
Bildi¤iniz gibi Leasing sektörünün bir "Mesleki Ahlak

Kurallar› Uygulama ‹lkeleri" belgesi vard›r. Bu belge-

nin, ülkemizde bu konuda - yani bir "sektörel" etik

de¤erler belgesi olarak - ilk örneklerden biri oldu¤u-

nu san›yorum. Henüz önemli bir uygulama alan› bu-

lamam›fl olmas› belgenin önemini azaltmaz. 

Bu etik ilkeler belgesi 25 fiubat 1998’de yürürlü¤e

konmufltur. Böylece uygulamada sekizinci y›l› dol-

maktad›r. 

Haz›rl›k aflamas›na bir ölçüde kat›ld›¤›m bu belge,

sektörün o günlerde 10 y›l› geçen deneyimlerinin ›fl›-

¤›nda gelifltirilmiflti.

***

Dokuz maddeden oluflan belgenin özü, 3.-7. mad-

delerdeki ilke ve kurallarla ortaya konur.

Bu kurallar›n baz›lar› yasal zorunluluklar›n vurgulan-

mas›ndan ibarettir. (Md.3(a), Md.3(g), Md.5’in müfl-

terileri ilgilendiren yönü)

Baz› kurallar sadece genel ifl ahlak› kurallar›n›n yine-

lenmesi olarak görülebilir. (Md.3(b), Md.3(c),

Md.5’in F‹DER’e iliflkin yönü)

"Ekonomik yarar›n gözetilmesi" bafll›kl› Md.3(d), üye-

lerin "karl›l›¤›n yan› s›ra ekonomik kalk›nman›n ge-

reklerini de dikkate alarak faaliyette bulunmaya" özen

göstermelerini ister. "Ekonomik kalk›nman›n gerekle-

ri" somut olarak ortaya konmadan uygulanmas› güç

bir maddedir bu, ama bir niyet ve "ortak de¤er" bildi-

rimi olarak belgede yer almas› yine de anlaml›d›r.

Öte yandan baz› kurallar›n ise güncel bir mercek al-

t›nda gözden geçirilmelerinde yarar olabilir. fiimdi

bunlar›n üzerinde duraca¤›m.

***
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Merhaba
Yeni say›m›zla sizlerle yeniden birlikteyiz. Bu say›m›z bu
y›l›n son say›s› ayn› zamanda. Leasing sektörü de y›l› ka-
pat›yor, henüz y›l sonu rakamlar› belli olmad› ancak y›l›n
9 ayl›k verilerine göre sektör 3.7 milyar dolarl›k ifllem
hacmi gerçeklefltirerek geçen sene ayn› döneme göre
dolar baz›nda % 28 büyüdü. Mal gruplar› içinde en bü-
yük pay % 76 ile makine ve teçhizat grubuna ait. Sene
sonu ifllem hacminin 5 milyar dolar olmas› bekleniyor.
Sektör istatistikleriyle ilgili verileri bültenimizin 6. ve 7.
sayfalar›nda bulabilirsiniz. 

Bilindi¤i gibi, finansal kiralama sektörünün de içinde bu-
lundu¤u bankad›fl› mali kurulufllar›n düzenleme ve de-
netleme yetkisi 1.01.2006 itibariyle Bankac›l›k Düzenle-
me ve Denetleme Kurumu’na geçmiflti. Kurum taraf›n-
dan Ekim ay›nda "Finansal kiralama, faktoring ve finans-
man flirketlerinin kurulufl ve faaliyet esaslar› hakk›nda
yönetmelik"  yay›mland›. 10 Ekim 2006 tarih 26315 sa-
y›l› resmi Gazetede yay›mlanan Yönetmeli¤e BDDK ve
Fider’in web sitesinden ulafl›labilir. Yönetmelikle ilgili k›-
sa bir haberimiz bültenimizin 3. sayfas›nda yer al›yor.

Sn.Ahmet Buldam bu say›m›zdaki yaz›s›nda, Fider’in
Etik ilkelerini ele ald›. Etik ilkelerin yay›nland›¤› fiubat
1998 tarihinde Sn.Buldam Fider baflkan› olarak etik ilke-
lerin haz›rlanmas›nda eme¤i geçmifl bir kifli. Sn. Bul-
dam’›n yaz›s› 1. ve 4. sayfalar›m›zda yer al›yor.

Daha önce bültenimizde bir çok defa yaz›s› yay›nlanan
Sn. Zafer K›z›lsu bu say›m›za "‹flletmelerde Bütünleflik
Pazarlaman›n Gereklili¤i ve ‹liflkisel Pazarlaman›n Artan
Önemi" konulu yaz›s›yla katk›da bulunuyor. 

Bültenimizin 9 ve 10. sayfalar›nda Sn.Vefa Toroslu’nun
Finansal kiralama ifllemleri ve muhasebesiyle ilgili yaz›s›
yer al›yor. Sn.Toroslu, uzun y›llar leasing sektöründe ça-
l›flt›ktan sonra  2000 y›l›nda "Leasing ‹fllemleri ve Muha-
sebesi" konulu kitab›n› yay›nlam›flt›. Sn. Toroslu yaz›s›n-
da, 2003 y›l›nda vergi kanunlar›nda finansal kiralama ifl-
lemlerine yönelik yap›lan de¤iflikli¤i ele al›yor. 

Bültenimizin 2. ve 3. sayfalar›nda her zamanki gibi sek-
törden haberler yer al›yor.

Bültenimize tüm katk›da bulunanlara teflekkür ederiz.

2007 y›l›n›n ülkemiz ve sektörümüz için hay›rl› olmas›n›
diler, tüm okuyucular›m›z›n yeni y›l›n› kutlar›z.

Sa¤l›cakla kal›n…

F‹DER Devam› Sf. 4 - 5’te
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Garanti Leasing Çal›flanlar›
‹stan-BUL etkinli¤inde bulufltu
25-26 Kas›m tarihlerinde tüm Garanti Leasing çal›flanla-
r› flair Sunay Ak›n’›n moderatörlü¤ünde ‹stan-BUL’da
bulufltular. ‹stanbul’un tarihi yar›madas›nda gerçekleflti-
rilen etkinlikte, çal›flanlar gruplar halinde ‹stanbul’un gi-
zemli yerlerinde gün boyu sürecek bir keflfe ç›kt›lar. Su-
nay Ak›n’›n kültürel miras›m›zda aç›¤a ç›kar›lmam›fl pek
çok noktay› Garanti Leasing çal›flanlar› ile paylaflt›¤› et-
kinlik, kat›l›mc›lar›n Samsun Feribotu’yla denize aç›lmas›
ile devam etti. 

Capital Dergisi’nin Ödülü
Finans Leasing’e Verildi
Capital Dergisi’nin alt› y›ld›r öncülük etti¤i "Türkiye’nin En
Be¤enilen fiirketleri" araflt›rmas› sonuçlar›na göre bu y›l Fi-
nans Leasing sektörünün En Be¤enilen fiirketi seçildi.
7.546 flirketten 1350 orta ve üst düzey yöneticinin kat›l›-
m›yla yap›lan anketle "Türkiye’nin en be¤enilen ilk 20 flir-
keti" ve "29 sektörün en be¤enilen ilk 3 flirketi" belirlendi.
Müflteri memnuniyeti ve ürün kalitesi gibi kriterlerin yan›-
s›ra çal›flana verilen önem ve sosyal sorumluluk gibi kri-
terlerin de gün geçtikçe önem kazand›¤› ankette, Finans
Leasing, leasing sektörünün ‘En Be¤enilen fiirketi’ seçildi.

Fon Leasing ve
Toprak Leasing Birleflti

Ülker grubuna ait FFK Fon Finansal Kiralama A.fi. taraf›n-
dan 2005 y›l›nda sat›n al›nan Toprak Finansal Kiralama
A.fi. birlefltiler.

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri I Ho:31 Say›l› “birleflme
‹fllemlerine ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” gere¤ince FFK Fon Kira-
lama A.fi.’nin Toprak Finansal Kiralama A.fi. ile devralmak
suretiyle birleflmesi her iki flirketin 29/09/2006 tarihli ola-
¤anüstü genel kurullar›nda kabul edilerek 11 Ekim 2006
tarih ve 6661 say›l› Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde tes-
cil edildi.

MNG Bank A.fi.’nin Sat›fl›
Arab Bank ve BankMed, Bankac›l›k Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu’nun (BDDK) iznine tabi olmak kayd›yla,
Mehmet Nazif Günal ile MNG Bank hisselerinin % 91’inin
devri için anlaflmaya vard›klar›n› aç›klad›lar. Arab Bank,
MNG Bank’›n % 50 hissesini, BankMed ise % 41’ini sat›n
al›rken, Mehmet Nazif Günal’›n, banka sermayesindeki
%9’luk pay›n› koruyaca¤› ifade olundu.  

Merkezi Amman’da bulunan Arab Bank’›n, 1930 y›l›nda
kurulmufl Ürdün’ün en eski bankas› oldu¤u kaydedildi.
Bankan›n gurup varl›klar›n›n toplam de¤erinin, 2005 y›l›
sonu itibariyle yaklafl›k olarak 27.5 milyar dolar› tutar›nda
oldu¤u belirtilmekte. Bankan›n Orta Do¤u, Kuzey Afrika
ve Körfez ülkeleriyle birlikte Almanya, Amerika Birleflik
Devletleri, Avusturalya, Avusturya, Birleflik Krall›k, Çin,
Fransa, ‹spanya, ‹talya, Kazakistan, Kore ve Singapur’da
da varl›¤›n› sürdürdü¤ü ifade edildi.

