olarak da nonwoven kumafl›n bitim ifllemleri olmak üzere belli bafll› dört farkl› aflamadan ibarettir. Her bir aflaman›n kendi içersinde farkl›
yöntemleri ve dolay›s› ile belli bafll› teknolojiler öne ç›km›flt›r.
Özellikle son y›llarda önem kazanm›fl olan belli bafll›
nonwoven üretim teknolojileri afla¤›da k›saca özetlenmifltir.
‹¤neleme: Esas olarak sadece tülbentin sa¤lamlaflt›rmas›n›n yöntemini ifade eden bu terim metre karesi
150 gram ve üzeri nonwoven kumafllar›n üretiminde
yayg›n olarak kullan›lan yöntemdir. Farkl› elyaf haz›rlama ve tülbent haz›rlama yöntemleri ile haz›rlanm›fl olan
tülbent, bir tabla üzerine yerlefltirilmifl olan ve üzerlerinde çentikler olan çok say›da i¤nenin tülbentte çok
yüksek tekrarl› olarak bat›r›lmas› ve ç›kar›lmas› ile i¤nelerin çentiklerine iliflen liflerin tülbent eninde tafl›nmas›
ve bu nedenle de bir lif kar›fl›m›, lif kenetlenmesi oluflturma yöntemidir.
Her türden lif için kullan›labilen bu yöntem, özellikle de
geri kazan›lm›fl liflerden izolasyon keçeleri, jeotekstil ve
yer kaplamalar› için uygun bir yöntemdir.
Termobond: Haz›rlanm›fl bir elyaf tülbentinin lifler aras›na yerlefltirilmifl olan kolay eriyebilen lifler veya toz
halindeki materayallerin f›r›n içersinde eritilmesi ile tülbenti oluflturan ço¤unluk liflerin birbirleri ile yap›flma

esasl› kenetlenmesine dayanan bir teknolojidir. Özellikle metre karesi 5 gram ile 100 gram aras›nda de¤iflen
ince nonwoven kumafllar›n üretiminde kullan›l›r. Günümüzde çocuk bezi, filtre ve hijyen amaçl› olarak oldukça yayg›n kullan›lan bir yöntemdir.
Spunbond: Bu teknoloji, nonwoven üretimini bir aflama daha geriye götürerek polimerden tekstil yüzeyi
oluflturma ifllemidir. Ekstruder ile eritilen polimer granülleri, lif haline getirilip bir konveyör band› üzerine dökülür ve ›s› ve bas›nç etkisi ile filament formunda olan
lifler birbirleri ile kenetlenerek tekstil yüzeyi elde edilir.
Tüm ifllem aflamalar›n›n tek bir makine üzerinde gerçeklefltirilebilmesi, bu teknolojiyi en verimli ve cazip
hale getirmifltir. Metrekaresi 5 gram ile 100 gram aras›nda olabilen spunbond nonwoven kumafllar hijyen,
filtrasyon ve endüstriyel alanlarda pek çok kullan›m
yeri bulmufltur.
Spunlace: Haz›rlanm›fl olan elyaf tülbentinin yüksek
bas›nçl› ince su jetlerinin mekanik kar›flt›rma etkisi ile
kenetlenmesi esas›na dayanan bir nonwoven üretim
teknolojisidir. Elyaf› kenetlemek için yap›flt›r›c› herhangi bir katk› kullan›lmad›¤›ndan, özellikle hijyenik
amaçl› kullan›mlarda büyük önem arz etmifl ve de metre kare bafl›na 10 gram ile 200 gram aras›nda oldukça
verimli üretim yap›labildi¤inden son y›llarda çok geliflmifl bir teknolojidir. Elyaf tülbentinin haz›rlanmas› aflamas›nda her türden lifin harmanlanarak istenilen emicilik veya dayan›kl›l›k gereksinimlerinin karfl›lanabilmesi
nedeniyle de ›slak mendillerden suni deriye kadar
son derece genifl bir kullan›m alan›na sahip olmufltur.
NONWOVEN PAZARI
Kuzey Amerika Nonwoven üreticileri Birli¤i-INDA’n›n
en son olarak yay›nlanan dünya nonwoven piyasas›n›n
2004-2009 y›llar› aras›ndaki durumu ve gelece¤i hakk›ndaki, nonwoven ürünlerin 2009 ve sonras›nda büyük pay sahibi olaca¤›na dair tahminler de içermektedir. Afla¤›da bu rapordan seçilmifl baz› önemli tespitler
sunulacakt›r.
Hala çok yeni bir endüstri olan nonwoven materyallerinin yaklafl›k 50 y›ll›k bir geçmifli var. Bununla birlikte,
ekteki tablodan da görüldü¤ü gibi sektör 2004 y›l›nda
dünyada toplam 4,5 milyon tonluk ve 110 milyar metrekarelik üretimle lider endüstrilerden biri olma yoluna
girmifltir. INDA ile birlikte Avrupa Nonwoven üreticileri Birli¤i olan EDANA da önümüzdeki befl y›l için dünya nonwoven endüstrisinin bu oranla büyümeye devam edece¤ini ve 2009 da 6,4 milyon tonluk bir üre-
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Nonwoven Üretiminde Dünyaya Bir Bak›fl

