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Merhaba

‹kinci say›m›zla sizinle tekrar buluflmaktan mutluluk
duyuyoruz. Bu say›m›za, okuyucular›m›zdan daha
fazla katk› ve görüfl almak bizi memnun etti. Bültenimize sektör içinden ve d›fl›ndan katk›lar›n artmas›yla
daha geliflece¤inden eminiz.
Her say›m›zda, bir ülkedeki leasing uygulamalar›n›
detayl›ca incelemeyi hedeflemifltik ancak bu say›m›zda , Fider baflkan› Sn.Dursun Akbulut’un Varflova’da
kat›ld›¤› Leaseurope-Avrupa Leasing Kongresi’nde
edindi¤i izlenimler do¤rultusunda , Avrupa Birli¤i’nde leasing uygulamalar›na ve AB bünyesindeki
yeni geliflmelere özet olarak de¤inmek istedik.Kuflkusuz her ülkedeki uygulamalar› ele almak kal›n bir kitap konusu olur ancak yerimiz yetti¤ince sizleri k›saca bilgilendirmeyi arzu ettik.
Görüfl bölümümüzde Doç.Dr.Kerem Alkin’in 11 Eylül sonras› dünyadaki ekonomik geliflmeler ve leasing
sektöründeki muhtemel yans›malar›n›n yer ald›¤› bir
yaz›s› ile Mali Müflavir Sn.Figen Varan’›n leasing muhasebesi dönem sonu kay›tlar›na iliflkin yaz›s› yer al›yor.‹ki güncel konuda katk›lar›ndan dolay› kendilerine
teflekkür ediyoruz.
Ayr›ca, leasingin k›sa bir tarihçesine de¤inip, Türkiye’de leasingin geliflimine bakmay› da ilk say›lar›m›zda yay›mlanmas› gereken bir konu olarak hedefledik
ve bu say›m›zda özet olarak yer verdik.
Tüm okuyucular›m›z›n yararlanabilece¤ini umdu¤umuz
bültenimizin bir sonraki say›s›nda buluflmak üzere...
Sa¤l›cakla kal›n
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3 Ayda Bir Yay›mlan›r

Yeni Dünya Düzeni'nde
Türkiye'nin Rolü Önemli

Doç.Dr. Kerem Alkin
‹stanbul Ticaret Üniversitesi Ö¤retim Üyesi

Dünya tarihi aç›s›ndan yeni bir kilometre tafl› niteli¤indeki 11
Eylül trajedisi, Türkiye'yi yak›ndan ilgilendiren bir dizi
geliflmeyi gündeme getirecek. Türkiye'nin gerçekleflen bu
terörist eylem sonras›nda ekonomik ve politik avantaj ve
dezavantajlar› adeta flimdilik birbirini dengeliyor gözüküyor.
‹brenin nereye dönece¤ini zaman gösterecek. ABD, hemen
hemen 2 y›l› aflk›n bir süreden bu yana, New York ve
Washington'da gerçekleflmifl olan bu terör eylemlerinin her
an gerçekleflebilece¤i ihtimalini s›k s›k gündeme getirmekteydi. Bu konuda en çarp›c› toplant›, 1999 y›l› Temmuz
ay›nda Almanya'da gerçekleflen ve G7 üyesi ülkelerin
kat›ld›¤› ‘Kosova’ konulu toplant›yd›. Dünyan›n önde gelen
yedi ekonomisinin liderlerinin gerçeklefltirdi¤i bu toplant›da
ABD , dünya ekonomisinin yeterince büyümemesinden ve
geliflmekte olan ekonomilerdeki fakirleflmeden duydu¤u
rahats›zl›¤› dile getirmiflti. Buna göre, dünya ekonomisini
oluflturan pastan›n büyüklü¤ü 35 trilyon dolard› ve pastan›n
arzu edilen tempoda büyümemesinin yaratt›¤› sorunlar bir
yana, bu 35 trilyon dolarl›k pastan›n % 70'e yak›n bir k›sm›n›
G7 ekonomilerinin elinde bulundurmalar›, kalan % 30'luk
pay›n ise dünya nüfusunun % 85'i taraf›ndan paylafl›lmas›
endifle yarat›yordu. Çünkü, bu verilerin hepsi geliflmekte
olan ülkelerin önemli bir k›sm›nda, fakirleflmenin devam
edece¤i ve halk›n yaflam standartlar›n›n k›sa vadede yükselmeyece¤ini gösteriyordu.
Bu sorunlar›n yan›s›ra, küreselleflmenin iflleyifl mekanizmas›
geliflmekte olan ekonomilerden geliflmifl ekonomilere
do¤ru bir kaynak ak›m›n›n devam etti¤i gerçe¤ini ortaya
koyuyor ki, bu ak›m zaten kaynaklar› k›t olan geliflmekte
olan ekonomilerde fakirlikten kurtulma ihtimalini
zay›flat›yor. ABD, dünya ekonomisindeki bu tabloyu di¤er 6
büyük ekonominin önüne koyarak, dünya ekonomisindeki
bu yap›ya, bu mekanizmaya seyirci kal›nmas› halinde,
geliflmekte olan ekonomilerdeki fakirlik ve sefalet sorununun milliyetçili¤i, etnik çat›flmalar› sürekli besleyece¤ini
ve bu etnik çat›flmalar›n ileride daha büyük co¤rafyalar› da
etkileyebilecek bir s›cak çat›flmaya dönebilece¤i tehlikesini
dile getirdi. ABD, ayr›ca geliflmekte olan ekonomilerin zay›f
yap›lar›n›n demokratik aç›l›mlar› geciktirdi¤ini ve bu
nedenle ülkelerin önemli bir k›sm›n›n totaliter rejimler ile
yönetilmesinden dolay›, bu ortamda terörün de geliflme
sa¤layacak, beslenebilecek bir ortam buldu¤u uyar›s›n› da
de¤erlendirmelerine ekledi. ABD'nin iki y›l› aflk›n bir süreden
bu yana dünyan›n önde gelen ülkelerini uyard›¤› tehlikeler,
ne yaz›k ki trajik bir olayla, ABD'nin iki önemli flehrinde
gerçe¤e döndü.

