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Merhaba
Yeni say›m›zla sizlerle yeniden birlikteyiz. Bu say›m›z›n önemli bir k›sm›n› gemi leasingine ay›rd›k.
Gemi leasingi iﬂlemleri, toplam leasing hacminin
içinde yok denecek bir paya sahip. Bunun bir nedeni gemi hukukundan kaynaklanan riskler. Hukuk Komitemizden Av. Aysun Tando€an, Av. Birgül Tiriç
ve Av. Veysel Karahan gemi leasingindeki özellikler
ve hukuki konulara de€inen kapsaml› bir çal›ﬂma
yapt›. Bültenimizin 8-11. sayfalar›nda bu bilgi verici
çal›ﬂmay› bulabilirsiniz.
Yamaner & Yamaner Hukuk Bürosu’ndan Av.Ahmet Berker ve Av.Sena Apak, gemi sat›n alma
aﬂamas›nda dikkat edilecek hususlarla ilgili sf 1315’de yer alan yaz›lar›yla Bültenimize katk›da bulundular. Sn.Ahmet Buldam da sf.1 ve sf.4-5’de yer
alan yaz›s›nda leasing sektöründe bu alandaki deneyimlerinden ve uluslararas› gemi taﬂ›mac›l›€›nda
son y›llarda yaﬂanan olaylardan yola ç›karak görüﬂlerini bizimle paylaﬂt›.
Bültenimizin 12. sayfas›nda 2006 y›l› leasing iﬂlem
hacmi 4.7 milyar Euro olan Macaristan’da 2006 y›l›ndaki geliﬂmelere yer verdik. Türkiye’nin 2006 verileri ise 6-7. sayfalar›m›zda yer almakta. Sektör bu
sene dolar baz›nda %24 büyüme gerçekleﬂtirdi.
2007 y›l› büyüme hedefi ise %15.
Euromoney taraf›ndan 2007 y›l›nda yay›nlanan
Dünya Leasing Y›ll›€›ndan derledi€imiz 2005 y›l›
Dünya Leasing Verileri 3. sayfam›zda yer al›yor. Türkiye 2005 iﬂlem hacmiyle 25. s›radan 20. s›raya
yükseldi.
Bildi€iniz gibi, uzun süredir beklenen “Mortgage”
tasar›s› Mart baﬂ›nda kanunlaﬂt›. Bültenimizin 5.
sayfas›nda Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerini ilgilendiren
de€iﬂiklikleri bulabilirsiniz.
Bültenimize tüm katk›da bulunanlara teﬂekkür ediyoruz.
Bir sonraki say›m›zda buluﬂmak üzere.
Sa€l›cakla kal›n…
F‹DER

Say›: 18

3 Ayda Bir Yay›mlan›r

Gemi Finansman› ve Risk
Yönetimi
Ahmet BULDAM
Günümüzde gemi finansman› aray›ﬂ› içinde olan fimalar, önlerinde geçmiﬂe göre daha az say›da Günümüzde gemi finansman› aray›ﬂ› içinde olan firmalar,
önlerinde geçmiﬂe göre daha az say›da finansör seçene€i buluyorlar. Bu de€iﬂimin ard›nda birkaç neden var. Bunlardan biri dünya finans sisteminde giderek ivme kazanan konsolidasyon e€ilimi. Bugünün
küresel finans piyasalar›, varl›klar› yüz milyarlarca dolarla ölçülen, tarihin gördü€ü en büyük finansörlerin
egemenli€inde. Bu birleﬂme-sat›n alma furyas›nda
gemi donatanlar›, bir geminin borcu bitene kadar finansör kuruluﬂun kimli€inin 2 ya da bazen 3 kez
de€iﬂti€ine tan›k olabiliyorlar. Bu türden birleﬂmelerin gemi finansman› kaynaklar›n›n geliﬂimi aç›s›ndan
hem olumlu hem olumsuz etkileri var. Olumlu etki,
sermaye taban› daha güçlü olan finansörlerin (teorik
olarak) gemi finansman›n›n “dalgal› denizlerine” daha kolay aç›labilecekleri olgusu. Ancak baz› olumsuz
etkilerin a€›rl›€› daha fazla hissedilebiliyor.
Örne€in birleﬂen iki kuruluﬂta da kredisi olan bir gemi iﬂleticisi, birleﬂmenin ard›ndan kredi riskini (vadesinden önce) kapatma ya da belli bir limitin alt›na
düﬂürme bask›s›yla karﬂ›laﬂabiliyor. Birleﬂmelerle, giderek daha büyük ticari kredi portföylerine kat›lan
gemi kredileri (finansal kiralamalar da buna dahil) bu
portföylere denizcilik sektörüne özgü orta vadeli
döngüsellikleri de getiriyorlar. Bilindi€i gibi denizcilik
sektöründe kal›nt› de€er riskleri kronik fazla kapasite
dönemleri nedeniyle özel bir davran›ﬂ gösterirler. Bu
yüzden de yeni risk yönetimleri yeni portföylerini ince eleyip s›k dokurken, denizcilik sektörü kendini dezavantajl› bir konumda bulabiliyor. Denizcilik finansman› kesinlikle deneyim ve uzmanl›k gerektiren bir
aland›r. Sektörü yak›ndan tan›mayan risk yöneticilerinin denizcilik risklerini, özellikle de yeni kredileri
Devam› Sf. 4 - 5’te
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Haberler

Turkish Bank Leasing Kuruluﬂ
‹zni Ald›.

Tekfenbank’ta hisse devri
tamamland›

TurkishBank, % 100 iﬂtiraki TurkishBank Leasing ﬂirketi
için Mart ay›nda kuruluﬂ izni ald›. Turkish Bank
Leasing'in, kuruluﬂ iznini Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurulundan (BDDK) alan ilk ﬂirket oldu€u
ifade edildi.

Eurobank EFG ve Tekfen Grubu’nun, Tekfenbank’taki
stratejik iﬂbirli€i tamamland›. Buna göre, Eurobank
Tekfenbank’›n %70 hissesine sahip olurken, Tekfen
grubu %30’luk payla stratejik ortakl›€›n› korudu.
Böylece %99.98 Tekfenbank orta€› olan Tekfen
Leasing’de de dolayl› yoldan hisse devri oldu.

ﬁirket taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada, Turkish
Bank'›n ayn› toplant›da Factoring kuruluﬂ iznini de
BDDK'dan ald›€› belirtildi. Yap›lan aç›klamada, finans
sektörü d›ﬂ›nda faaliyeti bulunmayan Turkish Bank
Grubunun, Türkiye, ‹ngiltere ve K›br›s'ta mevcut 4
Banka, 2 Menkul De€erler, 1 Sigorta, 1 Tüketici
Finansman ﬂirketinin yan› s›ra Turkish Factoring ve
Turkish Leasing ﬂirketlerini de bünyesine katmak üzere
gerekli lisans› alm›ﬂ oldu€u aktar›ld›.
ﬁirket yetkilileri Bankan›n 2006 y›l›nda 4 yeni ﬂube
açarak ﬂube say›s›n› 17'ye ç›kard›klar›n› ve yeni kurulacak olan Leasing ve Faktoring ﬂirketleriyle birlikte
hedeflerinin yeni Küçük ve Orta boy Aile ﬁirketlerine
daha geniﬂ bir ürün ve hizmet imkan› sunmak oldu€u
belirtilmekte.

Ticaret Leasing’in Sat›ﬂ›
Ticaret Finansal Kiralama A.ﬁ.’nin hisseleri 08.03.2007
tarihinde imzalanan hisse devir anlaﬂmas› ile Özhamurkar ailesine sat›ld›. A€›rl›kl› olarak otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grubun firmalar› Otobeta.com,
ALD Automotive Türkiye, Özhamurkar Otomotiv, Özhamurkar Boncuk olarak belirtiliyor.
Grup içindeki firmalardan Otobeta.com 2004 y›l›nda
ikinci el araç ilanlar›n›n yay›nland›€› bir sanal platform
olarak inﬂa edilmiﬂ ve tüketicilerin kullan›m›na
sunulmuﬂ. ALD Automotive Türkiye ise grubun filo
kiralama ﬂirketi. Gruba ait Alfa Oto Filo Kiralama’n›n
%51’lik hissesi 2005 y›l›nda %100 Societe General
iﬂtiraki olan ve 32 ülkede faaliyet gösteren ALD
Automotive International tarf›ndan sat›n al›nm›ﬂ ve
ﬂirketin ismi ALD Automotiv Türkiye olarak de€iﬂtirilmiﬂ. 1987 y›l›nda kurulan Özhamurkar Otomotiv ise
sat›ﬂ, filo sat›ﬂ, servis, yedek parça ticareti gibi konularda faaliyet göstermekte. Grubun en eski ﬂirketi 1894
y›l›nda kurulan Özhamurkar Boncuk firmas›. Firma
halihaz›rda ev tekstili, boncuk, tak›, perde konusunda
faaliyet gösteriyor.
Ticaret Leasing’in Yönetim Kurulu Baﬂkanl›€›n› Ali
Özhamurkar, Genel Müdürlü€ünü ise ayn› zamanda
Yönetim Kurulu üyesi olan ‹smet Melih Özhamurkar
yürütmekte.

1956 y›l›nda kurulan Tekfen, inﬂaat, tar›msal sanayi,
bankac›l›k ve emlak geliﬂtirme alanlar›nda faaliyet gösteriyor. Uluslararas› bir bankac›l›k organizasyonu olan
Eurobank EFG ise, ürün ve hizmetlerini 1300 ﬂubesi ve
sat›ﬂ noktalar›, alternatif da€›t›m kanallar›ndan oluﬂan
bir networkle sunuyor. Merkezi ‹sviçre’nin Cenevre
ﬂehrinde bulunan EFG Bank Avrupa Finansal Grubu’nun
bir üyesi olan Eurobank EFG, Türkiye’nin yan› s›ra
Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, S›rbistan, Polonya,
Ukrayna, Lüksemburg ve ‹ngiltere’de de faaliyet gösteriyor.
Bankan›n stratejik önceli€inin ﬂube a€›n› güçlendirerek
kurumsal bankac›l›k, ticari bankac›l›k, küçük iﬂletme
bankac›l›€› ve sermaye piyasalar› alanlar›nda büyümeyi
sa€lamak ve bunlara ilaveten kurumsal müﬂterileri ile
olan iliﬂkisini kullanarak bireylere yönelik sat›ﬂ kampanyalar› ile bu alandaki varl›€›n› da artt›rmak oldu€u
belirtilmekte.

Dünya Leasing Kongresi Bu
Sene Gümüﬂ Y›l›n› Kutluyor.
7-8
Haziran
tarihleri aras›nda Budapeﬂte’de 25.si gerçekleﬂtirilecek
Dünya Leasing
Kongresi bu sene gümüﬂ y›l›n› kutluyor. Her sene tüm
dünyadaki leasing profesyonellerinin kat›ld›€› Kongrede bu sene Leasing Sekuritizasyonu, Operasyonel
Leasing, Leasing Finansman›n›n Geliﬂmekte olan Piyasalarda Önemi, Havac›l›k Sektöründe Leasing, Çevre
Vergilerinin Leasing Sektörü Üzerindeki Olas› Etkileri,
Kamu Sektörüne Leasing, Basel II gibi konular yer almakta. Kongre boyunca ülke deneyimlerine iliﬂkin olarak ise Macaristan, Çin, Hindistan ve Güney Amerika’daki uygulamalar ve geliﬂmeler aktar›lacak.Ayr›ca
Kongre öncesinde Sektörde Varoluﬂ ve Baﬂar› Yollar›
konulu 1 günlük çal›ﬂma toplant›s› düzenleniyor.