BankMed’in merkezi ise Beyrut’ta bulunmakta.BankMed,
2005 y›l› sonunda, toplam 5.9 milyar dolar› tutar›ndaki
varl›k de¤eri itibariyle, Lübnan’daki dördüncü en büyük
bankas› konumunda oldu¤u kaydedilmekte. Oger Grubu-
nun da sahibi olan, Hariri ailesi, GroupMed S.A.L Holding
nezdindeki paysahipli¤i arac›l›¤›yla, BankMed’in %
99,9’unu aflan hissesinin sahibi. Türk Telekom’da kontrol
hissesinin de sahibi olan Oger Grubu’nun, Orta Do¤u’nun
önemli finansal ve endüstriyel holdinglerinden oldu¤u
belirtilmekte.  

Sat›fl›n BDDK taraf›ndan onaylanmas› halinde, MNG Le-
asing’in MNG Bank’a ait % 76 hissesinin % 91’i BankMed
ve ArabBank’a geçmifl olacak.
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Yap› Kredi Leasing’e
30 Milyon Euro
Sendikasyon Kredisi 
Koç Finansal Hizmetler bünyesindeki iki leasing flirketin-
den biri olan Yap› Kredi Leasing, kas›m ay›n›n sonunda
dünyan›n önde gelen finans kurumlar›ndan WestLB AG
Londra fiubesi, HSBC Bank Londra ve Raiffeisen Zentral-
bank Avusturya arac›l›¤› ile 30 Milyon Euro tutar›nda sen-
dikasyon kredisi sa¤lad›. 

fiirket yetkililerince yap›lan aç›klamaya göre Koç Finansal
Hizmetler bünyesine geçmesinin ard›ndan y›l›n ilk 9 ay›n-
da yaklafl›k % 90 büyüyen Yap› Kredi Leasing, sa¤lad›¤›
kayna¤› özellikle KOB‹’lerin artan finansal kiralama talep-
lerini karfl›lamak için kullanacak. 

Yetkililer, West LB, HSBC ve Raiffeisen Bank’›n gerçeklefltir-
di¤i ve çeflitli uluslararas› finansal kurumlar›n kat›ld›¤› sendi-
kasyon kredisinin, Türk ekonomisindeki olumlu gidiflata ve
Yap› Kredi Leasing’e olan güveni teyit etti¤ini belirttiler.

Yap› Kredi Leasing’in, 2007’ye girerken grubun di¤er le-
asing flirketi olan KoçLease ile birleflerek sektörün en önem-
li oyuncular›ndan biri konumuna gelmesi hedefleniyor.

Anadolu Grubu ve Alpha Bank
Ortakl›k ‹çin Anlaflt›lar
Anadolu Grubu flirketlerinden, grubun ba¤l› ortaklar› Ana-
dolu Endüstri Holding A.fi. (AEH), Çelik Motor Ticaret
A.fi. Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.fi. ve dolayl›
ifltiraki Efes Pazarlama ve Da¤›t›m Ticaret A.fi. (Efpa) ile
Yunanistan merkezli Alpha Bank A.E (Alpha Bank) aras›n-
da, her iki taraf›n %50 pay sahibi olaca¤› ve yönetimde
eflit flartlarla temsil edilecekleri bir finansal holding kurul-
mak üzere, 23.11.2006 tarihinde bir Hisse Devir Anlafl-
mas› (Anlaflma) imzaland›. Anlaflma, bu dört flirketin top-
lamda sahip oldu¤u % 94,04 oran›nda Alternatifbank A.fi.
(ABank) ve AEH'n›n sahip oldu¤u % 94,88 oran›nda Al-
ternatif Finansal Kiralama A.fi. (ALease) hisselerinin, yar›-
s›n›n ayni sermaye, yar›s›n›n ise nakit karfl›l›¤› olmak üze-
re tamamen Finansal Holding'e devrini öngörmekte. 

Yap›lan aç›klamaya göre, anlaflmadaki ön flartlar yerine ge-
tirildikten ve gerekli onaylar al›nd›ktan sonra, kurulacak Fi-
nansal Holding'in % 50 hissesi karfl›l›¤›nda Alpha Bank, na-
kit sermaye taahhüdü olarak, 204.7 milyon dolar ABank
için, 17.5 milyon dolar ALease için, 20 milyon dolar flirke-
te devredilecek gayrimenkuller için olmak üzere, toplam
242.3 milyon dolar ödeyecektir. Bu toplam içerisinden, %
7,46 oran›ndaki ABank hissesi karfl›l›¤› Efpa'ya ödenecek
32.4 milyon dolar ve devredilecek gayrimenkuller için öde-
necek 20 milyon dolarl›k tutar d›fl›nda kalan 189.8 milyon
dolarl›k k›s›m, ba¤l› ortakl›k AEH taraf›ndan tahsil edilecek.

Yetkililer, sözkonusu ifllemlere konu oldu¤u flekilde
ABank'›n toplam hisselerinin 435.5 milyon dolar, ALe-
ase'in ise 37 milyon dolar üzerinden de¤erlendi¤ini, bu
tutarlar›n ABank ve ALease'in denetimden geçecek
31.12.2006 tarihli mali tablolar›na ba¤l› olarak revize edi-
lebilece¤ini belirtiyorlar.

BDDK Yönetmeli¤i Yay›mland›
5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu ile düzenleme ve denetle-
me yetkisi Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kuru-
mu’na geçen finansal kiralama, faktoring ve finansman
flirketlerinin kurulufl ve faaliyetlerine iliflkin yönetmelik 10
Ekim 2006 tarihli Resmi Gazetede yay›nland›.  

BDDK’n›n "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman fiir-
ketlerinin Kurulufl ve Faaliyet Esaslar› Hakk›nda Yönetme-
li¤i"   34 maddeden olufluyor. Yönetmelikte flirketlerin ku-
rulufl, faaliyet, yönetim ve teflkilat yap›s›, birleflme, bölün-
me, hisse de¤iflimi ve muhasebe, raporlama ve denetim-
lerine iliflkin esas ve usuller düzenleniyor.

Yönetmelikle birlikte 28/4/1992 tarihli ve 21212 say›l›
Resmî Gazete’de yay›mlanan Finansal Kiralama fiirketleri-
nin Kurulufl ve Faaliyetlerine ‹liflkin Yönetmelik ve
8/7/1992 tarihli ve 21278 say›l› Resmî Gazete’de yay›m-
lanan Finansal Kiralama ‹fllemlerinde Süre ve S›n›r›n Tes-
bitine Dair Yönetmelik yürürlükten kald›r›lm›fl bulunuyor.

Mevcut flirketlerin Yönetmelikle yap›lan düzenlemelere
intibak süresi ise 1 y›l olarak belirlendi.

Garanti Leasing’den Avea’ya
24 Milyon Euro Finansman
Garanti Leasing, kas›m ay›nda Avea’ya 24 milyon Eu-
ro’luk finansman sa¤lad›. Yap›lan aç›klamada bu finans-
man›n Avea’n›n halen ana merkezi olarak kulland›¤› Maç-
ka binas›n›n leasing yoluyla al›m›nda kullan›ld›¤› belirtildi.
Söz konusu bina, Milli Reasürans taraf›ndan aç›lan ihale
sonucu sat›n al›nd›. Garanti Leasing’in sa¤lad›¤› söz ko-
nusu finansman›n vadesi 10 y›l olarak belirlendi. 



Etik ‹lkeler

Ahmet BULDAMBafltaraf› Sf. 1’de

Üzerinde düflünülebilecek konulardan biri, Mesleki
Ahlak Kurallar› belgesinin rekabet ile ilgili kurallar›d›r.

Belgede, F‹DER’de temsil edilen flirketlerin birbirleri ile
yar›flma koflullar›n› do¤rudan do¤ruya düzenleyen üç
ayr› madde yer al›r. 

Bunlardan ilki (Md.3(e)) üyeleri sektöre "güvenin sü-
reklili¤inin sa¤lanmas›" ve "sektörün ortak menfaatleri-
nin gözetilmesi" ilkeleri do¤rultusunda haks›z rekabet-
ten kaç›nmaya ça¤›r›r. Ayn› haks›z rekabet yasa¤›
Md.4(d)’de yinelenir.

Md.6, tüm üyeleri sektörün, F‹DER’in ve di¤er üyele-
rin itibar›n› korumakla yükümlü k›lar.

Öte yandan Md.4(e) bu kurallar›n - ve gelecekte ko-
nabilecek baflka kurallar›n - ba¤lay›c› oldu¤unu belirtir
ve Md.8 bu ba¤lay›c›l›¤› yapt›r›mlarla güçlendirir.

Biliyoruz ki serbest ve rekabetçi piyasalar ekonomik
sistemimizin temel tafllar›d›r. Özgür rekabet tek tek
sat›c›lar için iyi olmayabilir ama al›c›lar için her zaman
iyidir. Bu yüzden rekabet yasalarla korunur ve ancak
kamu yarar› ile s›n›rlanabilir. Bizim rekabeti koruma
hukukumuzun temeli 1994 tarihli 4054 say›l› Rekabe-
ti Koruma Kanunudur. 