Milyon dolar
Milyon metrekare
Milyon ton

Geliflme
1994-2004

Tahmini
Geliflme
2004-2009

1994

2004

2009
tahmin

9,1

16,4

23,3

% 6.2

% 7.3

49,0

110,0

163,0

% 8.4

% 8.2

2,2

4,5

6,4

% 7.5

% 7.4

tim ve 23 milyar dolarl›k bir hacme sahip olaca¤›n› tahmin etmektedirler.
YEN‹ PAZARLAR
On y›l önce Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya dünya
nonwoven üretiminin yaklafl›k %75 ini gerçeklefltiriyordu. Geçen on y›ll›k süre içerisinde ise bu üç bölgenin
y›ll›k %7 büyüme göstermesine ra¤men 2004 itibariyle dünyadaki pazar paylar› %65 in alt›na gerilemifltir.
Buna sebep olarak ise nonwoven üretiminde Ortado¤u
ve Latin Amerika bölgelerinin ve bilhassa Çin’in liderli¤ini yapt›¤› Asya-Pasifik hatt›n›n h›zla geliflen ekonomileri gösterilmektedir.
1994 y›l›ndaki nonwoven üretimi 115 bin ton olan Çin,
on y›ll›k süreç içerisinde y›ll›k %18 gibi bir oranla büyüyerek nonwoven üretimini 2004 y›l›nda 600 bin tona
ulaflt›rm›flt›r. 1994 de Çin’in dünya nonwoven üretimindeki pazar pay› %5 iken flu anda %14’dür. Nonwovenlar›n büyük bir k›sm›n› ihraç ürünlerinde kullanan
Çin’de nonwoven çocuk bezleri, hijyenik pedler, temizlik bezleri, kullan›l›p at›labilen t›bbi giysiler,
günlük k›yafetler ve ev ürünleri için giderek artan yerel bir talep de ortaya ç›km›flt›r.
Öte yandan, Ortado¤u bölgesindeki nonwoven üretimi on y›l öncesinde birkaç bin ton civar›nda seyrederken, üretimdeki h›zl› bir geliflmeyle 2004 itibariyle 200
bin tona yaklaflm›flt›r. Ortado¤u bölgesinde üretimin
ço¤unlu¤unu omuzlayan ülkeler ise ‹srail, Suudi Arabistan ve Türkiye’dir. Son zamanlarda M›s›r, ‹ran ve Kuveyt’teki geliflmeler de bu sektöre cesaret verici niteliktedir. Nüfusu yedi milyondan az olan ‹srail’deki nonwoven endüstrisi hammadde ve son ürün ihrac›yla varl›¤›n› sürdürmektedir. ‹srail’in en büyük nonwoven üreticisi olan Avgol ham haldeki spunbonded nonwoven
ürünlerini Avrupa ve Kuzey Amerika’ya ihraç etmektedir. ‹srail’deki birçok firma spunlaced de materyaller
üretmektedir. Üretilen bu spunlaced materyallerinin
ço¤u temizlik bezleri ve t›bbi malzemelere dönüfltürülerek Güney Amerika, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya
ihraç edilmektedir.
Türkiye’deki nonwoven üretimi ise 2004 y›l› itibariyle
yaklafl›k 65 bin tona ulaflm›fl ve geçen 5 y›l içerisinde