3

Leasing Dünyas›

2005 Y›l› Dünya Leasing Verileri
Euromoney kuruluﬂunun her sene yayınlamakta
oldu€u Dünya Leasing Yıllı€ının 2007 baskısında
dünyadaki leasing sektörünün 2005 yılına iliﬂkin
verileri açıklandı.Buna göre dünyadaki leasing
hacmi 2004 yılına göre % 04 artıﬂ göstererek 582
milyar dolara ulaﬂtı. Tüm ülkelerin verileri gayrimenkul hariç leasing hacmini göstermektedir. ‹lk
sırada yer alan ABD’nin hacmi 213 milyar USD ve
dünya leasing hacmi içindeki payı % 37 olarak
gerçekle?ti. ABD, 2005 yılında % 7 büyüme gösterdi ancak ABD’nin leasing hacmi pay olarak
2000 yılından bu yana düﬂmektedir.2000 yılında
ABD’nin dünya leasing hacmi içindeki payı % 52,
hacmi 260 milyar USD idi.
2005 yılı ilk 10 sırada yer alan ülkeler açısından
önemli de€iﬂiklikler oldu, Brezilya 18. sıradan 9.
sıraya, Rusya 11. sıradan 10. sıraya yükseldi. Brezilya ve Rusya’da büyüme oranları sırasıyla % 76
ve % 75. Öte yandan Avustralya’nın 9.sıradan
12.sıraya, Avusturya’nın ise 10.sıradan 14.sıraya
düﬂtü€ü gözlenmekte. Bir önceki sene 25.sırada
olan Türkiye ise 2005 iﬂlem hacmiyle 20.sıraya
yükseldi. Dünya Leasing Yıllı€ının genel de€erlendirme kısmında Orta ve Do€u Avrupa ülkelerinde -Türkiye dahil- büyümenin genel olarak %
30 oranında devam etti€i, özellikle Türkiye’nin
ise % 40 gibi dikkat çekici bir büyüme yakaladı€ı
belirtiliyor.
Leasing iﬂlemlerinin ülkedeki toplam makine ve
techizat yatırımları içindeki payı (penetrasyon
oranı) en yüksek, dolayısıyla leasingin finansman
olarak en yo€un kullanıldı€ı ülkeler, Portekiz (%
32), ABD (% 27), Kanada (% 24), Avustralya (%
20), Almanya (% 19), Avusturya (% 17), ‹talya (%
15), ‹ngiltere (% 15) olarak kaydediliyor. Orta ve
Do€u Avrupa ülkelerindeki penetrasyon oranları
ise ayrıca incelemeye de€er. Bu ülkelerde, leasing iﬂlemlerinin büyüme e€iliminin devam etti€i
ve penetrasyon oranının di€er geliﬂmiﬂ Avrupa
ülkeleri seviyelerine geldi€i gözlenmekte. Bu
oran Macaristan’da % 31, Çek Cumhuriyeti % 17,
Slovakya’da % 16, Slovenya’da % 25, Estonya’da
% 38 ve Polonya’da % 9.

Parantez içi say›lar ülkelerin bir önceki sene s›ralamadaki yerlerini göstermektedir.
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ABD (1)
Japonya (2)
Almanya (3)
Fransa (6)
‹talya (4)
‹ngiltere (5)
Kanada (7)
‹spanya (8)
Brezilya (18)
Rusya (11)
Güney Afrika (12)
Avustralya (9)
‹sviçre (14)
Avusturya (10)
‹sveç (15)
Hollanda (13)
Kore (22)
Danimarka (16)
Macaristan (21)
Türkiye (25)
Norveç (24)
Polonya (20)
Çin (26)
Belçika (17)
Çek Cumhuriyeti (19)
Portekiz (23)
Meksika (27)
Romanya (28)
Kolombiya (34)
Finlandiya (30)
‹rlanda (33)
Slovakya (32)
Yunanistan (29)
Slovenya (35)
Hong Kong (31)
Tayvan (36)
Nijerya (41)
ﬁili (37)
Fas (38)
Peru (42)
Estonya (47)
Sri Lanka (45)
‹ran
Yeni Zelanda (40)
Lüksemburg (44)
Malezya (46)
Hindistan (39)
M›s›r
Suudi Arabistan (48)
Arjantin (43)
Toplam

‹ﬁLEM HACM‹
2005
(Milyar USD)

213.00
67.40
51.64
28.42
27.58
26.97
20.80
17.00
9.77
8.03
7.60
7.58
6.86
6.44
6.21
6.00
5.51
5.42
5.25
4.32
4.29
4.27
4.25
4.20
4.11
3.61
2.91
2.40
2.22
1.69
1.51
1.51
1.41
1.23
1.20
0.94
0.88
0.85
0.75
0.72
0.69
0.67
0.64
0.62
0.53
0.51
0.44
0.41
0.40
0.35
582.01

DE⁄‹ﬁ‹M
ORANI

PENETRASYON
ORANI
2005

%7
%4
%8
%8
%5
%6
%12
%27
%76
%75
%15
%2
%13
%8
%-5
%10
%37
%23
%30
%39
%27
%28
%77
%3
%12
%6
%27
%21
%54
%4
%8
%17
%-5
%28
%-23
%16
%46
%18
%24
%4
%43
%40
%100
%3
%5
%34
%-35
%58
%21
%216

%27
%9
%19
%12
%15
%15
%24
%9
%14
na
na
%20
%11
%17
%12
%7
%13
%13
%31
%7
%9
%9
%9
%9
%17
%32
%5
%6
na
%7
na
%16
%5
%25
na
%1
na
%12
%6
na
%38
%19
%2
na
na
na
%1
na
na
%2
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Görüﬂ

Gemi Finansman› ve Risk Yönetimi
Baﬂtaraf› sf 1’de

de€erlendirirken aﬂ›r› tedbirli davranmalar› s›k s›k rastlanan bir davran›ﬂt›r.
Öte yandan, finansörlerin gemi finansal kiralamas›na
çekimser yaklaﬂmalar› için baﬂka türden ciddi nedenler de var. Bunlar›n içinde en önemlisi, teknelerin
üçüncü taraflara verece€i zarar ve hasarlardan do€an
tazminat sorumlulu€unun giderek art›yor olmas›.
Bilindi€i gibi bir kara taﬂ›t›n›n sahibi arac›n› uygun bir
sözleﬂme ile baﬂkas›na kiralad›€› takdirde kirac›s›n›n
yol açt›€› hasar›n tazmininden sorumlu olmayabilir.
Oysa bir baﬂkas› taraf›ndan iﬂletilen gemilerden dolay› hesapta olmayan tazminat yükleri alt›nda kalmak
daha kolayd›r. Bu durum, denizcilik hukukunun kendine özgü kimi kural ve iﬂleyiﬂlerinden ortaya ç›k›yor.
‹ﬂin ilginç yan›, finansörlerin risklerini artt›ran bu durumun nedenlerinin baﬂ›nda, yüzy›llar boyunca uluslararas› deniz taﬂ›mac›l›€›n›, deniz ticaretini geliﬂtirmek,
bunun için de gemi donatanlar›n›n riskini s›n›rlamak
amac›yla oluﬂan ve yerleﬂen baz› kurallar›n gelmesi.
Bu kurallar denizcilik hukukundaki gemi alacaklar›
(maritime claims) kavram›ndan kaynaklan›yor.
Gemi alacakl›s› hakk› ve bundan do€an rehin hakk›
Türk hukukunda T.Ticaret Kanunu Md.1235-1257’de
düzenlenir. Asl›nda amaç, bir gemisi baﬂka kiﬂilerce
iﬂletilirken (bu kiﬂiler gemi iﬂletme yüklenicisi diye
an›l›r) üçüncü taraflar›n alacaklar›na neden olan bir donatan›n mali sorumlulu€unu, sahip oldu€u deniz varl›klar›yla s›n›rlamakt›r. Bu amaçla donatan›n kara varl›klar› bu yolla takipten ba€›ﬂ›k k›l›n›rken, bu defa tüm
deniz varl›klar› üzerinde alacakl›lara öncelikli bir takip
hakk› verilir.
Bilindi€i gibi bu hak, gemi finansal kiralamas› yapan
leasing ﬂirketleri aç›s›ndan önemli olumsuz etkiler
do€urabilen bir risk getirir. Donatan gemi sicilinde
ad›na kay›tl› olan herhangi bir gemisinin iﬂletiminden
do€an bir “gemi alacakl›s› hakk›” için, yine herhangi
bir gemisine herhangi bir limanda rehin konmas› olas›l›€› ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Gerçi 1976’da “Deniz Alacaklar›na Karﬂ› Sorumlulu€un S›n›rland›r›lmas›na ‹liﬂkin”
bir uluslararas› sözleﬂme ile bu hakka üst s›n›rlar getirilmesi öngörülmüﬂtür ama henüz bu belgeyi onaylayan ülkeler dünya gemi tonaj›n›n yar›s›ndan az›n› temsil etmektedirler. (Türkiye onaylamayan ülkelerdendir.) Gemi sigorta poliçeleri ise genellikle deniz ala-

Ahmet BULDAM
caklar›ndan do€abilecek bu tür risklerin 3/4’ünü teminata al›r. Deniz alacaklar›n›n kalan k›sm›n› karﬂ›lamak
için P&I Klüp sigortalar› geliﬂtirilmiﬂtir.
Öte yandan özellikle geçen yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan
itibaren tüm dünyada çevre kirlili€i konusunda duyarl›l›€›n artmas›, hassas yükler taﬂ›yan gemiler için riskleri daha da artt›rm›ﬂt›r. Çevreyi kirletenin karﬂ›lamak
zorunda oldu€u zarar kavram› son derece geniﬂletilmiﬂtir. Günümüzde art›k çevre kazalar›ndan do€acak
tazminat yükümlülü€ü sadece kirleten maddenin toplanmas› ya da etkisizleﬂtirilmesi ile ya da maddi zararlar›n karﬂ›lanmas› ile s›n›rl› kalmamaktad›r. Örne€in e€er varsa - zarar gören do€al dengenin yeniden
sa€lanmas›, do€al yaﬂam›n yeniden canland›r›lmas›
için gereken masraflar› dahi kapsamaktad›r.
Bugün dünyadaki ülkelerin ço€unda yürürlükteki çevre koruma mevzuat›, “kusursuz” ya da “mutlak sorumluluk” esas›na dayan›yor. Di€er bir deyimle, çevreye verilen zarar›n kayna€› olan taraf›n tazminat yükümlülü€ünden kurtulabilmesi ancak bu durumun bir
“fors majör” oldu€unu kan›tlamas› ile mümkündür. Bu
nedenle bilerek ya da bir deniz kazas› sonucu petrol
kirlenmesine ya da di€er kimyasal kirlenmelere sebep
olmak, beraberinde dev boyutlarda tazminat ve ceza
yükümlülü€ü getirebilmektedir. Kanunlar sadece finansman amac›yla kiralama yapan gemi sahibi ile, gemisini kiraya vererek iﬂleten gemi sahibi aras›nda da
hiç bir fark gözetmemektedirler. Bunun çarp›c› bir örne€i 2001’de ABD’de yaﬂand›.
7 Ocak 1994 gecesi Porto Riko (ABD) aç›klar›ndaki bir
kazada denize dökülen yak›t, bugüne dek yaﬂanan en
büyük deniz ve k›y› kirlenmelerinden birine yol açm›ﬂt›. Römorkör Emily S, yedekledi€i Morris J. Berman adl› tanker-mavnada bulunan 35.000 varil fueloili San Juan liman›ndan Antigua’ya götürüyordu. O
gün sefer s›ras›nda bir kez kopan yedekleme halat› yetersiz bir onar›m görmüﬂtü. Emily S, yetersiz onar›ma
ald›rmadan gece mavnay› çekmeye devam edince
halat bir kez daha koptu. Bu kez baﬂ›boﬂ kalarak sürüklenen mavna Porto Riko’nun denize girilebilen en
temiz ve en kalabal›k kumsallar›n›n bulundu€u Escambron Burnu’nda karaya oturdu. Denize 18.000 varil fuel-oil döküldü. Yay›lan fuel-oil’i temizleyebilmek için
48 km.lik bir k›y› ﬂeridini kapsayan, büyük ve pahal›
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“Mortgage” Kanunlaﬂtı
bir temizlik operasyonu gerekti. Kumsallar aylarca kullan›lamad›. Bal›kç›lar›n, otellerin ve esnaf›n zarar-ziyan›
ile temizlik ve ar›nd›rma operasyonunu yürüten ABD
Sahil Koruma Müdürlü€ü’nün harcamalar›n› bir araya
getirince toplam tazminat talepleri 81 milyon dolar›
buluyordu.
ABD’de, ünlü Exxon Valdez kazas›n›n hemen ard›ndan
1990’da yasalaﬂan Petrol Kirlili€i Kanununda, ‘mutlak
sorumluluk’ kavram› getirilmiﬂti. Buna göre kirlili€in
kaynakland›€› geminin sahibi, kusuru veya ihmali olup
olmad›€›na bak›lmaks›z›n, petrol kirlenmesinin yol açt›€› zarar-ziyandan sorumluydu.
Kirlenmeye yol açan mavna Bunker Group Puerto Rico
ad›na, Römorkör ise Metlife Capital Corporation adl› bir
ABD finansman ﬂirketi ad›na tescilliydiler. Metlife Capital, römorkörü bir finansal kiralama sözleﬂmesiyle,
mavna’n›n sahibi olan Bunker Group Puerto Rico’ya kiralam›ﬂt›. Metlife Capital, savunmas›n›, sadece mavnay› hareket ettiren römorkörün finansörü oldu€u, bu nedenle de kazadan do€an tazminat taleplerinin muhatab› say›lmamas› gerekti€i üzerine kurmaya çal›ﬂt›. Yarg›lama süreci oldukça uzun sürdü. Sonunda mahkeme,
römorkör ve mavnay› tek bir ünite olarak tan›mlayan
‘filotilla’ kavram›ndan hareketle, Bunker Group’la
müﬂtereken Metlife’› da 83,5 milyon dolar tazminat
ödemeye mahkum etti. Metlife kazadan tam yedi y›l
sonra 2001’de tazminat›n 67 milyon dolarl›k k›sm›n›
kendisi ödemek zorunda kald›.
Bilindi€i gibi Türk finansal kiralama hukuku aç›s›ndan
da, FKK‘nun 8(2). ya da 19. Maddelerinin gemi alaca€›
haklar›n›n do€mas›na engel olmad›€›, 1998 tarihli bir
Yarg›tay Karar› ile kesinleﬂmiﬂtir. Genel olarak gemi finansman› ve özel olarak da gemi finansal kiralamas›
risklerinin yönetimi kendi kurallar› içinde iﬂleyen bir
alan olmaya devam ediyor. Dünya deniz ticaretinin artmas› bir yandan bu sektördeki f›rsatlar› büyütürken bir
yandan da riskleri artt›rmakta. Gemi finansman›, gemi
türlerine göre dünyadaki tonaj kapasitelerinin, farkl›
navlun piyasalar›n›n, operasyon maliyetlerinin, operasyonel ve hukuki risklerin, farkl› riskler aç›s›ndan sigorta
teminatlar›n›n büyük bir dikkatle izlenmesi gereken bir
uzmanl›k alan›. Bu alan› kapsamak isteyen finansal kiralama ﬂirketlerinin, patronajdan baﬂlayan ve profesyonel
yönetimin bütün kademelerine yay›lan özel bir yakla?›m, organizasyon ve risk yönetim kültürü geli?tirmeleri kaç›n›lmaz bir zorunluluk.