Haks›z rekabet, bir rekabet hukuku kavram› de¤il, ti-
caret hukuku kavram›d›r. T.Ticaret Kanunu’nun 56 -
64. maddelerinde düzenlenmifltir. Bu nedenle üyeleri
haks›z rekabetten kaç›nmaya ça¤›rmak yine bir anlam-
da yasal bir zorunlu¤un vurgulanmas› olarak görülebi-
lir. Md.6’da geçen "hiçbir üye di¤er üyeler hakk›nda
olumsuz imaj yaratmaya sebep olabilecek söz, yaz›,
ilan, reklam ya da imada bulunamaz" ifadesi, zaten
TTK’daki haks›z rekabet yasa¤›na girdi¤inden burada
yinelenmesinin sak›ncas› olamaz.

Leasing sektörünün ve sektörel örgütün itibar›n›n ko-
runmas› da meflru amaçlard›r.

Md.3(e)deki "sektörün ortak menfaatlerinin gözetil-
mesi" ifadesi ile 4(a)daki benzeri ifadeler ise, uygula-
mada mutlaka Rekabet Kanunu’nun yasaklar ana bafl-
l›¤› alt›ndaki "Rekabeti S›n›rlay›c› Anlaflma, Uyumlu
Eylem ve Kararlar" bafll›kl› 4. Maddesi göz önünde tu-
tularak, azami dikkat ve özenle yorumlanmal›d›rlar. 

***

Belgenin ikinci ve belki de en dikkat ede¤er düzenle-
mesi, Md.4(b) ve (c) ile getirilmeye çal›fl›lan, "yasan›n
özüne göre ifllem yapma kural›" diye adland›rabilece-

¤imiz kurallard›r. Bu kurallarla flirketler, kanun koyucu-
nun engellememifl oldu¤u ve devlete vergi kayb›na
yol açabilecek baz› tercihleri müflterisi ve/veya kendi-
si lehine kullanmaktan geri durmay› yükümlenirler. 

Bunlardan ilki, sektöre yabanc› olanlar›n hemen anla-
yamayaca¤› bir dille yaz›lm›flt›r. Bu madde esasen
3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu’na göre kirala-
yan-kirac› aras›ndaki sözleflmelere b›rak›lan baz› öde-
me profillerinin, vergilendirme aç›s›ndan amaç-d›fl›
kullan›lmas›na set çekme amac›n› tafl›r.

Bu belgenin yürürlü¤e girmesinden befl y›l sonra 213
say›l› Vergi Usul Kanununun Mükerrer 290. Maddesi
yürürlü¤e girmifltir. Bu madde finansal kiralama ifllem-
lerinde vergilendirmeyi yeni kurallara ba¤layarak, bu
konuda "özün önceli¤i ilkesi"ne yasal bir flekil kazan-
d›rm›flt›r.

Madde 4(c) ise - yine örtülü bir dille - yasan›n öngör-
medi¤i bir potansiyel "vergi kayb›"n›: tüketicilere yap›-
lacak kiralamalarda KDV kayb›n› önlemeyi hedef al›r.

Önümüzdeki dönemde sektörün konut finansman›nda
aktif bir rol almas› halinde, bu kurala istisna getirilme-
si gerekece¤i ortadad›r.

***

Türk finansal kiralama sektörü, F‹DER çat›s› alt›nda
kendi mesleki ahlak ilkelerini kendi inisiyatifiyle yürür-
lü¤e koymakla öncü bir rol üstlenmifltir. 

Bu ilkeler aras›nda aç›kl›k-saydaml›k, dürüstlük, güve-
nilirlik gibi mesleki de¤erler yan›nda ekonomik kalk›n-
ma, çevre koruma gibi toplumsal de¤erler de yer al-
maktad›r.

Sektör içinde rakipler aras›nda oyun kurallar›n› koyma-
ya yönelik düzenlemeler (di¤er sektörlerde oldu¤u gi-
bi), uygulamaya dikkat ve özenle yans›t›lmas› gereken
ilkelerdir. 

Amaç d›fl› vergi kayb›na meydan verme kayg›s›ndan
do¤an ilkeler, yürürlükteki belgenin en ilginç ve öz-
gün yan›n› oluflturur. Bu ilkeler belirli sektörel koflullar
karfl›s›nda bir "yurttafll›k bilinci" yans›t›rlar. Ancak de¤i-
flen koflullar karfl›s›nda bu ilkelerin de zamanla evrime
u¤ramas› do¤al olacakt›r.

SON SÖZ: "Ahlak duygusu her zaman taraflar›n kal›c› ç›-
karlar›na dayan›r. Baflka türlü bu dünyada tek bir iyi fle-
yin bile yap›lmas› nas›l mümkün olurdu, bilemiyorum."
(Ralph Waldo Emerson, Amerikal› denemeci ve flair.

Görüfl 4
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Önsöz

F‹DER'in bafll›ca amaçlar›; mesleki alanda ortak ilke

ve hedefleri saptamak ve finansal kiralama faaliye-

tinde bulunan flirketler aras›nda bu konularda

uyum ve iletiflimi sa¤layarak Finansal Kiralama

sektörünün imaj›n› mümkün olan en üst seviyeye

ulaflt›rmakt›r. 

F‹DER bu amaçlar›n› gerçeklefltirmek için ana tüzü-

¤ü gere¤ince; 

• Finansal kiralama sektöründe karfl›lafl›lan sorunla-

r› tespit ederek, bunlar›n giderilmesi için gerekli

çal›flmalarda bulunmak, 

• Yurt içinde ve yurt d›fl›nda finansal kiralama ile il-

gili yasal düzenlemeler konusunda görüfl ve öne-

ri oluflturmak,

• Sektörün eleman kalitesini artt›rmak amaçl› e¤i-

tim çal›flmalar›nda bulunmak, 

• Sektörün geliflmesini teflvik amac›yla çal›flmalar

ve organizasyonlarda bulunmak,

• Amac›n gerçekleflmesi için gereken ve dernek

yönetim kurulunca uygun görülen her türlü faali-

yette bulunmak,

yetkisine sahiptir. 

F‹DER bu çerçevede, ülkemiz aç›s›ndan gelecek

için umut vadeden finansal kiralama sektöründe,

sektörün geliflimine katk›da bulunmak, topluma

karfl› sorumluluklar›n› yerine getirmek amac›yla te-

mel uygulama ve ahlak kurallar›n›n belirlenmesini

ve derne¤e üye tüm flirket yöneticilerinin, flirket-

lerinin faaliyetlerini, bu temel kurallara uygun ola-

rak yürütmelerini kararlaflt›rm›fl ve bu amaçla

"Mesleki Ahlak Kurallar› Uygulama ‹lkeleri"ni belir-

leyerek üyelerine iletmek karar›n› alm›flt›r. 

Amaç 

Madde 1- Bu ilkeler F‹DER üyelerinin mevcut ya-

sa ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini ic-

ra ederken uymalar› gereken ahlak kurallar›n› be-

lirler ve bu ilkeler hükümlerine ayk›r› davran›lmas›

durumunda F‹DER'ce uygulanacak yapt›r›mlara da-

yanak oluflturur. 

Kapsam

Madde 2- Tüm F‹DER üyeleri bu ilkelere uyarlar.

Genel ‹lkeler 

Madde 3- Üyeler faaliyetleri s›ras›nda, finansal ki-

ralama sektöründeki güven ve istikrar›n sa¤lanma-

s›, ekonomide zarar do¤urabilecek ifllem ve uygu-

lamalar›n önlenmesi amac›yla afla¤›da belirtilen

genel ilkelere ba¤l› kal›rlar.

a) Mevzuata Uygunluk 

Üyeler 3226 say›l› Yasa, bu yasan›n gerekçesi ve

bu yasaya dayan›larak ç›kart›lm›fl di¤er yasal dü-

zenlemelere uymak zorundad›rlar.

b) Dürüstlük

Üyeler, finansal kiralama iliflkisinde bulundu¤u

müflteriler, sat›c› firmalar, kreditörler ile birlikte ça-

l›flanlar›, hissedarlar›,grup flirketleri ve di¤er ku-

rum ve kurulufllarla olan iliflkilerinde dürüstlük il-

kesine ba¤l› kal›rlar.

c) Güvenilirlik ve Saydaml›k

‹fllemlerinde, iliflkide bulundu¤u tüm taraflara su-

nulan hizmetlere iliflkin aç›k,anlafl›l›r ve do¤ru bil-

gi verirler, taraflar›n hak ve yükümlülükleri konu-

sunda net bilgilendirirler.

Fider Finansal Kiralama Derne¤i
Mesleki Ahlak Kurallar› Uygulama ‹lkeleri 
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d) Ekonomik Yarar›n Gözetilmesi

Üyeler, karl›l›¤›n yan› s›ra ekonomik kalk›nman›n
gereklerini dikkate alarak faaliyette bulunmaya
özen gösterirler.

e) Rekabet

Üyeler, finansal kiralama sektörüne güvenin sü-
reklili¤inin sa¤lanmas› ve sektörün ortak menfaat-
lerinin gözetilmesi ilkeleri do¤rultusunda haks›z
rekabetten koflullar› yaratmaktan kaç›n›rlar.

f) Çevrenin Korunmas›

Tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar›n gözetilmesi
ve çevrenin korunmas›na özen gösterirler.Bu ko-
nuda al›nacak tedbirleri uygular ve uygulanmas›n›
sa¤larlar. 

g) Karaparan›n Aklanmas› ile Mücadele 

Karaparan›n aklanmas› ile mücadeleyi önemli bir
ilke olarak benimseyerek, bu konuda uluslararas›
ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili
kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i yapmaya özen gös-
terirler.