Muhasebelefltirilmesi ve Yeni Yaklafl›mlar
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Avrupa’ya Ülkeler Baz›nda K›sa Bir Bak›fl

11

ABD'nin bu noktada, dünyan›n içine sürüklenmekte oldu¤u
‘Siber terör’ kökenli bir kaosun riskinden kurtulabilmek için
önerisi, ekonomik ve demokratik standartlar›n yükseltilmesine
yönelik çabalara a¤›rl›k verilmesi noktas›nda yo¤unlafl›yor.

Fider Eylül 2001 ‹statistikleri

12
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Avrupa’da Leasing ‹fllemlerinin

2

Leasing Dünyas›

Baflkan’dan

Bilindi¤i üzere 2001 y›l›nda yaflanan ekonomik ve mali
kriz malesef sektörümüzüde derinden etkilemifl ve birçok leasing firmas›n›n,özelikle fona devredilen leasing
firmalar›n›n faaliyetleri hemen hemen durma noktas›na
gelmifltir.Yat›r›mlar için olmazsa olmaz niteli¤inde olan
piyasa istikrar› ve uzun vadeli fon kaynaklar› ortadan
kalkm›fl buna paralel olarak yat›r›mlar durmufl , dolay›s›yla leasing ifllemleri ile ilgili talepte azalma gözlemlenmifltir. Sektörümüzdeki bu geliflmeleri üçüncü çeyrekle ilgili istatistiklerden de görmemiz mümkündür.
Leasing ifllem hacminde yaflanan bu negatif geliflmelerin yan›nda , yaflad›¤›m›z ekonomik krizle birlikte leasing ifllemlerinin iki avantajl› özelli¤i ortaya ç›km›flt›r.
Bunlardan birincisi , leasing yoluyla yat›r›m yapan firmalar kriz sonras› Yabanc› Para ve Türk Liras›nda meydana
gelen faiz art›fllar›ndan etkilenmemifller ve bafllang›çta
yani kriz öncesinde belirlenen faiz oranlar›ndan kira bedellerini ödemeye devam etmifllerdir. ‹kincisi ise, kriz
döneminde dahi sektörümüzde tahsili gecikmifl alacaklar›n nisbeten az olmas› di¤er finansal aktivitelere göre
leasing ifllemlerinin daha güvenli oldu¤unu ortaya ç›karm›flt›r. Bu iki geliflme , gelecekte hem firmalar›n yat›r›mlar›nda leasingi tercih etmelerine ,hem de leasing firmalar›n›n leasing ifllemi yapmada daha cesaretli olmalar›na
neden olacakt›r. Bundan da en fazla küçük ve orta ölçekli firmalar faydalanacakt›r. Bu pozitif neticeleri dikkate alarak, gelecekle ilgili olumlu beklentileri koruyarak
ve Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde önümüzdeki dönemlerde yaflanacak yo¤un iliflkileri de göz önünde bulundurarak , bu say›m›zda a¤›rl›kl› olarak Avrupa Birli¤i’ne üye ülkelerdeki leasing uygulamalar›na ve yeni
geliflmelere yer vermeyi tercih ettik.
Bilindi¤i üzere derne¤imiz F‹DER , Avrupa Birli¤i’ne üye
ülkelerin leasing birliklerinin oluflturdu¤u Brüksel’de
yerleflik Avrupa Leasing Federasyonu’nun (LEASEUROPE)
tam üyesi olup, bu federasyonda bir sandalyeye sahiptir.Bu y›l, Leaseurope genel kurul ve çal›flma toplant›s›
14-16 Ekim tarihleri aras›nda Varflova’da yap›ld› ve dönem baflkanl›¤a ‹talyan temsilci Bay Massimo Paoletti
Perini seçildi.