Mortgage olarak bilinen “5582 sayılı Konut Finansman
Sistemine ‹liﬂkin Çeﬂitli Kanunlarda De€iﬂiklik
Yapılması Hakkında Kanun” 6 Mart 2007 tarihli Resmi
Gazetede yayınlanarak kanunlaﬂtı. Kanunla finansal kiralama ﬂirketleri de “konut finansmanı kurulu€u” olarak
tanımlanarak, tüketicilerin finansal kiralama yoluyla konut edinmeleri imkanı yer aldı. Öte yandan, leasing ﬂirketlerinin konut finansmanına baﬂlayabilmesi için
BDDK izni ve 6 aylık geçiﬂ süresi öngörüldü. 5582
Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemelerden Finansal Kiralama ﬂirketlerini ilgilendirenlerden bazıları ﬂöyle:
 ‹ﬂlemin baﬂlangıcında konut de€erlemesi SPK tarafından belirlenen yetkili kiﬂi ve kuruluﬂlara yaptırılacaktır.
 Konut finansmanı kuruluﬂları tüketiciye “Sözleﬂme
Öncesi Bilgi Formu” vermek zorundadır. Bu form tüketiciye verildikten sonra bir iﬂ günü geçmeden imzalanan sözleﬂme geçersizdir.
 Faiz oranı sabit, de€iﬂken veya aynı kredi için her iki
yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir. Faiz
oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluﬂu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Bu tutar erken
ödenen tutarın %2’sini geçemez.
 Konut finansmanı amacıyla yapılan finansal kiralama
iﬂlemlerinde konutun kiracıya devri alım-satım
harcından muaf tutulmuﬂtur.
 Sözleﬂmenin feshi halinde finansal kiralama ﬂirketi
konutu derhal satıﬂa çıkarmakla yükümlüdür. Konutun
satı?ından sonra elde edilen gelir borcu karﬂılamaya
yetmezse, müﬂteri (kiracı) kalan bedelden sorumlu olmaya devam edecektir. Bedel fazla gelirse, artan kısmı
müﬂteriye iade edilecektir.
 Konut finansmanı iﬂlemlerinde Finansal Kiralama Kanunu’nun (FKK) 7., 25. ve 31.maddeleri uygulanmayacaktır.
Finansal Kiralama Kanunu De€iﬂiklikleri
Kanun, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu (FKK) 15.
maddeye yapılan eklemeyle finansal kiralama iﬂlemlerinde “kiracı de€iﬂikli€i” ve “alt kiralama” imkanı getirmektedir.
 Finansal kiralama iﬂlemlerinde kiracıya kiralayandan
yazılı izin alması, devir sözleﬂmesi yapılması ve devrin
tescil edilmesi ﬂartlarıyla kiracılı€ın devrine izin verilmiﬂtir.
 Konut finansmanı kapsamında yapılan finansal kiralama iﬂlemlerinde kiracı, kiralayana bilgi vermek, di€er
finansal kiralama iﬂlemlerinde ise sözle?mede hüküm
bulunması halinde kiracı, finansal kiralama konusu konuttaki zilyetli€i devredebilecektir.
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Leasing Sektörünün 2006 Y›l› ‹ﬂlem Hacmi
5.3 Milyar Dolara Yaklaﬂt›
‹ﬁLEM TUTARLARI DÖNEMSEL KARﬁILAﬁTIRMASI
• 2006 Y›l› Dönemler ‹tibariyle
‹ﬂlem
Hacmi

2006
I.Dönem

2006
II.Dönem

2006
III.Dönem

2006
IV.Dönem

2006
12 Ayl›k

Bin YTL
Bin USD
Sözleﬂme Adedi

1.536.887
1.144.624
9.708

2.011.768
1.255.080
13.428

1.930.429
1.289.446
9.559

2.223.137
1.581.628
10.268

7.702.221
5.270.779
42.963

Leasing sektörünün 2006 yılı iﬂlem hacmi 5,271
milyar dolar olarak gerçekleﬂti. Sektörün 9 aylık iﬂlem
hacmi 3.7 milyar dolar (3,689 milyon dolar) olmuﬂtu,
son çeyrekte ise 1.6 milyar dolar (1,581 milyon dolar)
tutarında iﬂlem gerçekleﬂtiren leasing ﬂirketleri
böylece sene sonunu 5.3 milyar dolara yakın bir iﬂlem
hacmiyle kapadılar.

Leasing Sektörü 2006 Yılında Dolar Bazında
% 24 Büyüdü
2005 yılı iﬂlem hacmi 4.2 milyar dolar (4,236 milyon
dolar) olarak gerçekleﬂen leasing sektöründe bu sene
dolar bazında büyüme % 24 oldu. 2002 yılından bu
yana sürekli büyüme gösteren leasing sektörünün
(2002 yılında % 81, 2003 yılında % 63, 2004 yılında
% 35 ve 2005 yılında % 45) 2006 yılında sektörün
finanse etti€i proje adedi de bir önceki yılın üzerinde
gerçekleﬂti. 2005 yılında 37.239 adet projeye finansman sa€layan leasing ﬂirketleri 2006 yılında bu rakamı
42.963 adete çıkardılar. Sözleﬂme baﬂına ortalama
iﬂlem tutarı ise 123.000 dolar olarak gerçekleﬂti.
Finanse edilen ekipmanların içerisinde en büyük pay %
74 ile makine ve techizat grubunda olup, bu grubun
payı yıllar itibariyle artmaktadır. 2006 yılında 3.9
milyar dolarlık makine ve techizat finansmanı yapıldı.
Öte yandan kara, deniz, hava ulaﬂım araçlarına yapılan
finansman 676 milyon dolar oldu. Bu tutarın 640
milyon doları (% 94) kara ulaﬂım araçlarına ait.
Bilgisayar yatırımlarının da içinde oldu€u büro ekip-

manları grubuna yapılan finansman tutarı 319 milyon
dolar, gayrimenkul finansmanı ise 390 milyon dolar.
Makine ve techizat grubunun içinde yer alan iﬂ ve
inﬂaat makinaları iﬂlem hacmi olarak bir önceki seneye
göre % 37 artmıﬂ ve bu gruba yapılan finansman 1.3
milyar dolara ulaﬂmıﬂtır. Bu grubun içinde 656 milyon
dolar tutarında ekskavatör ve loder yatırımı finanse
edilmiﬂtir.
Genel artıﬂ oranının üzerinde artıﬂ yaﬂanan bir di€er
alan turizm yatırımları olmuﬂtur (% 62 artı?). Öte
yandan elektronik ve optik cihazlar % 27, büro makinaları ve tıbbi cihaz yatırımları % 25, kara ulaﬂım
araçları % 24 ve gayrimenkul yatırımları ise % 13
artmıﬂtır. Toplam iﬂlem hacmi içerisinde %1’den
düﬂük bir paya sahip olan hava ulaﬂım araçları % 57
düﬂüﬂ göstermiﬂ, tekstil makinaları finansmanı ise bir
önceki seneyle aynı seviyede kalmıﬂtır. Deniz ulaﬂım
araçları % 254 artmıﬂ ancak bu grubun payı da toplam
içinde %1’in altındadır.
Yılın çeyrekler itibariyle de€iﬂime bakarsak, leasing
iﬂlem hacmi ikinci çeyrek %10, üçüncü çeyrek % 3,
dördüncü çeyrek ise %23 arttı. Kara ulaﬂım araçları
ikinci çeyrekte % 13 artarken, üçüncü çeyrekte %23
düﬂüﬂ gösterdi, son çeyrekte ise % 32 arttı. ‹nﬂaat
makinelarında ise sadece ikinci çeyrekte önemli bir
artıﬂ oldu (% 45), di€er çeyreklerde düﬂtü veya aynı
seviyede kaldı.Öte yandan, tıbbi cihaz finansmanı son
çeyrekte büyük artıﬂ gösterdi (% 40). Turizm ekipman-

MAL GRUPLARINA GÖRE DA⁄ILIM

2002

2003

2004

2005

2006

Makine ve Techizat
Kara, Deniz, Hava Ulaﬂ›m Araçlar›
Büro Ekipmanlar›
Gayrimenkul

%69
%16
%10
%5

%68
%16
%9
%7

%71
%15
%7
%7

%73
%13
%6
%8

%74
%13
%6
%7
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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)
518.427
25.853
7.040
985.770
1.163.767
196.806
351.279
59.620
150.526
134.673
255.236
344.041
42.675
4.235.711

2006
(Bin USD)
640.349
11.147
24.934
1.352.150
1.419.212
246.875
354.943
96.571
190.863
153.182
318.985
390.331
71.238
5.270.779

De¤iﬂim
(%)
%24
%-57
%254
%37
%22
%25
%1
%62
%27
%14
%25
%13
%67
%24

ları, sezona uygun bir ﬂekilde en büyük artı€ı üçüncü çeyrekte (%
74) gerçekleﬂtirdi.Basın yayın ve büro ekipmanlarının a€ırlı€ı da
yine son çeyrekte oldu. Gayrimenkuller ise üçüncü çeyrekte % 54,
dördüncü çeyrekte % 129 arttı.
Sektörler bazında baktı€ımızda 2006 yılında finanse edilen projelerin % 43’ü imalat sanayinde faaliyet gösteren kuruluﬂlara, %
48’i ise hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluﬂlara gerçekleﬂtirildi. ‹malat sanayinin içinde en büyük oran % 9 ile tekstil sektörüne ait. Hizmet sektöründe en yüksek pay ise % 22 ile inﬂaat,
%7 ile ise taﬂımacılık sektörüne yapılan leasing iﬂlemlerinden
oluﬂuyor. Öte yandan tarım sektörüne 530 milyon USD tutarında
finansman yapılarak bu sektörün payı %7’ye ulaﬂtı.