Yasaklar 

Madde 4- Üyeler faaliyetleri süresinde afla¤›daki
hususlara uyacaklard›r. 

a) Üyeler, Sektörün ç›kar ve yararlar› ile ba¤dafl-
mayacak faaliyetlerde bulunamazlar. 

b) Üyeler faaliyetleri s›ras›nda, yasalar çerçevesin-
de sektöre tan›nm›fl olan avantajlar› fleklen yasala-
ra uygun olsa bile finansal kiralama kanununun
gerekçesinde yer alan ve bu ilkeler kapsam›nda
aç›klanan hususlara ters düflecek flekilde müflteri-
lere ç›kar sa¤lamak amac› ile kullanamazlar. 

c) Finansal kiralama mevzuat› ile belirlenen amaç-
lara uyum sa¤lamak üzere tüketicilere kiralama ifl-
lemi yapamazlar.Tüketici kesimin belirlenmesinde
afla¤›daki tan›m dikkate al›n›r.

Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki
olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararla-
nan gerçek ya da tüzel kifli

d) Üyeler sektörde haks›z rekabete yol açacak
davran›fllarda bulunamazlar. 

e) Üyeler, F‹DER yetkili organlar› taraf›ndan al›nan
ve tüm üyeleri ba¤lay›c› nitelik tafl›yan kurallara
ayk›r› davran›fllarda ve faaliyetlerde bulunamazlar. 

S›r Saklama Zorunlulu¤u 

Madde 5- Üyeler, müflterilerinin verdikleri ve F‹-
DER bünyesinde oluflturulan bilgilerin gizlili¤ine
sayg› göstereceklerdir. Üyeler müflteriler ile ilgili
olarak elde ettikleri gizli bilgileri, avantaj sa¤lamak
üzere müflterilere ve di¤er üçüncü kiflilere aç›kla-
yamazlar.

Üyeler Aras›ndaki Çal›flma Ahengi 

Madde 6- Üyelerin, birbirleriyle ve müflterileri ile
olan iliflkilerinde söktürün ve F‹DER'in itibar›na ya-
k›fl›r flekilde davranmalar› flartt›r. Hiçbir üye di¤er
üyeler hakk›nda olumsuz imaj yaratmaya sebep
olabilecek söz, yaz›, ilan, reklam ya da imada bu-
lunamaz. 

Denetim 

Madde 7- Üyeler, her y›l hesaplar›n› uluslararas›
kabul görmüfl muhasebe standartlar›na göre, bir
ba¤›ms›z denetim flirketine denetletirler. 

Uygulanacak Müeyyideler 

Madde 8- Üyelerin bu ilkelere ayk›r› harekette ›s-
rar etmeleri durumunda, bu durum F‹DER Disiplin
Kurulu'nca Dernek Ana Tüzü¤ünün Madde 6 A-c)-
aa'da yer alan dernek amaçlar›na ayk›r› hareket ola-
rak de¤erlendirilecek, eldeki belgeler bu kurula ile-
tilecektir. Dernek Disiplin Kurulu, yapaca¤› de¤er-
lendirme sonucu, ilgili üyeye ve temsil etti¤i flirke-
te ihtar, tenbih veya üyelikten ç›karma cezas› vere-
bilecek ve bunu kamuoyuna aç›klayabilecektir. 

Yürürlük 

Madde 9- ‹flbu ilkeler 25.02.1998 tarihinden iti-
baren geçerli olacakt›r. 
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Leasing sektörünün 2006 y›l› dokuz ayl›k ifllem hacmi
3.689.130 bin dolar olarak gerçekleflti.Üçüncü çeyrek-
te l.289.426 bin dolar tutar›nda yeni ifllem yapan sek-
törün 9 ayl›k verilerine göre geçen sene ayn› döneme
göre dolar baz›nda büyümesi % 28 olarak gerçekleflti.
Sektör sene sonunu 5 milyar dolar ciroyla kapatmay›
hedefliyor.

Leasing flirketlerinin son çeyrekteki ifllem adedi 9.559
olurken, dokuz ayl›k toplamda ise 32.695 adet sözlefl-
me yap›ld›.Buna göre, sektörün ortalama ifllem tutar›
113 bin dolar olarak gerçekleflti.

‹lk dokuz ayda yap›lan ifllem hacminin % 76’s› makine-
teçhizat yat›r›mlar›ndan olufluyor. % 13’lük pay ka-
ra,deniz,hava ulafl›m araçlar›, % 6’l›k pay ise büro ekip-
manlar› finansman›na ait. 2003 y›l›ndan bu yana ulafl›m
araçlar›n›n pay› düflerken makine-teçhizat yat›r›mlar›n›n
pay› artmakta. Ulafl›m araçlar›n›n % 95’i kara ulafl›m

araçlar›ndan olufluyor. Gayrimenkul finansman› ise
geçmifl y›llarda % 7-8 paya sahipken bu sene ilk dokuz
ayl›k dönemde pay›n› % 5’e düflürmüfl durumda.Le-
asing flirketleri 9 ayl›k dönemde 204.5 milyon dolar tu-
tar›nda gayrimenkul finansman› gerçeklefltirdiler.

Makine-teçhizat yat›r›mlar›n›n içerisinde her türlü ima-
lat makinalar›, tekstil makinalar›, bask› ve ambalaj tesis-
leri, t›bbi cihazlar ve ifl makinalar› yer almaktad›r.Bu
grubun içerisinde en fazla paya % 28 ile ifl makinalar›,
% 27 ile imalat makinalar› sahip.

2004’ten itibaren inflaat sektöründe yaflanan hareketli-
lik, leasing yoluyla finanse edilen ifl ve inflaat makina-
lar›nda önemli art›fllara neden oldu. ‹fl ve inflaat maki-
nalar›n›n pay› 2004’te % 15’ten 2005’de % 23’e ve
2006 dokuz ayl›k dönemde % 28’e ç›kt›. Y›l›n ilk 9 ay-
l›k döneminde leasing flirketleri 1,013 milyar dolar tu-
tar›nda ifl ve inflaat makinas› finansman› gerçeklefltirdi-

ler.Bu grubun içinde en
çok paya 294 milyon do-
larl›k finansman ile ekska-
vatörler ve ikinci olarak
180 milyon dolarl›k finans-
man ile yükleyiciler sahip.

Bununla birlikte ön planda
olan di¤er sektörler tafl›-
mac›l›k, metal ana sanayi
ve g›da olarak say›labilir.
Öte yandan, tar›m sektörü-
ne yap›lan finansman tutar›
2004 y›l›ndan itibaren art-
makta.2003 y›l›nda tar›ma
yap›lan finansman›n top-
lamdaki pay› % 1.56 iken
bu y›l›n dokuz ay›nda %
8’e ulaflt›.

Dokuz Ayl›k Leasing ‹fllem Hacmi  
3.7 Milyar Dolar Oldu

‹fllem 2006 2006 2006 2006
Hacmi I.Dönem II.Dönem III.Dönem 9 Ayl›k Toplam

Bin YTL 1.536.887 2.011.768 1.930.399 5.479.054 
Bin USD 1.144.624 1.255.080 1.289.426 3.689.130         
Bin Euro 948.052 1.013.129 1.017.928 2.967.109         

Sözleflme Adedi 9.708 13.428 9.559 32.695

2006 Y›l› ‹fllem Tutarlar› Dönemsel Karfl›laflt›rmas›

‹fllem 2005 2006 De¤iflim
Hacmi 9 Ayl›k 9 Ayl›k %

Bin YTL 3.887.359 5.479.054 41                 
Bin USD 2.883.308 3.689.130 28                  
Bin Euro 2.351.102 2.967.109 26

Sözleflme Adedi 26.199 32.695 25

2006 ve 2005 y›l› 9 Ayl›k ‹fllem Hacminin Karfl›laflt›rmas›

2006
MAL GRUPLARINA GÖRE DA⁄ILIM 2002 2003 2004 2005 9 Ayl›k
Makine ve Techizat 69% 68% 71% 74% 76%
Kara, Deniz, Hava Ulafl›m Araçlar› 16% 16% 15% 13% 13%
Bilgisayar ve Büro Ekipmanlar› 10% 9% 7% 6% 6%
Gayrimenkul 5% 7% 7% 8% 5%
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Di¤er taraftan 2002’den itibaren ivme kazanan tekstil

yat›r›mlar›n›n pay› 2004’ten itibaren düflmekte. 2002

y›l›nda % 23 olan tekstil makinalar›n›n pay› 2006/9.ay

itibariyle % 7 olarak gerçekleflti.Tekstil makinalar›n›n

pay› 2003 y›l›nda % 19, 2004 y›l›nda % 13 ve 2005 y›-

l›nda % 8 olarak gerçekleflmiflti. 

Y›l›n çeyrek dönemler itibariyle karfl›laflt›rmas›na bakar-

sak, ikinci dönem ifllem hacmi ilk döneme göre dolar

baz›nda % 10 art›fl, üçüncü çeyrekte ise ikinci döneme

göre % 3 art›fl gösterdi.Mal gruplar›n›n toplam ifllem

hacmindeki pay› üç dönemde de paralellik gösterdi.‹fl

makinalar› ikinci çeyrekte ilk çeyre¤e göre % 45 artar-

ken, üçüncü çeyrekte ise % 17’lik bir düflüfl gösterdi. 

Kara ulafl›m araçlar› finansman› ise ikinci çeyrekte % 13

art›fl gösterirken, üçüncü çeyrekte % 23 düfltü.Üçüncü

dönemde bu grubun içinde otobüs finansman› azal›r-

ken (-% 77), otomobil finansman› artt›. (% 160).