Leaseurope toplant›lar›nda genel olarak sektörün gelece¤ini etkileyecek iki geliflme üzerinde duruldu. Bunlardan birincisi, sermaye yeterlili¤i oran›, di¤eri ise leasing
ifllemlerinin muhasebelefltirilmesi ile ilgili geliflmelerdi.
Bu geliflmelerden k›saca bahsetmek istiyorum.
Avrupa Birli¤i’ne üye ülkelerde, 2001 Mart ay›nda kabul
edilen ve 2001 y›l› sonlar›nda yay›nlanacak olan Sermaye Yeterlili¤i ile ilgili Yeni Uzlaflma Metninde belirtilen
yükümlülükler 2004 y›l›ndan bafllamak olmak üzere
Bankalar ve kredi say›lan faaliyetlerde bulunan di¤er finansal kurulufllar için, ki buna leasing firmalar› da dahildir, geçerli olacakt›r.Bu yeni metinde, % 8 olarak belirlenen finansal kurulufllar›n sermaye yeterlili¤i oran›n›n
hesaplanmas›nda, firmalar›n operasyonel riskleri yan›nda kredi riskinin derecelendirilmesi de göz önüne al›nacakt›r. Di¤er bir deyiflle, kredi riskinin sermaye yeterlili¤i oran›n›n heasaplanmas›ndaki a¤›rl›¤›, müflterilerin
derecelendirilmesine (rating) göre düflecek veya artacakt›r. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde finansal kurulufllar›n müflterileri için rating sistemi gelifltirmeleri
sermaye maliyeti , dolay›s›yla fiyatland›rma ve rekabet
aç›s›ndan önemli bir unsur olacakt›r. Özet olarak risk takibini yak›ndan ve daha iyi yapan finansal kurulufllar, rekabet aç›s›ndan daha avantajl› olacaklard›r.
Di¤er taraftan yine Avrupa Birli¤ine üye ülkelerde 2005
y›l›ndan geçerli olmak üzere ifltirak konsolidasyonuna
tabi leasing flirketleri, faaliyetleri ile ilgili raporlamalar›n›
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›’na (UMS) göre yapacaklard›r. Hatta bu raporlama geniflletilerek tüm firmalar›n raporlamas› UMS ‘na göre olacakt›r. Bu geliflmeye
paralel olarak leasing ifllemleri için vergi ve muhasebe
sistemi uyumlu olan ve uyumlu olmayan ülkeler aras›nda rekabette avantaj ve dezavantajlar meydana gelecektir. Ayr›ca yine bu say›m›zda de¤inilen, G4+1 grubunun leasing ifllemlerinin muhasebelefltirilmesi ile ilgili
Yeni Yaklafl›m Modeli leasing sektörünü derinden etkileyecek geliflmelerdir.
Sayg›lar›mla
Dursun AKBULUT
Yönetim Kurulu Baflkan›

LEASING ‹LE ‹LG‹L‹
KAYNAK K‹TAPLAR

KURSLAR…SEM‹NERLER

☛ Working Group on Leasing in Central and Eastern Europe
Orta ve Do¤u Avrupa Ülkelerinde Leasing Uygulamalar›
Çal›flma Grubu Toplant›s›
Leaseurope / 12 Kas›m, Slovakya