Leasing Penetrasyon Oranlar›
(Leasing / Özel Sektör Sabit Sermaye Harcamalar›)
%8.00
%7.72
%6.72

2002

%7.69
%6.80

2003

2004

2005

2006

2006 verileriyle, leasing sektörünün 22
yıllık geçmiﬂi süresince gerçekleﬂtirmiﬂ
oldu€u toplam iﬂlem tutarı 30 milyar
dolara, finanse etti€i proje adedi
250.000’e ulaﬂtı.
2007 yılında iﬂlem hacminin % 15
artması beklenmektedir. Bu sene içinde
leasing sektörünün bekledi€i mevcut
kanunda uygulama imkanı olmayan
leasingin di€er uygulama çeﬂitlerine de
olanak sa€layan düzenleme de€iﬂikleri
hayata geçerse iﬂlem hacmi öngörülenin
üstünde artacaktır.
Leasing iﬂlemlerinin sabit sermaye
yat›r›mlar› içindeki pay›: 2006 yılında
özel sektör sabit sermaye yatırımları YTL

2006 Y›l›
Sektörlere Göre Da€›l›m
Di¤er
%2

‹malat Sanayi
% 43

Tar›m
%7

Hizmet
% 48

bazında % 29 arttı. Buna mukabil, 2006
yılında leasing iﬂlem hacmi YTL bazında
% 35 arttı ve sonuç olarak 2006 yılında
leasingin özel sektör sabit sermaye
yatırımları içindeki kullanım oranı (penetrasyon oranı) % 8.0 olarak gerçekleﬂti.
Bu oran geçen sene % 7.6 seviyesinde
gerçekleﬂmiﬂti. Geçti€imiz sene özel
sektör makine ve techizat yatırımı % 16
artarken, leasing iﬂlemlerinde bu artı? %
36 oldu ve leasing finansmanının makine
techizat yatırım-larındaki payı % 13.3 oldu. 2006 yılında özel sektör gayrimenkul
yatırımları % 50 artarken buna mukabil
leasing yoluyla finanse edilen gayrimenkuller %22 arttı. Leasing finansmanının
özel sektör gayrimenkul yatırımlarındaki
payı ise sadece % 1.3. Leasingin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki payı ise 2005
yılında %1.18’den 2006 yılında % 1.34’e
çıktı.
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Gemilerin Finansal Kiralanmas› ve Uygulamadan Do€an
Hukuki Sorunlar
Fider Hukuk Komitesi:
Av.Aysun TANDO⁄AN- Vakıf Leasing/Av.Birgül T‹R‹Ç-Yapı Kredi Leasing/Av. Veysel KARAHAN-Halk Leasing
GEM‹;
Türk Ticaret Kanunu (TTK) 816 maddesinde gemi “Tahsis edildi€i gayeye uygun olarak kullan›lmas›, denizde
hareket etmesi imkan›na ba€l› bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekne gemi say›l›r.” ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r. Finansal Kiralama Kanunu’nda gemi ve sair deniz
araçlar›n›n finansal kiralamaya konu edilmesi bak›m›ndan bir engel bulunmamaktad›r. Gemi ve sair deniz
araçlar›n›n finansal kiralamaya konu yap›lmas› halinde,
Finansal Kiralama Kanunu’nun (FKK) 8. maddesi kapsam›nda gemi siciline tescil ve ﬂerh önem kazanmaktad›r.
FKK’n›n 8. maddesinde, “sözleﬂmenin noterlikçe
düzenleme ﬂeklinde yap›laca€› ve gemilere dair sözleﬂmelerin gemi siciline ﬂerh edilece€i” hükmü yer almaktad›r. Bu kapsamda gemi siciline kay›tl› gemiler aç›s›ndan gemi siciline ﬂerh kurucu unsur olarak ortaya ç›kmaktad›r.
TTK md. 840 gere€i Türk bayra€› çekme hakk›na sahip
ticari gemilerin gemi siciline kaydolunaca€› hükmünü
taﬂ›maktad›r. TTK md. 844, 18 gros tonilatodan büyük
ve ticaret gemilerinin tescilini zorunlu k›lmaktad›r.
TTK’na göre bu büyüklü€ün alt›ndaki gemiler ile tekne,
yat vs. deniz araçlar›n›n tescili zorunlu de€ildir. Ancak
bu Grt’dan daha az ticari deniz araçlar›n›n inﬂa belgeleri ve istenilen belgeleri temin ile isim tahsisi gibi iﬂlemleri tamamlayarak sahip ve donatan› olan ﬂirketin belgeleriyle tescili mümkün olabilmektedir.
Sicile kay›tl› olmayan gemi, tekne ve sair deniz araçlar› bak›m›ndan, gerek mülkiyetin devri ve gerekse finansal kiralama sözleﬂmesinin geçerlili€i ve 3.kiﬂilerin iyi
niyeti özellik arz etmektedir. TTK.ve Medeni Kanun
(MK) hükümleri kapsam›nda tescile tabi olmayan veya
tescil edilmemiﬂ gemi ve sair deniz araçlar›nda mülkiyetin devri menkul hükümlerine tabidir. Tescile tabi olmayan deniz araçlar›n›n finansal kiralamaya konu yap›lmas› halinde FKK’n›n 8.maddesindeki ﬂerh daha da önem
kazanmaktad›r. Doktrinde baz› yazarlarca, gemi siciline
kayd› ihtiyari olan gemilerin finansal kiralama sözleﬂmesine konu yap›lmas› halinde, FKK’ndaki ﬂerh ve tescil
hükmünün uygulanabilmesi için, gemi siciline tescilin
zorunlu oldu€u savunulmaktad›r.
DONATAN- ‹ﬁLETEN;
TTK. 946. maddesinde “Donatan, Gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine denir. Kendisinin olmayan bir gemiyi kendi ad›na deniz ticaretinde bizzat ve-