Üçüncü çeyrekte imalat makinalar›ndan en yüksek art›fl

% 62 ile g›da sektöründe kullan›lan ekipmanlarda ve %

53 ile paketleme makinalar›nda yafland›. Öte yandan

üçüncü çeyrekte turizm ekipmanlar› % 74 ve gayrimen-

kuller % 54 artt›. Y›l›n üçüncü çeyre¤inde turizm ekip-

manlar›n›n pay› % 1’den % 2’ye, gayrimenkullerin pay›

ise % 4’ten % 6’ya ç›kt›.

Sektörün performans›n› gösteren bir di¤er kriter olan

net kira alacaklar› tutar› 30.09.2006 itibariyle 5.4 milyar

dolara ulaflt›. Net kira alacaklar›, leasing flirketlerinin de-

vam eden sözleflmelerindeki anapara riskini göster-

mektedir. Bu tutar geçen sene ayn› dönemde 3.5 mil-

yar dolar olarak kaydedilmiflti.

2006 dokuz ayl›k dönem verilerine göre ifllem hacmi-

nin % 75’i ilk 10 flirket taraf›ndan, % 90’› ilk 16 flirket ta-

raf›ndan gerçeklefltirilmekte.

Gayrimenkuller
%5

Di¤er
%7

Kara, Deniz,
Hava Ulafl›m Araçlar›

%13

T›bbi Cihazlar
%4

‹fl ve
‹nflaat Makinalar›

%28

Tekstil
Makinalar›

%7

‹malat
Makinalar›

%27

Büro
Ekipmanlar›

%6

2006/9 Ayl›k ‹fllem Hacminin Mal Gruplar›na Göre Da¤›l›m›

‹malat
Sanayi
%42

Tar›m
%8

Di¤er
%2

Hizmet
%48

‹malat Sanayi

Hizmet

Tar›m

Di¤er

2006/9 Ayl›k ‹fllem Hacminin Sektörlere Göre Da¤›l›m›
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1. Girifl

Leasing kelimesi genel olarak kiralama anlam›na

gelmektedir. Kiralama ise herhangi bir fleyin belli bir

bedel karfl›l›¤›nda, belli bir süre için sahibi taraf›ndan

baflkas›na verilmesidir. Finansal kiralama, leasing ko-

nusu mal›n mülkiyet hakk›n›n yasal olarak finansal ki-

ralama flirketinde kalmas›na ra¤men, ekonomik aç›-

dan kiralanan mallar üzerindeki kontrolü kirac›ya

devreden ve kirac›y› mallar›n fiili sahibi haline geti-

ren uzun süreli bir leasing türüdür. Bu yöntemde ki-

rac›, kiralanan mallar›n ekonomik ömrünün tamam›-

n› kullanma yetkisine sahip olmakta ve mülkiyet d›-

fl›ndaki bütün riskleri ve faydalar› üstlenmektedir.

Ülkemizde finansal kiralama 28.06.1985 tarih ve

18795 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan 3226 say›l›

Finansal Kiralama Kanunu ile düzenlenmifltir. Söz ko-

nusu Kanun’da finansal kiralama sözleflmesi "kiralaya-

n›n, kirac›n›n talebi ve seçimi üzerine üçüncü kifliden

sat›n ald›¤› veya baflka suretle temin etti¤i bir mal›n

zilyetli¤ini, her türlü fayday› sa¤lamak üzere ve belli

bir süre feshedilmemek flart› ile kira bedeli karfl›l›¤›n-

da, kirac›ya b›rakmas›n› öngören bir sözleflmedir"

fleklinde tan›mlanm›flt›r. Tan›mdan da anlafl›laca¤›

üzere finansal kiralama ifllemlerinde kiralayan, kirac›

ve mal› satan olmak üzere üç taraf bulunmaktad›r.   

2. Finansal Kiralama ‹fllemlerinin
Muhasebelefltirilmesi

23.04.2003 tarih ve 25088 Say›l› Resmi Gazete’de

yay›mlanan 4842 Say›l› Baz› Vergi Kanunlar›nda De-

¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›ndaki Kanunun 25. madde-

siyle Vergi Usul Kanunu’na eklenen mükerrer 290.

maddesiyle, finansal kiralama ifllemlerinin usul ve

esaslar›na iliflkin önemli düzenlemeler yap›lm›flt›r.

Ayr›ca 01.07.2003 tarih ve 25155 say›l› Resmi Ga-

zete’de yay›nlanan 319 S›ra Nolu Vergi Usul Kanunu

Genel Tebli¤i ile uygulamaya aç›kl›k getirilmifltir. Söz

konusu düzenlemeler ile finansal kiralama sözleflme-

sini imzalayan kiralayan›n niteli¤i önemli olmaktan ç›-

kart›l›p, yapt›¤› ifl belirleyici hale getirilmifltir. Bilindi-

¤i üzere 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu’nun 3.

maddesinde kiralayan bir finansal kiralama flirketi ola-

rak ifade edilmektedir. Oysa yeni düzenleme ile ver-

gi uygulamalar› aç›s›ndan kiralayan›n niteli¤ine bak›l-

maks›z›n afla¤›daki hallerden herhangi birinin gerçek-

leflmesi durumunda yap›lan kiralama ifllemleri finan-

sal kiralama olarak say›lacakt›r.

- ‹ktisadi k›ymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda

kirac›ya devredilmesi.

- Kirac›ya, kira süresi sonunda rayiç bedelinden dü-

flük bir bedelle sat›n alma hakk› tan›nmas›.

- Kiralama süresinin iktisadi k›ymetin ekonomik öm-

rünün % 80’inden daha büyük bir bölümünü kap-

samas›.

- Sözleflmeye göre yap›lacak kira ödemelerinin bu-

günkü de¤erinin toplam›n›n iktisadi k›ymetin rayiç

bedelinin % 90’›ndan daha büyük bir de¤eri olufl-

turmas›.

Bu düzenlemelerin d›fl›nda 31.07.2003 tarih ve

25185 say›l› Resmi Gazete’de 11 S›ra Nolu Muhase-

be Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i yay›mlanarak

Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve Hesap

Plan› Aç›klamalar›’nda gerekli düzenlemeler yap›la-

rak finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltiril-

mesinde kullan›lacak hesap kodlar› ve isimleri olufl-

turularak gerekli aç›klamalar yap›lm›flt›r.

3. Finansal Kiralama ile ‹lgili
Hesaplar

120 ALICILAR

Bu hesap, iflletmenin faaliyet konusunu oluflturan mal

ve hizmet sat›fllar›ndan kaynaklanan senetsiz alacak-

Finansal Kiralama ‹fllemlerinin
Kiralayan Aç›s›ndan Muhasebelefltirilmesi

M. Vefa TOROSLU / 
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
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lar›n›n izlenmesi için kullan›l›r. Finansal kiralamadan

do¤an senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir. 

Senetsiz alaca¤›n do¤mas› ile bu hesaba borç, tahsil

edilmesi halinde (ödemeler, aktarmalar ve hesaben

mahsuplar dahil) alacak kaydedilir.

121 ALACAK SENETLER‹

Bu hesap, iflletmenin faaliyet konusunu oluflturan

mal ve hizmet sat›fllar›ndan kaynaklanan senede

ba¤lanm›fl alacaklar›n› kapsar. Finansal kiralama ifl-

lemlerinden do¤an senetli alacaklar da bu hesapta

izlenir.

Al›nan senet tutarlar› bu hesaba borç, tahsilinde ise

alacak kaydedilir.

124 KAZANILMAMIfi F‹NANSAL K‹RALAMA FA‹Z

GEL‹RLER‹ (-)

Bu hesap, finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte kira-

lama ifllemlerinden do¤an alacaklar ile kira ödeme-

lerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark› gösteren he-

nüz kazan›lmam›fl finansal kiralama faiz gelirlerinin

izlendi¤i hesapt›r. Bu gelirlerin hesaplanmas›na ilifl-

kin bilgiler bilanço dipnotlar›nda yer al›r. 

Finansal kiralama sözleflme tutar› ile finansal kirala-

mayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›n-

daki fark "Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Geliri"

olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Her dönem so-

nunda gerçekleflmifl olan faiz gelirleri tutarlar› bu he-

saba borç "60-Brüt Sat›fllar" hesap grubunda ilgili sa-

t›fl geliri hesab›na alacak olarak kaydedilir. Ancak,

esas faaliyet konusu finansal kiralama olmayan ifllet-

melerce yap›lan finansal kiralama ifllemiyle ilgili ger-

çekleflmifl faiz gelirleri, "64-Di¤er Faaliyetlerden Ola-

¤an Gelir ve Karlar" hesap grubunda faiz geliri hesa-

b›na alacak olarak kaydedilir. 

181 GEL‹R TAHAKKUKLARI

Üçüncü kiflilerden tahsili ya da bunlar hesab›na kesin

borç kayd› hesap döneminden sonra yap›lacak gelir-

lerin, içinde bulunan döneme ait olan k›s›mlar›n›n iz-

lendi¤i hesapt›r. 

Dönem sonlar›nda, döneme ait olarak hesaplanacak

tutarlar ilgili has›lat ve gelir hesaplar› karfl›l›¤›nda bu

hesaba borç kaydedilir. Sonraki dönemde, alacakla-

r›n kesinleflmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesab›n ala-

ca¤›na karfl›l›k ilgili hesaplar›n borcuna geçirilerek

kapat›l›r. 

220 ALICILAR 

‹flletmenin faaliyet konusunu oluflturan mal ve hiz-

met sat›fllar›ndan kaynaklanan senetsiz alacaklar› ifa-

de eder. Finansal kiralamadan do¤an senetsiz ala-

caklar da bu hesapta izlenir. 