ikiye katlanm›flt›r. Uzun bir geçmifle sahip olmas› ve lokomotif sektörlerden biri olmas› sebebiyle Türkiye’nin
tekstil endüstrisindeki bu geliflme bir sürpriz de¤ildir.
Ülkede alt›s› faal biri yap›m aflamas›nda toplam yedi
spunbond üreticisi firma bulunmaktad›r. Türkiye’nin
ekonomisi son on y›l içinde %6 oran›nda büyümüfl ve
önümüzdeki y›llarda da bu büyümeyi sürdürece¤e
benzemektedir. Avrupa Birli¤ine girme süreci ise ülke
ekonomisini flu anda ve gelece¤e yönelik olarak güçlendirmeye devam etmektedir.
YEN‹ NONWOVEN TEKNOLOJ‹LER‹
Elyaf›n taraklanarak tülbent haline getirildikten sonra ›s›
ile (termobond) veya i¤neleme ile (needle punched)
gerçeklefltirilen nonwoven teknolojilerinin önemindeki
azalmaya mukabil hava ile serme (airlaid), eriyikten
nonwoven üretimi (spunbond) ve bikomponent spunbond üretim teknolojilerilerinde art›fl gözlemlenmifltir.
SPUNBOND TEKNOLOJ‹S‹
Hammadde olarak polimer granüllerinden (chips) do¤rudan filament oluflturarak nonwoven yüzey üretim
teknolojisine "Spunbond Teknolojisi" ad› verilir. 80’li
y›llar›n bafl›nda, daha nitelikli ve daha ekonomik nonwoven yüzeyler elde etmek üzere termobond teknolojisinin yerini almak amac›yla gelifltirilmifltir. Filametlerin
oluflturdu¤u yüzeyler gerçekte kesik elyaftan oluflturulmufl yüzeylerden daha sa¤lamd›r ve elyaf üretimi, balyalanmas›, yeniden aç›lmas› ve yüzey oluflturulmas› gibi safhalar elimine edildi¤inden daha ucuzdur.
Tüm dünyadaki kurulu spunbond kapasitesi,
• ince denye için yaklafl›k 520,000 ton/y›l ve
• kal›n denye için de yaklafl›k 100,000 ton/y›l
olarak tahmin edilmektedir. Bu toplam 620 bin ton/y›l
üretim, hijyen ve ev tekstili sektörleri taraf›ndan tüketilmektedir.
Spunbond kumafllar belli bafll› afla¤›daki alanlarda kullan›m bulmaktad›rlar:
• H‹JYEN: çocuk bezi, kad›n ba¤› gibi hijenik ürünlerin
üst ve alt kumafllar›
• TIBB‹ ÜRÜNLER: cerrahi önlükler, maskeler ve di¤er
ürünler.
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• ENDÜSTR‹YEL: ev tekstili, koltuk ve döflemelikler, zirai ve jeotekstil ürünleri.

Venezüella ve Meksika’da ise pek çok spunlaced hatt›
y›llard›r faaldir ve üretim gerçeklefltirmektedirler.

• Spunbond kumafllara olan talep her sene %8-10 artmaktad›r.

Bu teknolojiyi kullanan üretim ünitelerinin say›s›nda
uzun y›llar art›fl gözlenmemifltir. Fakat fluanda son üç
y›lda bu teknolojiye verilen destekle kapasite sürekli
olarak artmakta ve ileriye yönelik daha büyük yat›r›mlar yap›lmaktad›r. Bu yat›r›mlar ço¤unlukla temizlik
bezleri, t›bbi kullan›m ve suni deri zemin kumafl›
pazarlar›n› hedef almaktad›r.

SPUNBOND ÜRET‹C‹LER‹
Avrupa’da çok say›da küçük spunbond üreticisi mevcuttur. Örne¤in, sadece ‹talya’da 6 adet spunbond hatt› mevcuttur. Asya’da ise büyük üreticileri Japonya,
Tayvan ve Güney Kore’de kuruludur. ‹ki büyük Çin tesisi dünya çap›nda üretim yapmaktad›r. Ancak Çin’de
kurulu spunbond tesisi say›s› yaklafl›k 30 adeti bulmufltur. Bunlar›n ço¤u küçük, eski ve yerli teknolojiye dayal› tesislerdir.
Gerek spubond nonwoven kumafl üretiminin kolay olmas› gerekse de genifl ve h›zla yay›lan kullan›m alanlar› nedeniyle, spunbond teknolojisi ülkemizde son on
y›ldan daha k›sa bir sürede h›zla yay›lm›flt›r.

Spunlace teknolojisi, selüloz liflerinin ifllenmesinde en
uygun teknoloji olarak kabul görmüfltür. Geleneksel
olarak, ›slak mendil ve silme bezleri alan›nda kimyasal ba¤lama ile elde edilen nonwoven kumafllar kullan›lm›flt›r. Ancak, liflerin kimyasal ba¤lanmas› kumafl›n
esnekli¤ini engelleyen bir unsur oldu¤undan giderek
tercih edilmeyen bir yöntem haline gelmifltir. S›n›rs›z
yüzey görünümü elde etme imkân›na ilave olarak kumafl›n delikli ve desenli olarak da yap›labilmesi bu kumafllar›n kullan›m alan›n› daha da geniflletmektedir.