ya kaptan marifeti ile kullanan kimse 3. ﬂah›slarla olan
münasebetlerinde donatan say›l›r“ ﬂeklinde hükmü ile
de donatan say›lacak olan iﬂleteni tan›mlam›ﬂt›r. Donatan ve/veya iﬂleten TTK. 946 ve devam› maddelerinde
geminin iﬂletilmesinden, gemi adamlar›n›n kusurundan,
geminin yola, denize elveriﬂli olmamas›ndan, yük ve taﬂ›maya iliﬂkin mesuliyetten sorumludur. Kanuni rehin
hakk› do€uran alacaklardan yine donatan ve/veya iﬂleten birinci derecede sorumludur.
Genel olarak donatan ve/veya iﬂleten, geminin iﬂletilmesi ve gemi sebebi ile meydana gelebilecek her türlü
risklerden, masraf ve zarardan sorumludur. Gemilerin finansal kiralamaya konu edilmesi kapsam›nda, donatan
ve/veya iﬂleten kavram› hayati önem arzetmektedir.
Çünkü Kiralayan›n sorumlulu€u bu tespite göre belirlenecektir. Gerek finansal kiralama iﬂleminin niteli€i, gerekse TTK 946’daki tan›m bak›m›ndan finansal kiralama
ﬂirketinin donatan olmad›€› veya olamayaca€› tereddüte yer vermeyecek kadar aç›kt›r. Bu husus Yarg›tay’›n
ayn› yöndeki kararlar› ile de yerleﬂmiﬂtir.
Uygulamada donatan ve iﬂleten kavram›, özellikle gemi
üzerinde oluﬂan kanuni rehin hakk› alacakl›lar› bak›m›ndan s›k karﬂ›laﬂ›lan ihtilaflardan biri olmaktad›r. Çünkü
kanuni rehin hakk› do€uran alacaklardan öncelikle donatan ve/veya iﬂleten sorumludur.
TTK. nun 1235. maddesinde belirlenen alacaklara tan›nan hakka gemi alaca€› hakk›, bu hakk›n sa€lad›€› rehin
hakk›na da kanuni rehin hakk› denilmektedir. Kanuni rehin hakk›, gemi üzerindeki rehin veya ipotek hakk› dahil, her türlü hak ve alaca€›n önüne geçen rüçhanl› bir
hakt›r. Bu hak gemi maliki veya gemiye zilyet olan herkese karﬂ› ileri sürülebilir. Dolay›s› ile gemilerin finansal
kiralamaya konu edilmesi halinde, kanuni rehin alaca€›
kapsam›nda geminin üçüncü kiﬂilerce haczi ve sat›ﬂ›
gündeme gelecektir.
KANUN‹ REH‹N HAKKI;
TTK. nun 1235. maddesinde belirlenen alacaklara tan›nan hakka gemi alaca€› hakk›, bu hakk›n sa€lad›€› rehin
hakk›na da kanuni rehin hakk› denilmektedir. Gemi alacakl›s› hakk›n› do€uran olay meydana geldi€inde kanuni rehin hakk› yasadan dolay› kendili€inden do€ar ve
TTK.nun 1257. maddesi gere€ince bütün alacaklar›n
önüne geçer. Rehin hakk› veren alacaklar›n ortak özelli€i geminin iﬂletilmesinden do€muﬂ olmas› ve zilyedine
bak›lmaks›z›n gemi ve navlunu takip etmesidir. Kanuni
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rehin hakk› geminin sicilde kay›tl› olup olmamas›na bak›lmaks›z›n her gemi bak›m›ndan do€abilir.
Yine TTK 1236. maddesinde de yukar›da belirtilen gemi alacaklar›n›n gemi ve teferruat› üzerinde kanuni rehin hakk› do€urdu€u kabul edilmiﬂtir. Bu hak gemi maliki veya gemiye zilyet olan herkese karﬂ› ileri sürülebilir. Gemi iﬂlemlerine konu finansal kiralama uygulamas›
bak›m›ndan en s›k rastlanan ve finansal kiralama ﬂirketi
bak›m›ndan risk oluﬂturan, kanuni rehin hakk› kapsam›nda ortaya ç›kan alacaklard›r.
TTK 1235. maddesinde gemi alacakl›s› hakk› veren alacaklar say›lm›ﬂt›r.
1. Gemi cebri icra yolu ile sat›ld›€› takdirde, geminin
son limana girmesinden itibaren yap›lan ve cebri icra
masraflar›ndan say›lmayan gemi ile teferruat›n›n bekçilik ve muhafaza masraflar›,
2. Gemi seyrü sefer ve liman resimleri ve hususi ile ﬂamand›ra, fener, karantina ve liman paralar›,
3. Gemi adamlar›n›n hizmet ve iﬂ mukavelelerinden
do€an alacaklar›,
4. K›lavuz ücretleriyle kurtarma, yard›m, fidye ve itiraz
ücret ve masraflar›,
5. Geminin müﬂterek avarya garame borçlar›,
6. Deniz ödüncü alacaklar›, kaptan›n yapt›€› kredi muamelelerinden do€an alacaklar ve ba€lama liman› d›ﬂ›nda yap›lan teslimat ve hizmetlerden do€an alacaklar,
7. Yük veya bagaj›n teslim edilmemesinden veya hasar›ndan do€an alacaklar ile yolcu veya mal taﬂ›ma akitlerinin hiç veya gere€i gibi yerine getirilmemesinden
do€an alacaklar,
8. Kaptan›n sahip oldu€u kanuni yetkisine dayanarak
(madde 948/1) yapt›€› hukuki muamelelerden ve donatan taraf›ndan akdedilmiﬂ olup, ifas› kaptana düﬂen
bir mukavelenin yerine getirilmemesinden yahut noksan veya fena ifas›ndan do€an ve yukar›daki bentlere
girmeyen alacaklar,
9. Gemi adamlar›n›n kusurundan do€an alacaklar,(madde 947,948 f›kra 1 bent(3)
10. Sosyal Sigortalar Kurumunun iﬂ hayat›na ait sigorta
kanunlar› hükmünce donatanlardan isteyebilece€i bütün alacaklar.
Kanuni rehin hakk› sa€layan gemi alacakl›s›, elindeki
alaca€a iliﬂkin belgeler ile mahkemeden dosya üzerinden yarg›lama yap›lmaks›z›n geminin seferden men’i
ile ihtiyati haciz ve tedbir karar› alabilmektedir. Burada
yap›lan taleplerde gemi maliki olarak finansal kiralama
ﬂirketi de taraf olarak gösterildi€i için ilk aﬂamada finansal kiralama ﬂirketi hem haciz tehdidi ile karﬂ› karﬂ›ya
kalmakta, hem de maliki bulundu€u di€er gemilerinin
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de seferden men edilmesi riski bulunmaktad›r. Finansal
kiralama ﬂirketinin malik oldu€u di€er gemilere uygulanacak olan ihtiyati tedbir ve haciz kararlar› ilgili mahkemelere yap›lacak itiraz üzerine kald›r›lmaktad›r. Özellikle yurt d›ﬂ›nda, az geliﬂmiﬂ ülkeler ve yarg›s› yavaﬂ iﬂleyen, uluslararas› normlar› uygulamayan veya gerekli incelemeyi daha sonraki yarg›lama sürecine b›rakan ve
avukatlar›n yeminli ifadeleriyle gemi tutuklaman›n kolay oldu€u ülkelerde risk daha da artmaktad›r.
Kanuni rehin hakk› veren alacaklar TTK. 1259 maddesi
kapsam›nda genel olarak 1 y›ll›k zamanaﬂ›m›na tabidir.
TTK. 1235/3 gere€i gemi adamlar›n›n ücret alaca€› BK
126’ ya göre beﬂ y›l, TTK 1235/4 kurtarma yard›m için
TTK 1259-2 gere€i iki y›ld›r. Baz› uluslararas› konvansiyon hükümlerinde ise daha uzun sürelere rastlanmaktad›r.
DEN‹Z HUKUKUNDAN VE GEM‹N‹N ‹ﬁLET‹LMES‹NDEN KAYNAKLANAN R‹SKLER;
I.KANUN‹ REH‹N HAKKINDAN DO⁄AN R‹SKLER;
Uygulamada en çok karﬂ›laﬂ›lan, TTK, Deniz Ticareti ve
Deniz Hukuku kapsam›nda muhtemel risklerin büyük
bir k›sm›n› kapsayan, en fazla ihtilaf yaﬂanan, ayn› zamanda da Finansal Kiralama ﬁirketleri bak›m›ndan en
önemli risk kalemini teﬂkil eden kanuni rehin hakk›n›
ayr›ca ele almak gerekmektedir.
Yarg›tay 1998 tarihinde verdi€i ilk kararlarda; finansal
kiralamaya konu gemi üzerinde kanuni rehin hakk› tesis
edilemeyece€i, bu hakk›n tan›nmas› halinde geminin
sat›larak paraya çevrilmesi imkan› do€aca€›, geminin
maliki olan ancak donatan ve/veya iﬂleteni olmayan finansal kiralama ﬂirketi aleyhine sonuç do€uraca€› ve finansal kiralama yasas›na ayk›r› olaca€› gerekçesi ile, finansal kiralamaya konu edilen gemi üzerine, donatan
ve/veya iﬂletenin (kirac›) borcu nedeni ile kanun rehin
hakk› tan›namayaca€›n› belirtmiﬂtir. (11 HD.
02.06.1998 tarih 1997/10440 E. 1998/4127 K.- 11
HD. 08.06.1998 tarih 1998/2840 E. 1998/4249 K.)
Ancak daha sonra bu karar›ndan dönerek, kanuni rehin
hakk›n›n gemi maliki her kim olursa olsun gemi üzerinde uygulanabilece€ini benimsemiﬂ ve bu kararlar› istikrar kazanm›ﬂt›r. Yarg›tay, “ Geminin finansal kiralamaya
konu edildi€i hallerde deniz hukukuna özgü bu özel
amaçlar›n göz ard› edilerek gemi malikinin korunmas›n›n bir gere€i ve dayana€› olamaz. Kanuni rehin hakk›
geminin iﬂletilmesinden do€up, finansal kiralayanda
gemi iﬂletilmesini menfaat karﬂ›l›€› kiralay›p devretti€ine göre, gemi üzerinde gemi alaca€› ve kanuni rehin
hakk› do€umu riskini de göze alm›ﬂ demektir. Gemi,
donatan-borçlunun malvarl›€›na dahil olsun veya olmas›n malik veya zilyedi kim olursa olsun, rehin hakk› alaca€›n›n konusunu gemi oluﬂturur” ﬂeklindeki gerekçeli
kararlar› ile finansal kiralamaya konu olan gemiler üzerinde de kanuni rehin hakk› uygulanaca€›n› kabul etmiﬂ-
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tir. (11 HD. 04.06.1999 tarih 1998/8202 E. 1999/4832
K.-11 HD. 19.03.2002 tarih 2002/578 E., 2002/2518
K.)
Yarg›tay kanuni rehin hakk› bak›m›ndan, FKK 19 ve 20.
maddeleri aras›nda bir öncelik tercihi yap›l›p yap›lamayaca€›n› tart›ﬂm›ﬂt›r. FKK 19. ve 20. maddelere göre kirac›n›n borçlar› bak›m›ndan finansal kiralamaya konu
mal haczedilemez ve finansal kiralamaya konu mal›n takibin d›ﬂ›nda tutulmas› gerekir. Ancak yukar›da aç›klad›€›m›z üzere, Yarg›tay son kararlar›nda, deniz ticaretinin özelliklerinden kaynaklanan, kendine özgü bir imtiyaz ifade eden ve do€rudan mülkiyet iddias› içermeyen
kanuni rehin hakk›na öncelik tan›m›ﬂt›r.
Bu uygulama kapsam›nda özellikle finansal kiralama ﬂirketlerinin kanuni rehin hakk› alaca€›ndan hangi oranda
sorumlu olacaklar› önem kazanm›ﬂt›r. Yarg›tay FKK’nun
yürürlü€e girdi€i tarihten itibaren kanuni rehin hakk›
sa€layan alacaklar ve bu alacaklar›n tahsili için aç›lan
dava ve takiplerde, finansal kiralama ﬂirketlerine husumet yöneltilemeyece€i yönünde kararlar vermiﬂtir. Ancak yukar›da bahsetti€imiz gibi Yarg›tay istikrar kazanan
içtihatlar›nda, kanuni rehin hakk›n›n konusunu gemi
teﬂkil etti€inden finansal kiralama ﬂirketine husumet yöneltilememesine ra€men, gemi üzerinde kanuni rehin
tan›nmas› ve alaca€›n tahsili için geminin sat›labilece€ini kabul etmiﬂtir. Finansal kiralamaya konu gemiler bak›m›ndan, kanuni rehin hakk› alaca€› miktar ne olursa
olsun sorumluluk gemi bedeli ile s›n›rl› oldu€undan,
gemi bedeli d›ﬂ›nda bir risk yoktur. TTK hükümleri kapsam›nda da sorumluluk deniz serveti ile s›n›rl›d›r.
FKK ve leasing uygulamas›nda geminin mülkiyetinin finansal kiralama ﬂirketine ait oldu€u, alaca€›n tahsili anlam›nda teminat kabul edildi€i göz önüne al›nd›€›nda,
finansal kiralama ﬂirketi, hem gemi mülkiyetini hem de
teminat›n› kaybetme riski ile karﬂ›laﬂabilecektir. Dolay›s›yla gemi leasingi iﬂleminde geminin teminat olma
fonksiyonunun ortadan kalkabilece€i hususunun mutlaka dikkate al›nmas› gerekmektedir. Finansal Kiralama
konusu gemilerin, sigortalar› güvenilir kulüplerden yap›l›p, tekne ve makine teminat›n› kapsayan sigortalar›n
kiralayan ﬂirket lehine tam ve noksans›z olarak yapt›r›lmas› halinde gemi üzerindeki kanuni rehin ve hapis
hakk›na iliﬂkin risk, bütünüyle olmasa da azalt›labilir.
II. D‹⁄ER R‹SKLER;
1. Geminin önceki borçlar›ndan veya gemi üzerinde
sat›ﬂdan önceki döneme iliﬂkin kanuni rehin hakk›
do€uran alacaklar ve sair alacak iddialar›;
Uygulamada büyük ölçüde ikinci el gemi kiralamas› yap›ld›€› için, geminin finansal kiralamadan önceki borçlar› risk teﬂkil etmektedir. Yasal olarak bu riskin, geminin
muhtelif yerlerde seyrü seferde bulunmas›, alacaklar›n
fiilen tespiti imkan›n›n bulunmamas› nedeni ile tamamen ortadan kald›r›lmas› mümkün de€ildir. Bu kap-