☛

Expanding the Horizons of Operational Leasing
Operasyonel Leasing’te Yeni Ufuklar
Leasing Life-FLA / 22 Kas›m, Londra

☛

Managing Residual Value Risk
Art›k De¤er Risk Yönetimi
Euromoney / 29-30 Kas›m, Londra

☛

Securitization – Menkullefltirme
Euromoney / 10-11 Aral›k, Londra

◆

Leasing Taxation
Leasing Vergilendirmesi
KPMG

◆

A Practical Guide to Leasing
Leasing El Kitab›
Leaseurope/Coopers&Lybrand

◆

Leasing in Europe
Avrupa’da Leasing
Leaseurope/Arthur Andersen
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Haberler

Siemens Leasing
2001 Mâli Y›l›n› Tamamlad›

Koç Finans fiirketleri
Tek Çat› Alt›nda

1997 y›l›n›n Temmuz ay›nda faaliyete geçen ve ba¤l› bulundu¤u Siemens Financial Services’›n dünyan›n geliflmifl 22 ülkesinde bulunan finans flirketlerinde uygulanan yöntemler do¤rultusunda leasing yolu ile 4 y›l› aflk›n süredir finansman sa¤layan Siemens Leasing, 30 Eylül 2001’de 2000-2001 mâli y›l›n›
tamamlad›.

Koç Toplulu¤u, finans alan›nda hizmet veren , Koçbank, Koç Leasing,
Koç Allianz Sigorta, Koç Faktoring,
Koç Menkul K›ymetler ve Koç Tüketici Finansman fiirketini "Koç Finansal
Hizmetler A.fi." ad› alt›nda kurdu¤u
flirketin çat›s› alt›na al›yor.

Tamamlam›fl olduklar› 2000-2001 mâli y›l› ile ilgili olarak, ekonominin a¤›r bir
krizden geçmesine ra¤men gerek ifllem hacmi, gerekse kârl›l›k olarak hedeflerini gerçeklefltirdiklerini belirten Siemens Leasing yetkilileri, ayr›ca 22 ülkede faaliyet
gösteren Siemens Leasing flirketleri aras›nda yarat›lan katma de¤er -EVA (Ecomic Value
Added) ve riske göre düzeltilmifl verimlilik - RORAC (Return on Risk Adjusted Capital)
aç›s›ndan geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da birincilik konumunu muhafaza ettiklerini belirttiler. Almanya taraf›ndan beklenen ve her ülkenin ulaflmas› istenen hedeflerinin çok üzerinde baflar›lar elde ederek Siemens Financial Services bünyesinde EVA ve RORAC hedefleri
aç›s›ndan lider konumunda olman›n, Türkiye’nin Avrupa ve dünyada tan›t›m›nda çok etkili oldu¤unu ve bu durumun yabanc› sermayenin Türkiye’ye bak›fl aç›s›n› olumlu etkiledi¤ini belirttiler.
Ekonominin darbo¤azdan geçti¤i bu dönem içinde yapt›klar› ifllemlerde daha
seçici davrand›klar›n› ve buna ba¤l› olarak da flirketin kredi kalitesinin yüksek
oldu¤unu ve sorunlu kredilerinin olmad›¤›n› belirten flirket yetkilileri,
devalüasyondan sonra flirketin aktif ve pasifinin para birimi ve vade olarak
uyumlu olmas› (perfect matched) nedeniyle bilanço dengesi bozulmayan
finans kurumlar›ndan biri olduklar›n› da eklediler.

Yap› Kredi Leasing
Opel ‹le Kampanya Bafllatt›
Yap› Kredi Leasing , Temmuz ay›nda tüm Türkiye çap›nda Opel bayileriyle ortak bir kampanya bafllatt›.fiirket yetkilileri , Opel müflterilerine araç baz›nda leasing ile de¤iflik finansman alternatiflerinin sunuldu¤unu belirterek, uygulanan iflbirli¤i ile her geçen
gün artan taleplerle karfl› karfl›ya olduklar›n› ifade ettiler.
Otomobil sat›fllar›nda y›l
sonlar›nda yaflanan art›fla paralel olarak, Leasing ifllemlerinde de art›fl beklediklerini
belirten yetkililer , halihaz›rda özellikle filo al›mlar›nda
önemli bir art›fl yaflanmakta
oldu¤unu ve gerek Ek Tafl›t
Al›m Vergisinin düflürülmesinin gerekse 2002 y›l›nda otomobildeki vergilerde art›fl olaca¤› beklentisi ile
sektörde araç leasingine y›l içindeki önceki dönemlere nazaran talebin artt›¤›n› kaydediyorlar. Yap› Kredi Leasing Gn.Md.Yrd. Erdem Denizkuflu, Opel ile
kampanyalar›n›n yaln›zca bu seneki geliflmelere ba¤l› olmad›¤›n› ve iflbirli¤inin uzun vadeli olarak sürdürülmesini hedeflediklerini belirtiyor.