221 ALACAK SENETLER‹

‹flletmenin faaliyet konusunu oluflturan mal ve hiz-

met sat›fllar›ndan kaynaklanan senede ba¤lanm›fl

alacaklar› ile di¤er her türlü senetli alacaklar› ifade

eder. Finansal kiralama ifllemlerinden do¤an senetli

alacaklar da bu hesapta izlenir. 

224 KAZANILMAMAIfi F‹NANSAL K‹RALAMA FA-

‹Z GEL‹RLER‹ (-)

Bu hesap, finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte kira-

lama ifllemlerinden do¤an alacaklar ile kira ödeme-

lerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark› gösteren he-

nüz kazan›lmam›fl finansal kiralama faiz gelirlerinin

izlendi¤i hesapt›r. Bu gelirlerin hesaplanmas›na ilifl-

kin bilgiler bilanço dipnotlar›nda yer al›r.

Finansal kiralama sözleflme tutar› ile finansal kirala-

mayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›n-

daki fark "Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Geliri"

olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Kiralama sözlefl-

mesine uygun olarak tamamlanan ve her dönem so-

nunda hesaplanan izleyen döneme ait faiz gelirleri

tutar› bu hesaba borç "124-Kazan›lmam›fl Finansal

Kiralama Faiz Geliri" hesab›na alacak olarak kaydedi-

lir.

600 YURT‹Ç‹ SATIfiLAR

Yurt içindeki gerçek ve tüzel kiflilere sat›lan mal ve

hizmetler karfl›l›¤›nda al›nan yada tahakkuk ettirilen

toplam de¤erlerin izlendi¤i hesapt›r. Gereksinime

göre bölümlenebilir.

Sat›fl gerçekleflti¤inde has›lat tutar› bu hesaba alacak

kaydedilir.
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‹flletmelerde Bütünleflik Pazarlaman›n Gereklili¤i
ve ‹liflkisel Pazarlaman›n Artan Önemi

Pazarlama faaliyetlerinin bafllad›¤› ilk günlerden günü-

müze kadar geçen zaman dilimi içinde, birbirinden

farkl› pek çok pazarlama yaklafl›m› gelifltirilmifl ancak

bunlardan baz›lar› uygulamaya dahi aktar›lamadan ge-

çerlili¤ini yitirmifltir. Tarihsel süreç içinde pazarlama

yaklafl›mlar›ndaki de¤iflim; siyasal, sosyal, kültürel,

ekonomik ve teknolojik alanda yaflanan geliflmelere pa-

ralel bir flekilde gerçekleflmifltir. Özellikle 1980’lerden

sonra iyice hissedilmeye bafllanan yo¤un rekabet ve

teknolojik geliflmeler, pazarlama alan›nda da kendi di-

namiklerini yaratm›flt›r [1]. Pazarlama, geçti¤imiz 30 y›l

içinde büyük bir de¤iflim sürecine girmifl, buna ba¤l›

olarak pazarlama karmas› elemanlar› da bu de¤ifliklik-

ten etkilenmifltir. Ancak, temelde, pazarlaman›n amac›

ve pazarlama ö¤elerinin ana amac› de¤iflmemifltir. Pa-

zarlaman›n amac›; yine üründen haberdar olma ve sat›fl

odakl› olarak günümüzde farkl› flekillerde yer almakta-

d›r. De¤iflen bir tek fley vard›r; bugünün rekabet orta-

m›nda, müflterilerin beklentilerinin de¤iflmesiyle pazar-

laman›n metotlar›n›n daha farkl›laflm›fl olmas›d›r [2].

Ça¤›n, iletiflim ve teknolojide yaratm›fl oldu¤u olanak-

lar›n ortaya ç›kard›¤› etkileri karfl›layacak flekilde gelifl-

mek ve de¤iflime ayak uydurabilmek için iflletme anla-

y›fl›nda köklü bir tak›m de¤iflikliklere gitmek kaç›n›lmaz

hale gelmifltir. Günümüzde geliflmekte olan bütünleflik

pazarlama (Integrated Marketing) anlay›fl›, pazarlama-

n›n varmak istedi¤i ileri noktalardan biridir. Bu ileri nok-

talarda yer almak isteyen iflletmelerin öncelikle yaflam-

lar›n› sürdürmek ve bu yeni pazarlama anlay›fl›n›n yarat-

t›¤› koflullar içerisinde geliflimlerini sa¤layabilmek için

pazarlama stratejilerini ciddi olarak gözden geçirmeleri

gerekmektedir. Günümüz iflletmeleri, müflteri ile kuru-

lan iliflkilerin ürünün (veya hizmetin) sat›fl›n›n gerçek-

leflmesiyle bitmedi¤inin fark›ndad›rlar. Bu nedenle ifl-

letmeler, özellikle müflteri memnuniyetinin sa¤lanmas›

konusuna e¤ilerek iflletmeyi çevreyle iliflki kuran tüm

unsurlar›yla bir bütün olarak ele almak zorunlulu¤u

duymaktad›rlar. Bütünleflik pazarlama, pazarlama anla-

y›fl›nda ortaya ç›kan farkl› bit stratejik yaklafl›md›r. Bü-

tünleflik pazarlama stratejileri ile pazara sunulan ürün

veya hizmetin tasar›m aflamas›ndan bafllamak suretiyle

müflteri memnuniyetinin sa¤lanmas› ve müflteri taraf›n-

dan belirlenen de¤erlerin göz önünde bulundurulmas›

son derece önemli hale gelmifltir. Bütünleflik pazarla-

ma, iflletmenin sahip oldu¤u tüm olanak ve yetenekle-

rin müflteri yönlülük konusunda oluflturulacak bilgi alt-

yap›s›n›n deste¤iyle birlefltirilerek sinerji yarat›lmas›d›r.

Özetle bütünleflik pazarlama, iflletmede, müflteri de¤e-

rini sa¤layacak faaliyetlerin bir bütün olarak ele al›nma-

s›d›r [3]. Bu anlay›fl›n ç›k›fl noktas›n›, bireysel ve kurum-

sal müflteri gereksinimleri oluflturmaktad›r. Bütünleflik

pazarlama anlay›fl›nda pazarlaman›n görevi, müflterinin

istedi¤i de¤erleri araflt›rmak, yaratmak ve bu de¤erleri

onlara dinamik ve rekabetçi bir ortamda ulaflt›rmakt›r.

Buttle, Peppers, Rogers ve Bitner gibi pazarlama arafl-

t›rmac›lar›, bu yeni pazarlama paradigmas›n›n geliflimi-

ne ve öneminin art›fl›na katk›da bulunan farkl› etkenleri

tan›mlam›fllard›r[4] [5] [6] [7]. Bunlar:

• Artan küresel rekabet,

• Daha fazla talep eden müflteri,

• Tüketim pazarlar›n›n gittikçe daha fazla bölünmesi,

• Müflteri sat›n alma davran›fllar›n›n h›zla de¤iflmesi,

• Kalitede sürekli yükselen standartlar,

• Sürekli bir rekabet avantaj› yaratmak için kalitenin tek

bafl›na yetersizli¤i,

• Tüm mal ve hizmetlerde teknolojinin etkisi,

• Geleneksel pazarlaman›n iflletmenin hedeflerine ulafl-

mas›ndaki etkisinin azalmas›.

Yeni pazarlama paradigmas›n› yönlendiren üç önemli

faktör vard›r. Bunlar, müflteri de¤eri, ana yetenek (core

competencies) ve iflbirli¤i zincirleridir [7]. Günümüzün

rekabetçi ifl dünyas›nda bilinç kazanm›fl müflteriler, sa-

dece ürün karfl›laflt›rmalar›na dayal› sat›n alma karar›

vermemekte, kendilerine sunulan de¤erin büyüklü¤ü-

ne göre karar vermektedirler [8][9][18]. Pazarlama oto-

ritelerinden Kotler’e göre [10] yeni pazarlama paradig-

mas›, iki aflamada ortaya ç›kar ve bir üçüncü aflama

olan bütünleflik pazarlama aflamas›na yönlenir. Tablo

1’de, yeni pazarlama paradigmas›n›n aflamalar› yer al-

maktad›r [7].

Zafer KIZILSU
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Bütünleflik pazarlamada üç noktada geliflim söz konu-
su olmaktad›r;

• Müflteri de¤erinin oluflturulmas›,

• Tüm çal›flan ve ilgililerin pazarlama yönlülü¤ü,

• Pazarlaman›n bilgi temeline dayand›r›lmas›.