samda TTK 1246 hükmü gere€i iktisap edenin kanuni
rehin hakk› do€uran yurt içindeki alacaklardan sorumlu
olmamak aç›s›ndan yapaca€› ilan önemlidir. ‹lan›n yap›lmas› ve iptal karar› al›nabilmesi için geminin maliki
olmak gerekmekte olup, finansal kiralama sözleﬂmesi
aktedilmeden ve gemi sat›n al›nmadan ilan hükmünü
uygulamak mümkün de€ildir. Kanuni rehin haklar›n›
ilan yolu ile ortadan kald›rmak finansal kiralama iﬂlemleri bak›m›ndan uygulanabilir gözükmemektedir. ‹lan
yap›lmas› halinde veya ilan yap›lmasa da sat›n al›nd›ktan sonra herhangi bir gemi alacakl›s› hakk›n›n ortaya
ç›kmas› halinde bu husus, sözleﬂmeye konulacak bir
hükümle ek teminat isteme ve sözleﬂmeyi hakl› fesih
sebebi say›labilir.
2. Fener ücreti, liman ücreti, yak›t ücreti,ﬂamand›ra,
karantina, ulusal ve/veya uluslararas› kanallardan
geçiﬂ ücreti, bekçilik ve muhafaza, telsiz ücretleri;
Finansal kiralamaya konu olan geminin iﬂletilmesi s›ras›nda do€muﬂ /do€acak fener ücreti, liman ücreti, ﬂamand›ra, karantina, ulusal ve/veya uluslararas› kanallardan geçiﬂ ücreti, bekçilik ve muhafaza ücretleri de TTK.
da gemi alacakl›s› hakk› veren ve kanuni rehin hakk› do€uran alacaklar aras›nda say›lm›ﬂt›r. Bu tür alacaklar›n
da finansal kiralama iﬂlemi öncesinde ve/veya finansal
kiralama süresi içerisinde fiilen tespiti mümkün gözükmemektedir. Zira bu alacaklar gemiyi takip eden alacaklar olup, tescile tabi de€ildir. Yarg›tay uygulamas›nda bu alacaklar›n gemi üzerinden (geminin sat›larak)
tahsili imkan› kabul edilmiﬂtir. Finansal kiralama ﬂirketleri bu alacaklardan ﬂirket olarak sorumlu olmasalar da
gemi mülkiyeti kapsam›nda sorumludurlar. Bu durumlarda finansal kiralama ﬂirketlerinin di€er gemileri aç›s›ndan seferden men ve haciz riski do€maktad›r. (11
HD. 22.10.1998 tarih 1998/3182 E. 1998/6962 K.)
Finansal Kiralama sözleﬂmenin imzas›ndan önce, en az
bir y›l öncesi devreye ait sefer özetleri, u€rak liman
acentalar›n›n detaylar›, bunker fatura örnekleri istenip,
yak›t firmalar›ndan da bilgi toplanarak, bu tür borçlar›n›n olup olmad›€› konusunda bir araﬂt›rma yap›lmas›nda yarar bulunmaktad›r.
3. Sigortaya iliﬂkin riskler;
FKK’nun 14. maddesi “ sözleﬂme süresince mal›n hasar ve ziya-› sorumlulu€u kirac›ya aittir. Bu sorumluluk
ödenen sigorta miktar›n›n karﬂ›lanmayan k›sm› ile s›n›rl›d›r“ hükmünü içermektedir. Bu nedenle finansal kiralamaya konu olacak gemilerin hasara ve ziyaa u€ramas› ihtimali karﬂ›s›nda sigortan›n yapt›r›lmas› ve kapsam›
önem kazanmaktad›r. Dolay›s›yla leasing konusu olacak
geminin IACS (International Association of Class Societies) üyesi bir klas kuruluﬂuna ba€l› olmas› ve mali
mesuliyet sigortac›s› ile tekne sigortac›s›n›n A klas olmas› tercih edilmelidir. Ayr›ca mali mesuliyet sigortac›s› olarak P&I kulüplerine üye olan sigorta kuruluﬂlar› ter-
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cih edilmeli, tekne ve makina sigortas› yapt›r›lmal› ve
poliçe kapsam› incelenmelidir.
Burada dikkat edilmesi gereken ikinci bir husus FKK
17.maddesindeki sigorta yapt›rma mükellefiyetinin tekne sigortas›n›n yapt›r›lmas› ile tamamlan›p-tamamlanamayaca€› hususudur.Özellikle sigorta yapt›rma mükellefiyetinin P&I sigortas›n› da yapt›rma yükümlülü€ünü
kapsay›p kapsamad›€› tart›ﬂma yaratmaktad›r. Finansal
kiralama ﬂirketlerinin gerek kendileri için teminat olan
sigortay› en geniﬂ anlamda yapt›rmas›, gerekse kirac›
ve üçüncü kiﬂilerin finansal kiralama ﬂirketine karﬂ› 17.
maddedeki sorumlulu€unu tam olarak yerine getirmedi€inden bahisle tazminat ve taleplerine karﬂ› sorumlu
olmamak için tekne sigortas›n›n yan›nda P&I sigortas›n›n da yapt›r›lmas›nda yarar bulunmaktad›r.
Gemilerin sigortas›nda yaﬂanan di€er problem ikinci el
gemilerde belli bir yaﬂ›n alt›ndaki gemilerin uluslararas›
kabul gören sigorta kuruluﬂlar› taraf›ndan sigortalanmamas›d›r. Finansal kiralama iﬂlemi yap›l›rken geminin yaﬂ›, finansal kiralama süresi de göz önüne al›narak, bu
süre içinde sigortalan›p-sigortalanamayaca€› hususu
de€erlendirilmelidir.
Finansal Kiralama konusu gemiler üzerindeki kanuni rehin ve hapis hakk› ile di€er riskler bak›m›ndan, geminin
sigortalar›n›n güvenilir kulüplerden yapt›r›lmas›, tekne
ve makine teminat›n›n tam ve noksans›z yapt›r›lmas›,poliçelerin ‘’sigortal›’’ ve /veya müﬂterek sigortal›‘’
olarak finansal kiralama ﬂirketinin de isminin yer alaca€›
ﬂekilde düzenlenmesinde büyük yarar vard›r. Buna ek
olarak kirac›dan sigorta temlik taahhüdü al›nmas›, temlikname imzalamas› ve sigorta prim ödemeleri dahil sigorta iliﬂkisinin s›k› denetlenmesinde yarar bulunmaktad›r.
4. Gemi adamlar›n›n iﬂ akitlerinden ve gemi adamlar›n›n birinin kusurundan do€an alacaklar ile kaptan›n s›rf kaptan s›fat›na dayanarak yapt›€› hukuki
muamelerden do€an alacaklardan oluﬂan riskler;
Bu tür alacaklarda kanuni rehin hakk› do€uran alacaklar
olup, kanuni rehin hakk› bölümünde yapt›€›m›z aç›klamalar ve riskler burada da aynen geçerlidir. (11 HD.
29.09.2003 tarih, 2003/8507 E., 2003/8744 K.)
5. Taﬂ›ma, Navlun, Çatma ve Kurtarma Sebebiyle
Oluﬂan Riskler;
Finansal kiralamaya konu olan geminin denize, yüke,
yola elveriﬂlili€i ve taﬂ›madan kaynaklanan zararlardan
finansal kiralama ﬂirketleri donatan ve iﬂleten olmamas›
nedeni ile prensip itibar› ile sorumlu de€illerdir. Ancak
bu tip ihtilaflar›n tamam›nda dava finansal kiralama ﬂirketleri aleyhine de aç›lmaktad›r. Mal›n sigortal› olmas›
halinde sigorta ﬂirketinin halefiyete dayanarak TTK.
1361 kapsam›nda açaca€› davada finansal kiralama ﬂirketi zarardan sorumlu olmayacakt›r. (11 HD.
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25.01.2001 tarih, 2000/8805 E., 2001/438 K.) Ancak
sigorta bulunmamas› halinde yük sahibi ve/veya navlun
alacakl›s›n›n donatan ve iﬂletene karﬂ› açaca€› davada
finansal kiralama ﬂirketi donatan olmad›€›ndan kendisine husumet yöneltilemeyecek, fakat bu alacaklar kanuni rehin hakk› tan›yan haklar oldu€undan gemi üzerinden (gemi sat›larak) alaca€›n tahsili yoluna gidilecektir.
6. Çevre kirlili€i ve uluslararas› sözleﬂmelerin ihlali;
Geminin iﬂletilmesi esnas›nda, ulusal-uluslararas› kanun ve sözleﬂmelere ayk›r› olarak ulusal-uluslararas› sularda, deniz ve çevrenin kirletilmesi halinde idari para
cezas›, geminin seferden men edilmesi, haciz, vesair
yapt›r›mlarla da karﬂ›laﬂ›labilecektir. Burada finansal kiralama ﬂirketinin sorumlulu€u geminin bulundu€u yere,
ülkeye ve tabi oldu€u hukuki hükümlere göre farkl›l›k
arz etmektedir. Geminin kaçakç›l›kta veya uluslararas›
sözleﬂmelere ayk›r› amaçlarda kullan›lmas› halinde, yine ülke kanunlar›na göre müsadere ihtimalinin oldu€u
durumlar da düﬂünülmelidir.
7. Yabanc› ülkede geminin cebri icra yolu ile sat›ﬂ›;
Finansal kiralama yolu ile kiralanan gemiler seyrü seferde bulunduklar› dönemde yurt d›ﬂ›ndaki alacakl›lar nedeni ile yabanc› ülke kanunlar›na göre mahkeme karar›na istinaden sat›labilir. Bu durumda gemi siciline kay›tl› geminin, Türk gemi sicilinden kayd› terkin olunmad›€› sürece hukuki statüsü de€iﬂmez.(12 HD. 12.07.2002
tarih 2002/13000 E. 2002/15480 K.) Ancak yabanc›
mahkeme karar›n›n Türkiye’de uygulanmas› ile sicilde
de€iﬂiklik iﬂlemi yap›labilir.Özellikle gemilerin yurt d›ﬂ›nda çeﬂitli yöntemlerle kirac› ve üçüncü kiﬂiler taraf›ndan kolayl›kla sat›labildi€i veya sat›ﬂa ç›kar›labildi€i görülmektedir. Burada muvazaal› alacaklar yarat›larak, gemi sicilindeki finansal kiralama sözleﬂmesinin ﬂerh edilmiﬂ olmas› nedeni ile kirac› kendisini “iﬂleten” gibi sunarak gemi bedelinin ödenmesine iliﬂkin hukuki ihtilaf
yarat›labilmektedir.
Sonuç olarak; Gemi leasingi iﬂlemlerinin yasal mevzuat çerçevesinde yap›lmas›nda hukuki bir engel bulunmamaktad›r. Ancak di€er leasing iﬂlemleri dikkate al›nd›€›nda hukuki riskleri ve belirsizli€i çok olan bir iﬂlemdir. Özellikle finansal kiralamada teminat kabul edilen
sözleﬂme konusu mal›n gemi leasingi iﬂlemlerinde kredi de€erlendirmesinde teminat olarak kabulüne ﬂüphe
ile bak›lmas›nda yarar oldu€u kanaatindeyiz.
Kirac›n›n, deniz iﬂkolundaki tecrübesi, iﬂletmecilik becerisi ve güvenirlili€i çok önemlidir. Gemilerle ilgili finansal kiralama yapmaya karar verecek olan Finansal Kiralama ﬁirketleri mutlaka, kirac› ﬂirketlerinin deniz taﬂ›mac›l›€› faaliyetini izleyecek tecrübeli ve güvenilir uzmanlardan veya sektörü bilenlerden teknik ve ticari destek
almal›d›r.
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2006 Yılında Macaristan Leasing Sektörü
Macar Leasing ve Finans Birli€i
Gabor LEVAI - Genel Sekreter
2006 y›l›nda Macaristan leasing sektörü, araba finansman›ndaki düﬂüﬂe ra€men büyümeye devam etti. Leasing ﬂirketlerinin y›ll›k toplam iﬂlem hacmi, finansman
tutar› olarak 4.7 milyar Euro’yu ve aktif tutar› olarak 5.2
milyar Euro’yu geçti. Bu da hemen hemen geçen seneden % 2 daha fazla bir art›ﬂa tekabül ediyor. Leasing iﬂlemlerindeki ön ödeme-peﬂinat tutar›nda genel bir düﬂüﬂ e€ilimi görülmekte. 2005 ve 2006’n›n son çeyrek-

singinin % 31’i tar›m makinalar› finansman›na, % 18’i
ise inﬂaat sanayine ait.

Araba Finansman›: Binek oto ve hafif ticari araç finansman›nda 2006 y›l›nda uzun zamandan bu yana ilk defa
düﬂüﬂ oldu. Finansman tutar›nda sözleﬂme adedine göre daha yavaﬂ bir düﬂüﬂ oldu, çünkü ortalama peﬂinat
tutar› % 10 düﬂüﬂ gösterdi. Araba finansman› 2.6 milyar
Euro olarak gerçekleﬂti ve leasing iﬂlemleri içindeki pay› da
Macaristan Leasing Sektörü
2005 y›l›ndaki % 68 iken 2006
Y›llar ‹tibariyle Leasing Finansman Tutar› (Milyar Euro)
y›l›nda % 62’ye düﬂtü.
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leri karﬂ›laﬂt›r›ld›€›nda, 2006’n›n son çeyre€i araba leasingindeki düﬂüﬂ nedeniyle uzun zamand›r finansman
tutar› baz›nda ilk düﬂüﬂ. (%11) yaﬂanan çeyrek oldu.
Mal gruplar›n›n da€›l›m›nda küçük de€iﬂiklikler yaﬂand›,
ancak araba finansman› sürekli olarak düﬂüﬂ gösterdi,
öte yandan gayrimenkul ve ekipman leasingi artt›.Macaristan’da leasing ﬂirketlerinin ço€unlu€u banka yan
kuruluﬂlar›ndan ya da uluslararas› finansman ﬂirketlerinden oluﬂuyor.

4,695

4,728

A€›r Vas›ta Finansman›: A€›r
vas›ta finansman› y›ll›k bazda %
8.5 art›ﬂ gösterdi, ki bu 2005’de
yaﬂanan % 10’luk art›ﬂ›n bir miktar alt›nda. Ancak a€›r vas›ta finansman›n›n tüm leasing iﬂlemleri içindeki pay› % 14’ün üzerinde ve bu oran son bir kaç y›l2005
2006
d›r ayn› seviyede. 2006 y›l›nda
toplam 576 milyon Euro kamyon finansman› yap›ld›.
Otobüs finansman› da bu tutar›n içinde yer al›yor ve
kamyon finansman›n›n % 11’ini teﬂkil ediyor.
Macaristan Leasing Birli€i: Birlik 1992’de kuruldu ve
toplam 65 üyesi var. Birli€in üyeleri Macaristan’daki
leasing hacminin % 90’›n› temsil ediyorlar.Birli€in ayn›
zamanda üye olmayan büyük ﬂirketlerle de yak›n iliﬂkileri var. Birlik 5 ana konu üzerinde odakland›; lobi faaliyetleri, konferanslar, uluslararas› iliﬂkiler, e€itim ve üyeler aras›nda veri sa€lama.

Gayrimenkul Leasingi: 2006 y›l› gayrimenkul leasinDaha çok bilgi için: info@lizingszovetseg.hu / www.lizingszovetseg.hu
ginde çok baﬂar›l› geçti, finansman tutar› % 70’den fazla artarak 440 milyon Euro’ya ulaﬂt›. Macaristan leasing
hacminde % 11’lik pay gayri2006 Y›l› Mal Gruplar›na Göre Da¤›l›m
menkul leasingine ait. ﬁirketle(Finansman Tutar›na Göre)
rin 2007 y›l›yla ilgili oldukça
iyimser beklentileri var, özellik100%
Araba
le konut leasinginde art›ﬂ bekliA¤›r Vas›ta
yorlar.
80%
Makina ve Biliﬂim Ekipmanlar› Leasingi: Makina ve biliﬂim
ekipmanlar› leasingindeki art›ﬂ
2006 y›l›nda h›z kesti. Ancak
yine de leasing ﬂirketleri 560
milyon Euro tutar›nda finansman yapt›lar, ki bu da % 19 art›ﬂa tekabül ediyor. Makina lea-
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Yurtd›ﬂ›ndan Gemi Al›mlar›nda Gerekli Evrak ve
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yamaner & Yamaner Hukuk Bürosu
Av. Ahmet BERKER - Av. Sema APAK
Türk Denizcilik sektörünün geliﬂimi ile birlikte Türk armatörler taraf›ndan yurtd›ﬂ›ndan ithal edilen gemi say›s› h›zla artmakta ve bu gemilerin bir k›sm› da finansal kiralama yöntemiyle iktisap edilmektedir.

imzalanmadan önce, çok dikkatli bir ﬂekilde incelenmesi ve al›c›n›n teknik ve hukuki taleplerinin tamam›n›n anlaﬂma içinde yer ald›€›ndan emin olmas› elzemdir.