Kimyasal (resin bonded), ›s›l (thermobond), su jeti ile
(spunlaced, hydroentangled) ve i¤neleme ile nonwoven üretim teknolojileri 1990’lar›n bafl›nda toplam
nonwoven üretiminin üçte ikisini oluflturmaktayd›. Fakat 1999 rakamlar›na göre bu teknolojilerin toplam
dünya nonwoven üretimdeki pay› yar›ya düflmüfl ve
hatta 2004 itibariyle bu oran %47’ye gerilemifltir.

2001 y›l›nda toplam spunlace nonwoven üretimi 252
bin ton iken önümüzdeki 5 y›l süresince art›fl›n y›ll›k
%11 olarak 2006’da 422 bin tona eriflece¤i tahmin
edilmektedir. Ülkemizde baz› firmalar taraf›ndan üretilen spunlace nonwoven kumafllar›n büyük bir k›sm› ihracat edilmesine ra¤men, Türkiye son derece ciddi bir
spunlace nonwoven ithalatç›s›d›r da.

TÜRK‹YE’DE KURULU SPUNBOND TES‹SLER‹

SU JET‹ ‹LE NONWOVEN ÜRET‹M (SPUNLACE)
TEKNOLOJ‹S‹
Su jeti ile nonwoven üretim (Spunlace) teknolojisi
1994-2004 y›llar› aras›nda y›ll›k %12’lik h›zl› bir büyüme göstermesine ra¤men taraklanm›fl nonwoven üretim rakamlar›ndaki böyle bir de¤iflikli¤in yani taraklanm›fl nonwovenlar›n pazar pay›n› eskiye nazaran kaybetmelerinin sebebi olarak, çocuk bezi amaçl› kullan›lan thermobond nonwoven ürünler yerine spunbond
materyallerinin artan kullan›m› gösterilebilir. Bununla
birlikte, spunbond teknolojilerinin pazar pay› hala %41
civar›ndad›r ve rakamlar›n çarp›c›l›¤› aç›s›ndan flunu da
ifade etmek gerekir ki toplam spunbond üretimi on y›l
öncesinin toplam nonwoven üretiminin üç kat›d›r.

SON SÖZ

Dünya toplam spunlaced üretimi 2004 y›l›nda 400 bin
tonu geçmifltir. Son on y›l içinde bu teknolojinin geliflimi çift haneli rakamlarda seyretmifl ve bu teknolojiyi
kullanan Çin, Latin Amerika, Do¤u Avrupa ve Ortado¤u gibi yeni bölgelerin de kat›l›m›yla üretim kapasitesi
oldukça artm›flt›r. Söz konusu üretim hatlar›n›n hepsi
modern sistemlerdir ve yapay deri üretimi için zemin
kumafl›, temizlik bezleri ve t›bbi malzeme taleplerini
karfl›lamak için kurulmufllard›r. ‹srail flu anda kurulu büyük bir üretim kapasitesine sahiptir ve hem hammadde hem de genifl bir son ürün yelpazesini Güney Amerika, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya ihraç etmektedir.

H›zla geliflmekte olan bu sektörde yat›r›m k›sa sürede
geri kazan›lacak niteliktedir. Ancak, yat›r›m›n, teknoloji seçimi, Pazar analizi ve pazara hedeflenecek potansiyel pazara yönelik tesis tasar›m› gibi teknik ve ekonomik incelikler mutlaka bu konunun teknik ve ekonomik
uzmanlar› taraf›ndan kapsaml› biçimde ele al›nmal› ve
detayl› bir fizibilite ön çal›flmas› yap›lmal›d›r. Aksi takdirde geri dönülmez yanl›fllar kaç›n›lmaz olacakt›r. Bu
makalenin her iki yazar› da gerek dünya gerekse Türkiye pazar›na ve mevcut nonwoven teknolojilerine tam
olarak hakim uzmanlard›r ve yat›r›m öncesi dan›flmanl›k ve fizibilite çal›flmas› yapmaktad›rlar.