Finans grubunun daha esnek, daha
çabuk karar al›p uygulayabilen ve
daha yüksek kalitede hizmet veren
bir yap›ya kavuflturulmas›n›n hedeflendi¤i belirtilirken, Koç Leasing
Genel Müdürü Hamit Aydo¤an, bir
çat› alt›nda toplanman›n grubun finans flirketleri aras›nda verimlik ve
sinerjinin artt›r›lmas› aç›s›ndan
olumlu bir ad›m oldu¤unu dile
getirdi.

KISA....KISA....
❑ Finans Leasing Yönetiminde
De¤iflim

Finans Leasing Genel Müdürlü¤ü görevine Murat Alacakaptan
atand›. 94-98 y›llar› aras›nda ayn› flirkette Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini yürüten Alacakaptan, daha sonra ayr›larak
1999 y›l›nda Finans Deniz Leasing’te Genel Müdürlük görevine bafllam›flt›.Halihaz›rda grubun iki flirketinin Genel Müdürlü¤ü’nü de yürütmekte

❑ Yap› Kredi Leasing, Web
Sitesini Yeniledi

Firman›n, www.ykleasing.com.tr
adresinden yay›nlanan sitesi yenilendi. Leasing hakk›nda bilgi
almak isteyenlere yard›mc› olan
sitenin, "ikinci el ekipmanlar" bölümünde elde bulunan gayrimenkul, ulafl›m araçlar›, ifl ve inflaat makinalar›n›n bütün özellikleri, "s›kça sorulan sorular" bölümünde leasing ile ilgili her türlü
sorunun cevab›, " bize ulafl›n" köflesinde Internet kullan›c›lar›na
iletiflim olana¤› sa¤lan›yor.

❑ ‹fl Leasing Genel Müdürlü¤üne
‹.Halil Çiftçi Atand›

Daha önce ‹fl Bankas› / Galata
fiubesi müdürlü¤ünü yürüten
‹brahim Halil Çiftçi, Eylül ay›nda
‹fl Leasing Genel Müdürlü¤ü’ne
atand›. 1974’te T. ‹fl Bankas›’nda Teftifl Kurulu Üyesi olarak
göreve bafllayan Çiftçi, sonras›nda T. ‹fl Bankas› Genel Müdürlü¤ü’nde ve çeflitli flubelerde
müdürlük görevlerini yürüttü.
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Görüfl