Gemi al›mlar›nda sat›ﬂ anlaﬂmas›n›n imzas› kadar gemiye ve sat›ﬂa iliﬂkin evrak›n titizlikle incelenmesi de
çok önemlidir. Aksi takdirde, geminin al›c›s›na tesliminden ve Türk gemi siciline tescilinden sonra dahi
çok ciddi hukuki sorunlarla karﬂ›laﬂ›lmas› söz konusu
olabilecektir. Bu sorunlara örnek olarak sat›ﬂ evrak›n›
imzalayan sat›c›n›n temsilcisinin yetkisiz olmas› nedeniyle sat›ﬂ›n geçersiz olmas› ya da gemi üzerinde ayni
hak sahibi alacakl›lar›n bulunmas› ve bu alacakl›lar›n
gemiyi seferden men etmeleri zikredilebilir. Gemi al›m› s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lacak riskleri en aza indirgemek
ve her ne ﬂekilde olursa olsun risk gerçekleﬂti€inde
bunu mümkün olan en h›zl› ve etkili ﬂekilde bertaraf
edebilmek ya da u€ran›lan zarar› kusurlu sat›c›dan tazmin edilebilmek için ilgili evrak›n baz› kriterlere uygunlu€u büyük önem taﬂ›maktad›r.

Gemi ve gemiyi temsil eden evrak›n al›c›ya teslimi ile
sat›ﬂ bedelinin al›c› taraf›ndan sat›c›ya ödenmesi di€er
kritik aﬂamad›r. Bu aﬂamada, sat›c›n›n teslim edece€i
evrak›n incelenmesi, anlaﬂma ﬂartlar›na uygunlu€unun
tevsik edilmesi, al›c›n›n gemi bedelini ödedi€i anda
gemiyi üzerinde hiçbir takyidat olmadan sat›n ald›€›n›n teyit edilmesi gereklidir. Sat›n al›nan geminin üzerinde ipotek, haciz, tedbir ya da baﬂkaca bir takyidat›n
bulundu€u hallerde, alacakl› taraf da alaca€›n› tahsil
edece€ine ikna olmadan hakk›n›n terkinine izin vermeyece€inden zamanlaman›n çok dikkatli yap›lmas›
gereklidir.

Gemi al›mlar›nda genel olarak iki önemli ad›m vard›r.
Bunlardan ilki “sat›ﬂ anlaﬂmas›”n›n (memorandum of
agreement) müzakeresi ve imzas›, di€eri ise geminin
ve gemiyi temsil eden evrak›n teslimi ile paran›n
ödenmesidir (closing).
Geminin bedelinin yan› s›ra, bu bedelin hangi aﬂamada nas›l ödenece€i, peﬂinat›n miktar› ve ödenmesi
ﬂartlar›, geminin nerede, ne zaman, hangi ﬂartlarda
teslim edilece€i, teslim s›ras›nda hangi evrak›n al›c›ya
verilece€i, olas› ihtilaflar›n nas›l çözümlenece€i gibi
hususlar ilk aﬂamada yani sat›ﬂ anlaﬂmas› aﬂamas›nda
kararlaﬂt›r›l›r. Taraflar›n anlaﬂmalar›na vabeste olmakla
birlikte, uygulamada sat›ﬂ anlaﬂmas›n›n imzas›n›n hemen ard›ndan, sat›ﬂ bedelinin %10’u kadar bir bedelin
sat›c› ile al›c› ad›na ortak aç›lacak bir hesaba havalesi
ve burada tutulmas›na s›kl›kla rastlan›r. Sat›ﬂ anlaﬂmas›n›n imzas›ndan sonra her iki taraf da kendi edimlerini anlaﬂ›ld›€› gibi ifa etmek zorundad›rlar. Bu edimlerin de€iﬂtirilmesi, örne€in gemi al›m bedelinin ödemesinin geciktirilmesi, sat›c›dan ilave belge istenmesi
vb. ancak her iki taraf›n mutabakat› ile mümkün olabilmektedir. Uygulamada sat›c›n›n –özellikle %10 tutar›ndaki avans›n ortak hesaba havelesinden sonra- al›c›
taraf›ndan sonradan yap›lan tadil talepleri kabule yanaﬂmad›€› görülmektedir. Bu sebeple, sat›ﬂ anlaﬂmas›

Sat›ﬂ anlaﬂmas›nda yer alan düzenlemelerden en baﬂta gelenlerinden biri hiç kuﬂkusuz teslim al›nacak evrak›n listelenmesidir. Ayn› ﬂekilde geminin teslimi ve
mukabilinde al›m bedelinin ödenmesi s›ras›nda da en
dikkatli incelenmesi gereken hususlardan biri sat›ﬂ anlaﬂmas›nda belirtilen evrak›n tam ve gere€i gibi ibraz
edilip edilmedi€inin saptanmas›d›r. Listelenmesi ve
incelenmesi büyük öneme haiz olan sat›ﬂ evrak›n›, sat›c› ﬂirkete iliﬂkin evrak ve gemi ile geminin teslimine
iliﬂkin evrak olarak iki baﬂl›k alt›nda inceleyebiliriz. ‹lk
say›lan grupta yer alan belgeler, gemi al›m›n›n sat›c›
ﬂirket için ba€lay›c›l›€›n› temin etmekte, ikinci gruptakiler ise neredeyse risksiz olarak geminin Türk siciline
tescili için gerekli olmaktad›r.
Sat›c› ﬁirkete ‹liﬂkin Evrak
Geminin al›c›ya sat›l›p teslim edilmesi için gerekli olan
belgeleri incelemeden önce, bu belgeleri sat›c› ad›na
düzenleyen/imzalayan kiﬂilerin yetkili olduklar›ndan
emin olunmas› gereklidir. Aksi takdirde; sat›ﬂ senedini, teslim-tesellüm protokolünü, ticari faturay› ve di€er sat›ﬂ evrak›n› imzalayan kiﬂinin sat›c› ﬂirketi temsile yetkili olmad›€›, bu sebeple de yap›lan sat›ﬂ›n hukuken geçerli olmad›€› iddias› ile karﬂ›laﬂ›lmas› olas›d›r.
Sat›c›y› temsilen sat›ﬂ evrak›n› imzalayacak kiﬂinin yetkisini tevsik için; sat›c› ﬂirketin ilgili ülke kanunu uyar›nca kurulmuﬂ ve halen faal bir ﬂirket oldu€unun, ﬂirketin hissedarlar›n›n ve yönetim kurulu üyelerinin/müdürlerinin sat›ﬂa r›zalar›n›n bulundu€unun (vekil tayin

14

Leasing Dünyas›
edilen durumlarda) sat›ﬂ evrak›n›n imzalanmas› ve gemi ile birlikte al›c› ﬂirkete teslimi için görevlendirilen
bir ya da birden fazla vekilin kimler oldu€unun ve usulünce tayin edildi€inin tesbiti yap›lmal›d›r.
Bu amaçla öncelikle sat›c› ﬂirketin kay›tl› oldu€u ülke
ticaret sicilinden “sat›c› ﬂirketin o ülke kanunlar›na göre kurulmuﬂ ve halen faal oldu€una dair” bir belge temini istenir. Sözkonusu belge, sat›ﬂ tarihinden en çok
on gün önce al›nm›ﬂ olmal›d›r. Buna ilaveten, ﬂirket
yönetim kurulunun/müdürlerinin ilgili geminin sat›ﬂ
anlaﬂmas› hükümleri do€rultusunda al›c›ya sat›ﬂ›n›
onaylayan ve sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmek üzere tayin edilen
vekilleri belirleyen kararlar› ile ﬂirket hissedarlar›n›n bu
karar› tasdik eden ola€anüstü toplant› tutanaklar›n›n
temini zaruridir. Say›lan tüm evrak›n üzerindeki imzalar›n do€rulu€u da noter veya ilgili ülkenin imza tasdikine yetkili makamlar›nca tasdik edilmelidir.
Yukar›da say›lan evrak›n temini gereklidir, ancak yeterli de€ildir. Zira, kararlar›n alt›nda imzas› olan yönetim kurulu üyelerinin/müdürlerin gerçekten yetkili, ﬂirket hissedarlar›n›n da gerçekten hisse sahibi olduklar›n›n teyid edilmesi ﬂartt›r. Bizim ülkemizde oldu€u gibi, ﬂirketlerin ticaret siciline kay›tl› oldu€u ve imza yetkililerinin sicil incelemesi ile tespit edilebildi€i ülkelerde, yerinde yap›lacak basit bir tahkikat ile sonuca ulaﬂ›lmas› mümkündür. Fakat her ülkede ayn› sistem
mevcut de€ildir. Örne€in, Liberya gibi, ﬂirketlerin kurulmas› aﬂamas›nda hissedarlar›n ya da müdürlerin
kimliklerinin beyan edilmesinin zorunlu olmad›€› ve
sicil kay›tlar›n›n aleni olmad›€› ülkelerde, yerinde inceleme ile sonuç al›namaz. Bu halde yap›lmas› gereken,
her ülke için farkl›l›k arzedebilecek ilave bir tak›m evrak› sat›c›dan isteyerek dikkatlice incelenmesi ve imzac›lar›n yetkisinin tevsik edilmesidir.
Gemi ile geminin teslimine iliﬂkin evrak
Sat›c› ad›na gerekli evrak› düzenlemeye/imzalamaya
yetkili kiﬂi ya da kiﬂilerin kimler oldu€unu saptad›ktan
sonra, s›ra sat›c› taraf›ndan düzenlenecek ve al›c›ya
teslim edilecek evrak›n incelenmesine gelir. Türk Ticaret Kanunu, 4490 Say›l› Türk Uluslararas› Gemi Sicili
Kanunu ve di€er ilgili mevzuat uyar›nca, bir geminin
yurt d›ﬂ›nda teslimi halinde Bayrak ﬁahadetnamesi alabilmesi için;
• Bill of Sale
• Teslim Tesellüm Protokolü
• Ticari fatura
• MOA
• Tonaj Sertifikası
• Ça?rı i?areti belgesi
• Terkin belgesi
• Klas belgesi
• Geminin yurtdı?ında bulundu?u yeri gösteren belge
gerekmekte olup yurt içi teslimlerde ise geminin Türk
Uluslararas› veya Milli Gemi Siciline kay›t edilebilmesi

için gerekli olan evrak ﬂunlard›r:
•
•
•
•
•
•
•

Bill of Sale
Teslim Tesellüm Protokolü
Tonaj (Tonilato) Belgesi
‹sim Onay›
Terkin Belgesi
Klas teyidi belgesi
Gümrük Giriﬂ beyannamesi