Leasing Dünyas›
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Nonwoven Kumafllar›n Kullan›m Alanlar›
Kiflisel Bak›m ve Hijyen
• Çocuk bezleri
• Bayan hijyen ürünleri
• Yafll› çamafl›rlar›
• Kuru ve ›slak temizlik bezleri
• Bebek külotlar›
• Kozmetik temizleme pedleri
• Bebek bak›m bezleri
• Burun bantlar›
• Difl plaklar› için yap›flt›r›c›lar
• Kullan›l›p at›labilen iç çamafl›rlar›
Temizlik Bezleri
• Endüstriyel temizlik bezleri
T›bbi Kullan›mlar
• Cerrahi: Kullan›l›p at›labilen kepler,
elbiseler, maskeler ve galofllar
• Bölme perdeleri, sarma ve paketleme
ürünleri
• Emici, örtücü kumafllar ve silme
bezleri
• Yatak çarflaf›
• Kirlenmeden koruma önlükleri
• Muayene önlükleri
• Deriden ilaç verme batlar›
• K›l›flar
• Yatak altl›klar›
• ‹fllem paketleri
• Is›tma paketleri
• Inkubatör minderleri
Ev Ürünleri
• Temizlik bezleri, moplar
• Bulafl›k bezleri
• Kumafl yumuflat›c›lar›
• Süpürge torbalar›
• Çamafl›r torbalar›
• Mutfak aspiratör filtresi
• Çay ve kahve pofletleri
• Kahve filtreleri
• Masa örtüleri ve peçeteleri
• Elbise ve ayakkab› torbalar›
• Toz bezleri
• Leke ç›kar›c›lar›
• G›da paketleri
E¤lence ve Seyahat Ürünleri
• Uyku tulumlar›
• Çad›rlar
• Valizler, el çantalar›, Pazar çantalar›
• Pizza da¤›t›m paketleri
• Koltuk örtüleri
• CD koruma zarflar›
• Yast›k k›l›flar›
• ‹çecek k›l›flar›
• Sandviç paketleri
Giysi Ürünleri
• Astarlar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giysi koruma k›l›flar›
El çantas› k›l›flar›
Ayakkab› k›l›flar›
Yatak astarlar›
Yang›ndan korunma giysileri
Dikkat çekici afl›r› parlak giysiler
Endüstriyel kep ve galofllar
Kullan›l›p at›labilen ifl giysileri
Kullan›l›p at›labilen ayakkab› torbalar›
Kimyasal korunma giysileri

Mobilya ve Ev Döflemesi
• Mobilya imalat›nda
• Kolluk ve s›rt izolasyonu
• Minder iç astar›
• Toz örtüleri
• Astarl›k
• Dikifl güçlendirme
• Süsleme malzemeleri
• Yatak imalat›nda
• Yorgan astar›
• Toz örtüleri
• Yay sarma kumafl›
• Yatak yüzü dolgusu
• Yatak k›l›f›
• Perdeler
• Duvar kaplamas›
• Hal› s›rt›
• Lamba kaplamas›
Okul ve Bürolarda
• Kitap k›l›f›
• Posta zarf›
• Harita, ikaz iflaretleri ve ask›l› posterler
• Havlular
• Ka¤›t para
Otomotiv
• Bagaj iç kaplamas›
• Paket raflar›
• Is› izolasyon malzemesi
• Raf süslemeleri
• Kal›pl› tavan kaplamas›
• Bagaj zemin kaplamas›
• Ya¤ filtreleri
• Tavan kaplamas›
• Arka paket raflar›
• Kabin hava filtreleri
• Süsleme kumafllar›
• Hava filtreleri
• Susturucular
• ‹zolasyon malzemeleri
• Araba k›l›flar›
• Araba paspaslar›
• Bantlar
• Tufting hal› s›rt›
• Koltuk k›l›flar›
• Kap› iç duvar› kaplamalar›

Bina ve ‹nflaat
• Tavan ve çat› izolasyon katman›
• Kiremit alt› malzemesi
• Is›l ve gürültü izolasyonu
• Bina k›l›f›
• S›va alt› kaplamas›
• Boru kaplama kumafl›
• Beton alt› örtüsü
• Zemin ve temel sa¤lamlaflt›rma
• Dikey drenaj
Jeotekstiller
• Asfalt kaplamas›
• Toprak sa¤lamlaflt›rma
• Drenaj
• Sedimentasyon ve erozyon kontrol
• Havuz k›l›f›
• Drenaj kanal k›l›flar›
Endüstriyel
• Lamine kumafl s›rt›
• Elektronik ayg›tlar - Disket zarflar›
• Filtreler - hava, s›v›, ve gaz
• Uydu antenleri
• Giysi d›fl koruyucu kaplamas›
• Kablo izolasyonlar›
• ‹zolasyon bantlar›
• Z›mpara ka¤›tlar›
• Konveyor kay›fllar›
• Takviyeli plastikler
• PVC tafl›y›c› katmanlar›
• Alev duvarlar›
• Suni deri
• Gürültü emici katmanlar
• Klimalar
• Pil/akümülatör ay›raçlar›
• Alkalin piller
• Asitli piller
• fiarj edilebilir piller
• Kayma önleyicileri
Hava, S›v› ve Gaz Filtreleri
• S›v› - ya¤, içecek, süt, meyve suyu vs.
filtreleri
• Aktif karbon filtreleri
Zirai Kullan›mlar
• Hasat örtüleri
• Tohum battaniyeleri
• Yabani ot kontrol örtüleri
• Sera örtüleri
• Kök koruma kumafllar›
• Do¤ada eriyebilen bitki saks›lar›
• Damlac›kl› besleme battaniyeleri
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F‹DER Üyesi fiirketler