Müflteri de¤eri; ürün (veya hizmetin) niteliklerinin, ürün
(veya hizmetin) göstergelerinin, ürünün (veya hizme-
tin) kullan›lmas› durumunda müflterinin amac›na ya da
hedeflerine ulaflmas›na katk›s›n›n müflteri tercihlerine
etkisi ve müflteri taraf›ndan alg›lanan de¤erlendirilme-
sidir. Bu özelli¤iyle müflteri, iflletmenin de¤er yaratma
sürecinde aktif bir kat›l›mc›ya dönüflmekte ve de¤erlen-
dirme sürecinde önemli bir unsur haline gelmektedir.
Ayr›ca bu anlay›flta, yaln›zca pazarlama ile ilgili depart-
manlar›n de¤il tüm çal›flan ve ilgili kurum ile kuruluflla-
r›n pazarlama yönlü hale gelmesi amaçlanmaktad›r. Fa-
aliyetler ve çabalar bu bütünlü¤ü sa¤lamak için bilgi te-
meline dayand›r›lmaktad›r [3]. Bütünleflik pazarlama
dört ad›mda oluflur. fiirket müflterilerinin ihtiyaçlar› ve
yaflam tarzlar›na iliflkin bak›fl›n› geniflletmek zorundad›r.
Müflteriyi onun her yeni ç›kard›¤› ürünün basit bir tüke-
ticisi gibi görmekten vazgeçmeli ve müflterilerine hiz-
met etmenin daha genifl kapsaml› yollar›n› tasavvur et-
meye bafllamal›d›r. fiirket bütün birimlerinin müflteri
memnuniyetine nas›l etki yapt›¤›n› de¤erlendirmek zo-
rundad›r. Ürünlerinin erken ya da geç teslimi, faturala-
r›n›n yanl›fl yaz›lmas›, müflteriye sunulan hizmetin ye-
tersiz kalmas› ya da baflka hatal› davran›fllar her müflte-
riyi farkl› olarak etkiler. Bütünleflik pazarlama anlay›fl›n-
da pazarlaman›n görevi flirketteki herkesi ‘’müflteriyi
düflünme’’ noktas›nda birlefltirmek ve flirket markas›n›n
önemini vurgulamakt›r. fiirket eylemlerinin yaln›zca his-
sedarlar üzerinde de¤il, etkiledi¤i tüm ö¤eler – müflte-
riler, çal›flanlar, da¤›t›mc›lar, sat›c›lar ve tedarikçiler –
üzerindeki etkisini de de¤erlendirmek durumundad›r.

Bu grup içindekilerden herhangi biri veya birileri ihmal
edilecek olursa, bu durum flirketin planlar›na ve ilerle-
mesine zarar verebilir. Bu nedenle bütünleflik pazarla-
ma, hedef müflterilere en iyi de¤erleri sunacak bir ekip
gibi çal›flmak için, çal›flanlar, da¤›t›mc›lar ve tedarikçi-
lerle paydafll›¤› gerektirir. fiirketin içinde bulundu¤u ifl-
koluna, sektöre, bünyesindeki di¤er kurulufllara ve ev-
rimine daha genifl bir aç›dan bakmaya gereksinimi var-
d›r. Bugün birçok iflkolu birbiriyle örtüflür hale gelmek-
te, bünyesindeki her firmaya yeni f›rsatlar yarat›rken, bir
yandan da yeni tehditler üretmektedir. Bütünleflik pa-
zarlama, özünde ürün odakl› olmaktan, müflteri odakl›
olma yönünde, ürün sat›c›l›¤›ndan müflteri memnuni-
yeti sa¤lama yönünde bir de¤iflim sunmaktad›r. Bu du-
rum bir süredir böyle devam etmekte ve giderek de
güçlenmektedir. Bu ba¤lamda bütünleflik pazarlama-
n›n, ayn› zamanda flirketi yönlendiren müflteri kavram›-
n› yaflama geçirmek üzere flirketin yap›s›n› de¤ifltirme-
ye yönelik yenilikçi bir ad›m oldu¤u da rahatl›kla ifade
edilebilir [11]. Bütünleflik pazarlama iflletmelerin çal›fl-
ma ortam›n› ve yaklafl›mlar›n› etkileyerek paylafl›lan rol-
ler, gerçeklefltirilen faaliyetler, oluflan de¤er zincirleri
ve yo¤unlaflan hedefler üzerinde farkl› bir tak›m gelifl-
meler ortaya ç›kmas›n› sa¤lar. Bu geliflmeler pazarlama
anlay›fl›nda farkl› özellikler tafl›yan oluflumlar›n keflfedil-
mesi konusunda iflletmeleri destekler. Bütünleflik pa-
zarlama anlay›fl›n›n iflletmede geliflirken ortaya ç›kara-
ca¤› özellikler afla¤›daki gibi s›ralanabilir;

• Farkl› bir ifl ortam› ve tak›m ruhu oluflturma,

• Stratejik yönetim alt›nda örgütü bütünlefltirme,

• Çözüm ortakl›¤› anlay›fl›n› gelifltirme,

• Kurumun tüm çal›flanlar›n›n müflteri yönlü düflünme-
lerini sa¤lama,

• Gelece¤e odaklanma anlay›fl›n› destekleme,

• Kanal altyap›s› ve veri tabanlar›ndan yararlanmay›
al›flkanl›k haline getirme [3].

Pazarlama Bafllang›ç Odak Anlam› Bitifl
Anlay›fllar› noktas› noktas› noktas›

Sat›fl Üretim yeri Ürün Sat›fl ve Sat›fl hacmi yoluyla 

Anlay›fl› ilerleme karl›l›k

Pazarlama Müflterinin Müflteri gereksinim- Pazar bölümleme, Müflteri memnuniyeti 

Anlay›fl› de¤iflen lerine uygun sunumlar hedef pazar› seçme yoluyla karl›l›k

gereksinimleri ve pazarlama karmalar› ve konumlama 

Bütünleflik Bireysel müflteri Müflteri de¤eri, ‹flletme- Veri taban› yöne- Müflteri pay›na, ba¤l›l›¤›na 

Pazarlama gereksinimleri nin ana yetenekleri ve timi ve de¤er zinciri ve müflterinin yaflam boyu 

Anlay›fl› (talepleri) iflbirli¤i zincirleri bütünleflmesi de¤erine ulaflmak yoluyla
karl›l›kta büyüme

Tablo 1. Pazarlama anlay›fllar›n›n geliflimi [7].
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Günümüzün bütünleflik pazarlama anlay›fl›nda sat›fl
gerçekleflti¤inde müflteri yeniden de¤erlendirilecek
olas› bir al›c› konumuna döner ve pazarlama süreci so-
na erdirilmemifl olur. Müflterinin elde tutulmas› için
gerçeklefltirilen pazarlama iliflkisinde en yüksek tatmi-
nin sa¤lanmas› önemli bir etkendir fakat müflteri iliflki-
lerinin devam ettirilmesi konusunda sat›fl d›fl›nda da
çaba göstermek gerekmektedir. Bu nedenle bütünleflik
pazarlama içinde iliflkisel pazarlamadan (Relationship
Marketing) söz edilebilir [3]. Pazarlama uygulamas›nda
son y›llardaki en önemli geliflmelerin bafl›nda tek bir
sat›fl› önemseyen ifllemlere odaklanmadan, müflteri
iliflkilerine odaklanmaya dönüflüm gelmektedir. Gele-
neksel olarak ürün, fiyat, da¤›t›m ve tutundurma çal›fl-
malar›na kald›raç görevi verip, ifllemleri maksimize et-
mek yerine, müflterileri gerçek birer de¤er olarak ka-
bullenme önem kazanmaktad›r. Böyle bir de¤iflimi ger-
çeklefltirmek için iflletmeler taraf›ndan birçok uygulama
gerçeklefltirilmektedir. Bunlar›n aras›nda önemli bir uy-
gulama alan› bulan kalite, müflteri hizmetleri ve pazar-
lama birbirleriyle çok yak›ndan ba¤lant›l› olmas›na kar-
fl›n, ço¤u zaman farkl› ve birbirinden ayr› biçimlerde
yönetilmektedir. Bütünleflik pazarlaman›n bir alt grubu
ve olmazsa olmaz› olarak tan›mlanan iliflkisel pazarla-
ma yaklafl›m›, bunlar› birbirine çok daha yak›n bir bi-
çimde, birlikte, iliflkili ve bir bütün olarak yönetmeyi
önermektedir (fiekil 1.). Böylece her iki taraf›n bekle-
nen amaçlar›n› gerçeklefltirmek için müflteri iliflkileri
kurmak, sürdürmek ve gelifltirmek pazarlaman›n amac›
olmaktad›r [12]. ‹liflkisel pazarlama bir flirketin bireysel
müflterilerini adlar›yla belirlemek, flirket ve müflterileri
aras›nda birçok ifllemi kapsayacak bir iletiflim yaratmak
ve bu iliflkiyi müflterilerin ve flirketin yarar›na yönetmek
için genifl bir yelpazedeki pazarlama, sat›fl, iletiflim,
hizmet ve müflteri yaklafl›m›n› kullanmakt›r. ‹liflkisel pa-
zarlaman›n müflteri elde etmek ve müflterileri elde tut-
mak, olmak üzere iki oda¤› bulunmaktad›r. Geleneksel

olarak pazarlama müflterileri elde tutmaktan çok müfl-
teri elde etme üzerinde odaklaflt›¤›ndan iliflkisel pazar-
lama müflteri hizmetini, kaliteyi ve pazarlamay› bir ara-
ya getirerek müflteri tatmini ve uzun dönemli müflteri
iliflkileri yaratmaya çal›flmaktad›r [13] [14]. 

Geleneksel pazarlama ile iliflkisel pazarlama karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda (Tablo 2.) görülen farkl›l›klar yeni pazarlama
anlay›fl›nda sadece pazarlaman›n yeterli olmad›¤›n›
aç›kça göstermektedir.