Geminin ve sat›ﬂ›n özelli€ine göre ilave bir tak›m evrak›n da talep edilmesi mümkün olmakla birlikte, yukar›da say›lan asgari evraktan bill of sale, teslim tesellüm protokolü, terkin belgesi, ticari fatura, klas belgesinin sat›c› taraf›ndan orjinallerinin ödeme an›nda al›c›ya teslim edilmesi ﬂartt›r. Bu evrak içerisinde yurt d›ﬂ›
gemi al›mlar›nda özellikle dikkat edilmesi gerekenler
sat›ﬂ senedi (bill of sale) ve geminin üzerinde herhangi bir takyidat olmadan teslim ve sicilden terkin edildi€ine dair belgedir.
I) Sat›c›n›n teslimde al›c›ya verece€i belgelerin en
önemlilerinden biri, hiç ﬂüphesiz, sat›ﬂ senedi (bill of
sale)‘dir. Sat›ﬂ senedinin metninde;
 sat›c›n›n al›c›ya gemiyi devretme yetkisi bulundu€u-

nu ve geminin tüm takyidatlardan ari oldu€ununa iliﬂkin beyan›,
 do€ru ve eksiksiz gemi detaylar›,
 geminin do€ru ve eksiksiz sicil bilgileri,
 sat›c› ve al›c›n›n tam ünvanlar›,
 sat›c›n›n gemiyi al›c›ya %100 hissesi ve tüm donan›m› ile belirli bir bedel karﬂ›l›€› devretti€i ve bu bedeli
al›c›dan tahsil etmiﬂ oldu€una dair beyan›
yeralmal›d›r.
Yine sat›ﬂ senedi sat›c›n›n yetkilisi taraf›ndan imzalanmal› ve;
 sat›c›n›n yetkilisinin imzas›n›n do€rulu€u,
 sat›c› ad›na bu belgeyi imzalamaya yetkili oldu€u,
 sat›c›n›n sat›ﬂ an›nda geminin sahibi oldu€u ve ge-

miyi satmaya yetkili oldu€u;
hususlar› teyid edilmelidir. Uygulamada sat›ﬂ senedi
yurtd›ﬂ›nda haz›rlanmaktad›r ve o ülke noteri ya da
geminin tescilli oldu€u ülkenin veya sat›c› ﬂirketin kurulu oldu€u ülkenin Konsoloslu€u’nda onaylanmaktad›r. Noter ya da Konsolosluk onaylar›nda her ülkede
ayn› sistemin bulunmad›€›na çok dikkat edilmelidir.
Baz› ülke noterlikleri yaln›zca sat›ﬂ senedinin kendi önlerinde imzaland›€›n› ve imzac›s›n›n kimli€ini tasdik
etmekte, imzalayan kiﬂinin ﬂirket ad›na hareket etmekle yetkili olup olmad›€›n› belirtmemektedir. Bu durumda, sat›ﬂ senedini imzalayan kiﬂinin ﬂirket ad›na
böyle bir belge düzenlemeye yetkisi, yukar›da sat›c›
ﬂirkete iliﬂkin evrak bölümünde belirtilen belgelerin incelenmesi ile anlaﬂ›labilecektir. Ayr›ca, noterin mühür
ve imzas›n›n da 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansi-
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yonu’na üye ülkelerde “apostille” ﬂerhiyle, bu Konvansiyona üye olmayan ülkelerde ise ayn› ülkenin Türk
Konsoloslu€u’nda tasdiklenmelidir. Konsoloslar›n mühür ve imzalar› da önce an›lan ülkenin D›ﬂ ‹ﬂleri Bakanl›€› sonra o ülkedeki Türk Konsoloslu€u taraf›ndan yine tasdiklenmelidir.
II) S›hhatli bir sat›ﬂ gerçekleﬂtirilebilmesi aç›s›ndan dikkat edilmesi gerekli bir baﬂka husus, al›m bedelinin
ödendi€i s›rada gemi üzerinde hiç bir kay›tl› takyidat›n
olmamas›d›r. Ülkemizde oldu€u gibi, baz› gemi sicilleri sat›ﬂ an›nda terkin belgesi düzenleyebilmektedir.
Böyle ülkelerde, ilgili gemi sicilinden al›nacak “terkin
belgesi” aﬂa€›daki kay›tlar› ihtiva etmesi durumunda
yeterli olacakt›r:
 do€ru ve eksiksiz gemi detaylar›,
 sat›c›n›n geminin sahibi oldu€unun teyidi
 geminin ilgili sicilden terkin edildi€inin teyidi
 gemi üzerinde hiçbir takyidat bulunmad›€› ve gemi-

nin vergi, harç vs. hiçbir borcu olmad›€›n›n teyidi.
Ancak baz› gemi sicilleri bu ﬂekilde bir belgeyi vermek
için geminin orjinal sat›ﬂ evrak›n›n kendilerine ulaﬂmas›n› talep etmektedir. Bu durumda gemi al›m bedelinin ödenmesi an›nda terkin belgesi al›namamakta, sadece sat›c› ﬂirketin gemiyi sicilden terkin ettirip ilgili
sertifikay› temin edece€i taahhüdü ile yetinilmek zorunda kal›nmaktad›r. Bu son derece s›n›rl› yapt›r›m gücü olabilecek sat›c› taahhüdü ile yetinilmemelidir. Sat›c›n›n geminin teslimi an›nda gemi siciline dilekçe ile
müracaat ederek “geminin sat›ld›€›n›, geminin sicilden terkin edilmesini talep etti€ini” bildirmesi ve o an
itibariyle gemi üzerinde harhangi bir takyidat bulunmad›€›n›n onaylanmas› talep edilmelidir. Sat›c›n›n bu
müracaat› gerçekten yapt›€› ve gemi sicilinde al›nan
belgenin s›hhati de teyit edilmelidir.
Geminin üzerinde herhangi bir takyidat›n, örne€in uygulamada s›kça karﬂ›laﬂ›lan ipote€in bulunmas› halinde ise bu takyidat›n kald›r›lmas› ﬂartt›r. Böyle bir durumda al›c› firma öncelikle takyidat›n kald›r›lmas›n› ve
daha sonra sat›ﬂ bedelinin ödenmesini istemekte, di€er taraftan hak sahibi ﬂirket ise (ki ço€u halde bu ﬂirket ipotek alacakl›s› banka olmaktad›r) kendi alaca€›n›
tahsil etmeden hakk›n› terkin etmemektedir.
Tüm taraflar› tatmin edecek çözüm iﬂlemlerin eﬂzamanl› olarak gerçekleﬂtirillmesidir. Ancak bunun için
gemi al›m sat›m konusunda deneyimli ve birbiri ile
uyumlu hareket eden en az iki ekibe ihtiyaç vard›r.
Bunlardan biri sat›c› ve hak sahibinin temsilcileri ile sat›ﬂ evrak›n›n incelenmesini ve ödenme iﬂlemlerini organize ederken di€er ekip yine sat›c› ve hak sahibinin
temsilcileri ile gemi sicilinde bulunmal› ve takyidat›n
terkini ile gemi üzerinde baﬂkaca takyidat kalmad›€›na
nezaret etmelidir.

Leasing Dünyas›
Geminin sat›ﬂ an›nda, ipote€in kald›r›lmas›na iliﬂkin
zamanlama büyük önem taﬂ›maktad›r. Sat›c› ancak sat›ﬂ bedelini ald›ktan sonra gemi üzerindeki ipote€i terkin ettirebilece€inden bankada ve geminin orjinal sicilinde herhangi bir sorun ç›kt›€›nda baﬂ edebilecek tecrübeli kiﬂilerden oluﬂan 2 ayr› ekip bulunmal› ve bu
ekipler eﬂzamanl› olarak hareket etmelidir.
Türk Gemi Siciline kay›t için gerekli bu belgelerin yan›s›ra, yine sat›ﬂ tarihine çok yak›n bir tarihte al›nm›ﬂ (örne€in en geç 3 gün öncesinin tarihini taﬂ›yan) geminin
klas sertifikas› sat›c› taraf›ndan sa€lanan evrak içinde
mutlaka bulunmal› ve geminin baﬂta P&I olmak üzere,
tekne ve makine sigortalar› da sat›ﬂ an›nda tamamlanm›ﬂ olmal›d›r. Ayr›ca geminin tescilli oldu€u ülkenin
Liman Müdürlü€ü ya da ilgili makam›ndan da geminin
herhangi bir harç, vergi vs borcu bulunmad›€›n›, gemi
mürettebat›ndan hiçbir alacaklar›n›n bulunmad›€›n› teyit eder yaz›lar›n al›nmas› da ileride bu yönde ç›kabilecek daha spesifik sorunlar›n çözümü aç›s›ndan al›c›y› koruyucu olacakt›r. Tüm bu yukar›da say›lanlar›n yan›s›ra sat›c› taraf›ndan;
 Geminin hiçbir ülkede kara listeye al›nmam›ﬂ,
 Son havuza giriﬂinden itibaren dibe de€memiﬂ oldu-

€unu;
beyan eden yaz›l› taahhütler de al›nmal›d›r.
Gemi al›mlar›nda dikkat edilmesi gereken bir di€er
husus; genellikle sat›c› ﬂirketin verdi€i taahhütlerin
(özellikle geminin teslimi ve paran›n tahsil edilmesinden sonra ) pek pratik bir de€erinin olmayaca€›d›r. Zira ço€unlukla sat›c› ﬂirketin tek malvarl›€› sat›ﬂa konu
gemidir ve bu geminin tesliminden sonra sat›c›n›n hiçbir malvarl›€› kalmamaktad›r. Dolay›s›yla sat›ﬂ anlaﬂmas›n›n ihlal edildi€inin sonradan anlaﬂ›ld›€›, örne€in
gemi üzerinde rehin hakk› sahibi alacakl›lar›n ortaya
ç›kt›€› durumlarda sat›c›dan tahsilat yap›lmas› mümkün olamayacakt›r. Bu konuda ilave tedbirlerin al›nmas› ve al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda da olsa sat›c›dan ek belgelerin,
teminatlar›n talep edilmesi yerinde olacakt›r.
Güvenli bir sat›ﬂ›n gerçekleﬂtirilebilmesi ve akabinde
de tescil prosedürünün sorunsuz olarak tamamlanabilmesi için, gemi al›mlar›nda teknik ve hukuki ekibin birlikte ve uyum içerisinde çal›ﬂmas› ve bu ekiplerin yaln›zca ne yapaca€›n› de€il, neyi niye yapt›€›n› bilmesi
de ﬂartt›r. Zira bu kiﬂiler daha önceden bir çok sat›ﬂa
iﬂtirak dahi etmiﬂ olsalar ancak bu ﬂekilde herhangi bir
komplikasyon ç›kmas› durumunda bu komplikasyonu
aﬂmalar› mümkün olabilecektir. Bu nedenle gemi al›m› ve tescilini gerçekleﬂtirecek ekibin seçiminde, bu
ekibin yeterli teknik ve hukuki bilgiye sahip kiﬂilerden
oluﬂup oluﬂmad›€›na özen gösterilmeli ve mutlaka
sa€lam ve eksiksiz bir altyap› ile donat›lm›ﬂ kiﬂilerle
çal›ﬂ›lmal›d›r.

16

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 2006)
2006 DOKUZ AYLIK
Bin
YTL
687.829
15.248
18.097
1.516.633
1.500.334
244.927
389.984
100.436
202.107
142.479
302.975
300.966
57.069
5.479.084

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
USD
463.094
10.208
12.342
1.013.302
1.014.191
165.428
263.266
67.753
135.940
96.286
205.014
204.572
37.755
3.689.151

IV.DÖNEM (01.10.2006-31.12.2006)

Da¤›l›m
%
12.55
0.28
0.33
27.68
27.38
4.47
7.12
1.83
3.69
2.60
5.53
5.49
1.04
100.00

32.695

Bin
YTL
249.150
1.319
17.699
476.285
569.298
114.481
128.862
40.507
77.198
79.974
160.197
261.102
47.065
2.223.137

Bin
USD
177.255
938
12.592
338.848
405.021
81.446
91.678
28.818
54.922
56.897
113.971
185.758
33.484
1.581.628

10.268

Da¤›l›m
%
11.21
0.06
0.80
21.42
25.61
5.15
5.80
1.82
3.47
3.60
7.21
11.74
2.12
100.00

2006 - ON‹K‹ AYLIK
Bin
YTL
936.979
16.567
35.796
1.992.918
2.069.632
359.408
518.846
140.943
279.305
222.453
463.172
562.068
104.134
7.702.221

Bin
USD
640.349
11.146
24.934
1.352.150
1.419.212
246.874
354.944
96.571
190.862
153.183
318.985
390.330
71.239
5.270.779

Da¤›l›m
%
12.17
0.22
0.46
25.87
26.87
4.67
6.74
1.83
3.63
2.89
6.01
7.30
1.35
100.00

42.963

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

2005 YILI 12 AYLIK ‹ﬁLEM HACM‹ YATIRIM TUTARI

2006 YILI 12 AYLIK ‹ﬁLEM HACM‹ YATIRIM TUTARI

B‹N USD

1,400,000
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›

518.427
2006 640.349

25.853
11.147

7.040 985.770 1.163.767 196.806 351.279
24.934 1.352.150 1.419.212 246.875 354.943

2005

‹ﬂ ve
ve
‹nﬂaat Makina
Makinalar› Ekipman

Fider Finansal Kiralama Derne¤i’nin
Yayın Organıdır.

Nisan 2007 Say›: 18
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

Bas›n Yay›n Büro
Tekstil
Turizm Elektronik
Gayri
ve
Optik
ile ‹lgili Ekipmanlar› Menkuller
Makinalar› Ekipmanlar› Cihazlar Donan›mlar

59.620
96.571

150.523 134.673 255.236 344.390
190.863 153.182 318.985 390.331

Di¤er

42.675
71.238
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