A&T F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Bayar Cad.fiehit Mehmet Fatih Öngül Sk.
Odak ‹fl Merkezi .5 A Blok Kat.4
Kozyata¤›-‹stanbul
Tel: (0216) 445 57 01 Faks: (0216) 445 57 07

F‹NANS F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Akmerkez B Kulesi
K:10 Etiler-‹stanbul
Tel: (0212) 282 10 90
Faks: (0212) 282 10 40

SÜZER F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Asker Oca¤› Cad. No.15
Süzer Plaza 80200 Elmada¤-‹stanbul
Tel: (0212) 334 48 00
Faks: (0212) 334 48 66

ALTERNAT‹F F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
19 May›s Cad. Golden Plaza No.1 K.5
fiiflli-‹stanbul
Tel: (0212) 231 34 34 Faks: (0212) 231 50 12

FFK FON F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Fulya Aflç›o¤lu Plaza Hakk› Yeten Cad.No:10/18
Teflvikiye-‹stanbul
Tel: (0212) 343 15 00 Faks: (0212) 343 15 55

fiEKER F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Nispetiye Cad.Tanburi Ali efendi Sokak
No.1 Etiler-‹stanbul
Tel: (0212) 358 42 92 Faks: (0212) 358 43 21

ASYA KATILIM BANKASI A.fi.
K›s›kl› Cad. Kuflbak›fl› Sk. No.2
81190 Altunizade-‹stanbul
Tel: (0216) 554 50 00 Faks: (0216) 554 50 23

GARANT‹ F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Eski Büyükdere Cad. Ayaza¤a Köyyolu No.23
34396 Maslak-‹stanbul
Tel: (0212) 365 30 00 Faks: (0212) 365 30 01

TEB F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Setüstü Haktan ‹flmerkezi No.45
K.3 Kabatafl 80040
Tel: (0212) 252 50 00 Faks: (0212) 252 55 01

ABN AMRO F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Otlukbeli Cad. Tanburi Ali Efendi Sok. No.13
80630 Etiler-‹stanbul
Tel: (0212) 359 40 00 Faks: (0212) 352 08 77

HALK F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
19 May›s Cad. l.Golden Plaza
K.2 fiisli-Istanbul
Tel: (0212) 230 92 48 Faks: (0212) 230 46 69

TEKFEN F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower No.209
4. Levent-‹stanbul
Tel: (0212) 357 07 07 Faks: (0212) 357 08 25

AK F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi
‹nönü Cad. No.80 K.6 Gümüflsuyu
34437 Taksim-‹stanbul
Tel: (0212) 334 80 00 Faks: (0212) 334 80 01

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA Afi.
‹fl Kuleleri Kule 2 Kat.10 80620
4.Levent-‹stanbul
Tel: (0212) 350 74 00 Faks: (0212) 350 74 99

TEKST‹L F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Ankara Asfalt› Küçükyal› Kavfla¤› ‹nönü Cad.
Gökçe Sk. No.14 Küçükyal›-‹stanbul
Tel: (0216) 587 90 00 Faks: (0216) 489 97 85

CITILEASE F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
‹nk›lap Mah. Y›lmaz Plaza O. Faik Atakan
Caddesi No.34 34768 Ümraniye-‹stanbul
Tel: (0216) 524 00 00 Faks: (0216) 524 63 83

KENT F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Asker Oca¤› Cad. No.15 Süzer Plaza 80200
Elmada¤-‹stanbul
Tel: (0212) 334 48 00 Faks: (0212) 334 48 66

T‹CARET F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Yal› Köflkü Cad.Hayri Efendi Sk. No.36/1
Eminönü-‹stanbul
Tel: (0212) 514 82 19 Faks: (0212) 514 82 18