‹liflkisel pazarlama iflletmelerin amaçlar›na ulaflabilme-
leri için müflteri iliflkilerini uzun dönemli olarak kurma,
sürdürme, gelifltirme ve ticarilefltirme olarak tan›mlan›r
ve müflteri ile iflletme aras›nda gerçekleflen de¤iflim ve
iliflki, sözlerin yerine getirilmesine dayan›r. Bu iliflkiler
geleneksel iflletmecilik anlay›fl›nda al›flverifl sona erdi-
¤inde kapand›¤› düflünülen iliflkilerdir ve karfl›lafl›lan
birçok sorun al›fl verifl sonunda müflteri sat›n almas›n›
tamamlad›¤› anda müflteriyle iletiflim sürecinin bitmifl
olarak görülmesinden kaynaklanmaktad›r [3]. fiüphesiz
ki iliflkisel pazarlaman›n kavranmas› ve iflletme baz›nda
uygulanmas› pazarlama karmas› stratejisinden daha
karmafl›kt›r. Etkin bir müflteri iliflkisi stratejisi olufltur-
man›n temelinde pazar bölümleme yani iflletmenin ilifl-
ki kurmay› istedi¤i kifli ve kurumlar› tan›mlama yatmak-

‹L‹fiK‹SEL
PAZARLAMA

KAL‹TE

PAZARLAMAMÜfiTER‹
H‹ZMET‹

fiekil 1. ‹liflkisel pazarlama yaklafl›m›: hizmeti,
kalite ve pazarlamay› bir araya getirmektedir [15].

Geleneksel Pazarlama ‹liflkisel Pazarlama

Tek bir sat›fl üzerinde odaklaflma Müflteriyi elde tutma ve sürekli k›lma üzerinde 
odaklaflma

Olaylara göre kesintili müflteri iliflkisi Sürekli müflteri iliflkisi

Ürün özellikleri üzerinde odaklanma Müflteri de¤eri üzerinde odaklanma

K›sa dönemli bak›fl aç›s› Uzun dönemli bak›fl aç›s›

Müflteri hizmetleri üzerinde az durma Müflteri hizmetleri üzerinde çok durma

Müflteri beklentilerini karfl›lamak için Müflteri beklentilerini karfl›lamak için yüksek vaatte
s›n›rl› vaat verme bulunma

Sadece üretim bölümünde yer alan çal›flanlar›n Tüm çal›flanlar›n kaliteyle ilgilenmeleri
kaliteyle ilgilenmesi

Tablo 2. Geleneksel pazarlama ile iliflkisel pazarlaman›n karfl›laflt›rmas› [12].
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tad›r. Pazar bölümleme de pazarlama karmas› gibi pa-
zarlama bilgisi içinde en yayg›n kullan›lan kavramlar-
dan biridir ve tüm pazar›n türdefl olmad›¤›, dolay›s›yla
etkin bir pazarlama için iflletmenin ortak istek, ihtiyaç
ve sat›n alma davran›fllar›na sahip müflterilerden oluflan
bir ya da daha fazla pazara hitap etmesi gere¤i üzerin-
de durur. ‹liflkisel pazarlama da pazar bölümlemeyle
bafllar daha sora bu pazar iflletmeye çekilip, müflteri el-
de tutulmaya çal›fl›l›r [13]. ‹liflkisel pazarlamay› göz
önüne almadan sadece geleneksel pazarlama görüflün-
de olan firmalarda afla¤›daki kötü uygulamalara olduk-
ça s›k rastlanmaktad›r;

• Müflteri flikâyetlerine tepkisel yaklafl›mda bulunma,

• Uzun dönemli müflterilerin ihtiyaçlar›n› tan›mada ba-
flar›s›zl›k,

• Departmanlar aras› içsel çat›flmalar›n oluflmas› ve art-
mas›,

• Yeni müflteri elde etmek üzerinde durmaya ba¤l› ola-
rak tutundurma çal›flmalar›na gere¤inden daha fazla
harcaman›n yap›lmas› [16].

‹liflkisel pazarlama program›n›n uygulanabilmesi için
dört önemli ad›m bulunmaktad›r. Bunlar; müflterilerin
belirlenmesi, belirlenen müflterilerin farkl›laflt›r›lmas›,
müflterilerle etkileflime girilmesi ve de ürün ya da hiz-
metin her müflterinin ihtiyac›na uygun hale getirilmesi-
dir. Dikkat edilirse dört ad›ml› bu sürecin ilk iki ad›m›
tamamen flirket içi analize dayanmaktad›r. Di¤er iki
ad›m ise, flirket d›fl› eylem ad›mlar›d›r; müflteriler tara-
f›ndan görünen, fark edilen niteliktedirler. K›saca, iliflki-
sel pazarlama kurulufl içi düzenlemeler ve müflteriye
yönelik yeni düflünceler ve uygulamalar› kapsamakta-
d›r. Sonuçta, etkin, dinamik ve ö¤renen bir kuruluflun
geliflimi söz konusudur [12]. ‹liflkisel pazarlaman›n bir
iflletmeye sa¤layabilece¤i faydalar flu konularda ortaya
ç›kmaktad›r; Müflteri elde tutma oran›nda ve müflteri
sadakatinde (ba¤l›l›¤›nda) art›fl sa¤lan›r (Müflteri sada-
katindeki % 5'lik bir art›fl›n, karda % 25'den % 80'lere
varan art›fl sa¤layaca¤›, yap›lan bir araflt›rma ile ortaya
konmufltur [13].), müflteriler daha uzun süreyle ifllet-
meyle ifl yaparlar, daha fazla ve daha s›k sat›n al›rlar.
Müflterinin iflletmeye sa¤lad›¤› karl›l›k artar. Bunun ne-
deni sadece müflterilerin daha fazla sat›n almas› de¤il-
dir, ayr›ca; müflteri elde etmenin daha düflük maliyetli
olmas› ve dengeli bir ifl hacmi oluflturmak için çok faz-
la müflteri elde etmenin gerekli olmamas›, mevcut
müflterilerin daha fazla tepki vermeleri nedeniyle sat›fl-
lar›n maliyetinin azalmas› söz konusudur. Bilimsel ol-
mayan ancak yayg›n bir kurala göre yeni müflteri elde
etmek mevcut bir müflteriye sat›fl yapmaya göre alt› kat
daha maliyetlidir. Ayr›ca, iflletmenin tatmin olmam›fl

eski bir müflterisini kazanmas›n›n ise iki kat daha mali-
yetli oldu¤u söylenmektedir. Bu nedenle müflterilerle
uzun dönemli iliflkiler kurmak daha karl›d›r [13][14].
Bunlara ilave olarak; Zeithalm ve Bitner, iflletmenin ilifl-
kisel pazarlamay› benimsemesiyle befl önemli yarar
sa¤layaca¤›n› belirtmektedir. Bu yararlar flöyledir:

• Artan sat›n almalar (ifllem hacmi),
• Azalan maliyetler,
• Kulaktan kula¤a iletiflimle bedava reklâm,
• Çal›flanlar›n elde tutulmas›,
• Müflterinin yaflam boyu de¤eri [7] [17].

‹liflkisel pazarlama, iflletmenin müflteri iliflkilerinin de-
vam ettirilmesine yarad›¤› gibi iflletmeye müflteri bilgi-
sini katma aç›s›ndan önemli bir destek sa¤lamaktad›r.
Kurum içinde iliflkisel pazarlama nosyonunun verilme-
si, bütünleflik pazarlaman›n uygulamas›n› kolaylaflt›r-
maktad›r. Buradan bütünleflik pazarlama anlay›fl›nda
iliflkisel pazarlama kullan›lmas›n›n son derece önemli
olaca¤› anlafl›lmaktad›r [3].
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2006 - DOKUZ AYLIK2006 - ALTI AYLIK III.DÖNEM (01.07.2006-30.09.2006)

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› 487.375 329.199 13.73 200.454 133.895 10.38 687.829 463.094 12.55
Hava Ulafl›m Araçlar› 470 337 0.01 14.778 9.871 0.77 15.248 10.208 0.28
Deniz Ulafl›m Araçlar› 12.349 8.503 0.35 5.748 3.839 0.30 18.097 12.342 0.33
‹fl ve ‹nflaat Makinalar› 1.015.609 678.639 28.62 501.024 334.663 25.95 1.516.633 1.013.302 27.68
Makine ve Ekipman 935.889 637.165 26.37 564.445 377.026 29.24 1.500.334 1.014.191 27.38
T›bbi Cihazlar 157.691 107.158 4.44 87.236 58.270 4.52 244.927 165.428 4.47
Tekstil Makinalar› 258.060 175.146 7.27 131.924 88.120 6.83 389.984 263.266 7.12
Turizm Ekipmanlar› 53.814 36.611 1.52 46.622 31.142 2.42 100.436 67.753 1.83
Elektronik ve Optik Cihazlar 130.807 88.315 3.69 71.300 47.625 3.69 202.107 135.940 3.69
Bas›n Yay›n ile ‹lgili Donan›mlar 87.609 59.635 2.47 54.870 36.651 2.84 142.479 96.286 2.60
Büro Ekipmanlar› 200.284 136.421 5.64 102.691 68.593 5.32 302.975 205.014 5.53
Gayr›menkuller 179.343 123.333 5.05 121.623 81.239 6.30 300.966 204.572 5.49
Di¤er 29.355 19.243 0.83 27.714 18.512 1.44 57.069 37.755 1.04
GENEL TOPLAM 3.548.655 2.399.705 100.00 1.930.429 1.289.446 100.00 5.479.084 3.689.151 100.00

‹fiLEM ADED‹ 23.136 9.559  32.695

B‹N USD2005 YILI 9 AYLIK ‹fiLEM HACM‹ 2006 YILI  9 AYLIK ‹fiLEM HACM‹
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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

F‹DER 9 Ayl›k ‹statistik Sonuçlar›
F‹DER -Finansal Kiralama ‹fllemlerinin Mal Gruplar›na Göre Da¤›l›m› (Ocak - Eylül 2006)
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