DAIMLER CHRYSLER F‹NANSAL K‹RALAMA
TÜRK A.fi.
Cemal Ulusoy Cad. Bas›n Ekspres Yolu
34620 Yenibosna-‹stanbul
Tel: (0212) 471 46 49 Faks: (0212) 471 46 38

KOÇ F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
K›s›kl› Cad.No.28 34662
Altunizade-‹stanbul
Tel: (0216) 554 12 12
Faks: (0216) 554 12 13

TOPRAK F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Fulya Aflç›o¤lu Plaza Hakk› Yeten Cad.
No:10/18 Teflvikiye-‹stanbul
Tel: (0212) 343 15 00
Faks: (0212) 343 15 55

DAL F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Yenido¤an Mah.Ferhatpafla Cad. Dalk›ran Triko
Merkezi No.24 Kat.4/256 Bayrampafla-‹stanbul
Tel: (0212) 613 80 80 Faks: (0212) 613 80 99

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.fi.
Büyükdere Cad. No.129
Esentepe-‹stanbul
Tel: (0212) 354 11 11 Faks: (0212) 354 12 12

ULUSAL F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Büyükdere Cad. Beyaz›t Han No.86 K.7
Gayrettepe-‹stanbul
Tel: (0212) 288 43 43 Faks: (0212) 274 02 60

DAR‹ F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.No.24
Altunizade-Üsküdar-‹stanbul
Tel: (0216) 554 10 50 Faks: (0216) 554 10 51

MNG F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
‹nönü Mah.Cumhuriyet Cad. fiakirpafla ‹fl Han›
No.89-91 34373 Elmada¤-‹stanbul
Tel: (0212) 343 94 80 Faks: (0212) 343 96 06

VAKIF F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Bas›m Ekspres Yolu Onura ‹fl Merkezi
K.7 ‹kitelli-‹stanbul
Tel: (0212) 473 59 00 Faks: (0212) 473 59 99

DESTEK F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Büyükdere Cad. Yap› Kredi Plaza C Blok
K.13-/32-33 Befliktafl-‹stanbul
Tel: (0212) 325 25 50 Faks: (0212) 325 25 60

MERSAN F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Barbaros Bulvar› No.127 80700
Balmumcu/Befliktafl-‹stanbul
Tel: (0212) 272 28 20 Faks: (0212) 272 28 24

VFS F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Volvo Center. Cevat Aç›kal›n Cad. No.1
Tozkoparan 34010 Merter-‹stanbul
Tel: (0212) 482 40 40 Faks: (0212) 481 85 45

DEN‹Z F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
R›ht›m Cad. No.26 80880
Karaköy-‹stanbul
Tel: (0212) 292 29 80 Faks: (0212) 292 29 87

PAMUK F‹NANSAL KiRALAMA A.fi.
Büyükdere Cad. Enka Binas› No.108 Kat:2-3
34394 Esentepe-‹stanbul
Tel: (0212) 347 34 00 Faks: (0212) 356 30 04

YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA A.O.
Büyükdere Cad. No.161
Zincirlikuyu-‹stanbul
Tel: (0212) 336 60 00 Faks: (0212) 217 12 89

DEM‹R F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Büyükdere Cad. 122/B
Esentepe-‹stanbul
Tel: (0212) 217 17 18
Faks: (0212) 211 21 27

SANKO F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Evren Mah. Gülbahar Cad. No.27
Sanko Pazarlama ‹fl Merkezi K.12
Ba¤c›lar-Güneflli/‹stanbul
Tel: (0212) 410 45 30 Faks: (0212) 410 45 31

YATIRIM F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Büyükdere Cad. Nurol Maslak Plaza
A Blok No.71 Kat:16 34398 Maslak-‹stanbul
Tel: (0212) 328 18 58
Faks: (0212) 328 18 81

FORTIS F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No.22
80670 Maslak-‹stanbul
Tel: (0212) 345 01 60 Faks: (0212) 345 01 70

SIEMENS F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Meclis-i Mebusan Cad. No:125 34433
F›nd›kl›-‹stanbul
Tel: (0212) 251 02 07 Faks: (0212) 293 35 30

Z‹RAAT F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Büyükdere Cad.No.43 B Blok K.2
80670 Maslak-‹stanbul
Tel: (0212) 286 17 28 Faks: (0212) 286 18 36
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F‹DER ‹statistikleri

F‹DER 12 Ayl›k ‹statistik Sonuçlar›
F‹DER -Finansal Kiralama ‹fllemlerinin Mal Gruplar›na Göre Da¤›l›m› (Ocak - Aral›k 2005)
2005 DOKUZ AYLIK
MAL GRUPLARI
Kara Ulafl›m Araçlar›
Hava Ulafl›m Araçlar›
Deniz Ulafl›m Araçlar›
‹fl ve ‹nflaat Makinalar›
Makine ve Ekipman
T›bbi Cihazlar
Tekstil Makinalar›
Turizm Ekipmanlar›
Elektronik ve Optik Cihazlar
Bas›n Yay›n ile ‹lgili Donan›mlar
Büro Ekipmanlar›
Gayr›menkuller
Di¤er
GENEL TOPLAM
‹fiLEM ADED‹

Bin
YTL
490.861
9.167
7.769
976.288
1.041.264
171.505
337.757
54.496
149.805
132.684
242.621
254.796
40.523
3.909.536

Bin
USD
363.953
6.718
5.730
724.791
772.076
127.144
250.202
40.418
111.217
98.320
179.882
189.251
30.067
2.899.769

IV.DÖNEM (01.10.2005-31.12.2005)

Da¤›l›m
%
12.56
0.23
0.20
24.97
26.63
4.39
8.64
1.39
3.83
3.39
6.21
6.52
1.04
100.00

16.456

Bin
YTL
215.877
25.676
1.758
351.109
541.099
93.923
136.091
25.765
52.745
48.953
111.450
208.166
16.917
1.829.529

Bin
USD
160.886
19.135
1.310
261.670
403.264
69.998
101.424
19.202
39.309
36.483
83.060
155.139
12.608
1.363.488

9.774

Da¤›l›m
%
11.80
1.40
0.10
19.19
29.58
5.13
7.44
1.41
2.88
2.68
6.09
11.38
0.92
100.00

2005 ON‹K‹ AYLIK
Bin
YTL
706.738
34.843
9.527
1.327.397
1.582.363
265.428
473.848
80.261
202.550
181.637
354.071
462.962
57.440
5.739.065

Bin
USD
524.839
25.853
7.040
986.462
1.175.340
197.142
351.626
59.620
150.526
134.803
262.942
344.390
42.675
4.263.258

Da¤›l›m
%
12.31
0.61
0.17
23.13
27.57
4.62
8.26
1.40
3.53
3.16
6.17
8.07
1.00
100.00

26.230

Not: F‹DER Üyesi fiirketlerin Yurtiçi Kiralama ‹fllemlerini Göstermektedir.

2004 YILI 12 AYLIK ‹fiLEM HACM‹ YATIRIM TUTARI

2005 YILI 12 AYLIK ‹fiLEM HACM‹ YATIRIM TUTARI

B‹N USD

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

Kara
Ulafl›m
Araçlar›

Hava
Ulafl›m
Araçlar›

Deniz
Ulafl›m
Araçlar›

‹fl ve
na ve
‹nflaat Maki
Eki
p
man
Makinalar›

420.138
2005 524.839

5.523
25.853

5.612
7.040

442.033 782.543 122.288 370.969
986.462 1.175.340 197.142 351.626

2004

Fider Finansal Kiralama Derne¤i’nin
Yay›n Organ›d›r.

Mart 2006 Say›: 15
www.fider.org.tr
fider@fider.org.tr

Üç ayda bir yay›nlan›r.
Yay›n Türü: Yerel Süreli
Para ile sat›lmaz.

T›bbi
Cihazlar

k Bas›n Yay›n Büro
Tekstil
Turizm Elveektroni
Gayri
Opti
k
ile ‹lgili Ekipmanlar› Menkul
Makinalar› Ekipmanlar› Cihazlar Donan›
ler
mlar
41.798
59.620

144.924 105.479 208.604 200.484
150.526 134.803 262.942 344.390

Di¤er
70.428
42.675

F‹DER Finansal Kiralama Derne¤i Ad›na Sahibi : Dursun AKBULUT
Genel Yay›n Yönetmeni : Murat ALACAKAPTAN
Yaz› ‹flleri Müdürü : Müge KARIfiMAN
Adres : Nispetiye Cad. Levent ‹fl Merkezi No: 6 Kat: 2 34330 1. Levent-‹ST.
Tel: (0212) 284 53 10 (pbx) Faks: (0212) 281 66 47
Yap›m ve Bask›: Lebib Yalk›n Yay›mlar› ve Bas›m ‹flleri Anonim fiirketi
Otosanayii Barbaros Cad. No:78 4.Levent-‹ST. Tel (0212) 282 39 00