Yeni Dünya Düzeni'nde Türkiye'nin Rolü Önemli
Bafltaraf› Sf. 1’de

Doç.Dr. Kerem Alkin-‹stanbul Ticaret Üniversitesi Ö¤retim Üyesi

Ancak, bu hedefin gerçeklefltirilebilmesi için, ayn› anda yüze
yak›n geliflmekte olan ekonomiye a¤›rl›k verilmesi mümkün
de¤il. Bu nedenle, pek çok geliflmekte olan ülkeye ekonomik
ve demokratik standartlar›n›
nas›l yükseltebilecekleri konusunda örnek teflkil edebilecek,
de¤iflik co¤rafyalardan 9 geliflmekte olan ülke seçildi. Bu ülkeler ; Arjantin, Brezilya, Suudi
Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Rusya Federasyonu, Çin,
Güney Kore ile Hindistan'd› ve
zaten bu ülkelerin toplam nüfusu dünya nüfusunun % 65'ini, geliflmekte olan ekonomiler nüfusunun da % 90'›n› ifade ediyordu. Ancak, bu ülkeler içinde
de tümünün ekonomik ve demokratik standartlar› birbirine eflit
de¤il. Dolay›s› ile aralar›ndan bir veya ikisine daha fazla destek
verilmesi gerekiyordu. Bu noktada, bu 9 ülke aras›nda ekonomik ve demokratik standartlar› en k›sa sürede evrensel standartlara yükseltilebilecek olan ülkenin Türkiye oldu¤u gözlendi
ve AB'nin 1999 Aral›k ay›nda Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'yi
tam üye aday› ülkeler aras›na almas› ve IMF ile Dünya Bankas›'n›n deste¤iyle 1999 y›l› sonunda hayata geçirilen 3 y›ll›k enflasyonla mücadele program› ile Türkiye'nin ekonomik ve demokratik standartlar›n› yükseltmeye yönelik çabalar h›zlanm›fl
oldu.
Türkiye'de son 50 y›ld›r kemikleflmifl olan siyasi yap›, gerçeklefltirilmeye çal›fl›lan ekonomik ve demokratik reformlar› kendi
varolma nedenini ortadan kald›ran geliflmeler olarak gördü ve
siyasetin reformlara gösterdi¤i direnç Türkiye'yi zora soktu, Kas›m ile fiubat krizlerinin yaflanmas›na yol açt›. Türk toplumunun
reformlara gösterdi¤i destek ve yolsuzluklar ile mücadelenin
h›zlanmas›, siyasetin direncini k›rd› ve de ekonomik ve demokratik reformlar, zaman zaman aksasa da, yeniden ivme kazand›.
ABD'nin uzun süredir uyard›¤› terör, ABD'yi vurdu. Ve bu noktada, terörün dünyadan temizlenmesi için dünyadaki fakirlikle
mücadelenin kaç›n›lmaz oldu¤u bir kez daha tesçillendi. Terörü dünyada kurutmak için e¤er geliflmekte olan ekonomilerde
ekonomik ve demokratik standartlar›n yükseltilmesi gerekiyor
ise, Türkiye'de bafllanm›fl olan reform sürecinin baflar›ya ulaflmas› ve Türkiye'nin yeni yüzy›l›n yeni 'y›ld›z ülkesi' olarak di¤er
geliflmekte olan ülkelere tan›t›lmas› gerekiyor. Bu nedenle, ürkütücü boyutlardaki bu terör hareketi, Türkiye'deki reform çal›flmalar›na Bat›l› ülkelerin verece¤i deste¤i artt›racakt›r. Bu durum, bir anlamda öncelikli avantaj› oluflturuyor.

Terör leasingi caziplefltirecek

Türkiye’nin ,son 30 y›ld›r terör belas› ile yaflayan bir ülke olarak, günlük hayat›n›n temposunu terör hareketlerinin engelleyemeyece¤i bir toplumsal dayan›flma oluflturmufltu. Ancak,
ABD'deki terör olay›n›n boyutlar›, kendi topraklar›nda bu derece vahfli bir terör hareketini görmeye al›fl›k olmayan ABD'leri derinden etkiledi. Ayr›ca, flarbon hastal›¤› vakalar› da biyolojik terör tehdidi ile bu süreci daha da vahimlefltiriyor. Bu çerçevede, G7 ekonomileri benzer sald›r›lar›n kendi bafllar›na da
gelebilece¤i endiflesini tafl›maya bafllad›lar. Bu durum, uzunca bir süre ilgili ülkelerde halk›n al›flverifl merkezlerinden ve
kalabal›k ortamlardan uzak kalmaya özen göstermesi gibi bir
süreci gündeme getirebilir ki, bu da dünya ekonomisindeki
küresel durgunluk endiflelerine pek de olumlu katk›da bulunmayacak.
Bu geliflmelere ba¤l› olarak, küresel durgunluk süreci e¤er
1998 ve 1999'dakine benzer bir süreç arzeder ise, bu durumda önemli hammadde fiyatlar›n›n uluslararas› alanda geriledi¤i
bir süreç görebiliriz. Tabi, bu noktada ham petrol fiyatlar›nda
tek hassas nokta, küresel durgunlukta savafl›n boyutlar›n›n ne
ölçüde etkileyece¤i. Afganistan'›n yan›na dünya petrol sevkiyat›n› etkileyebilecek bir iki ülke eklenirse, ham petrol fiyatlar›
üzerinde artt›r›c› bir bask› oluflaca¤› kuflkusuz , ancak flu an için
böyle bir ihtimal gözükmüyor. Bu nedenle, ham petrol fiyatlar›ndaki gerilemeyi azaltmak için OPEC'in üretim daralmas›na
gidebilece¤i dedikodular› gündeme gelmeye bafllad›.

Dünyadaki bu terör olay›n›n en ilginç yönü ise, mülkiyet duygusuna getirdi¤i darbe. Terör olay›ndan sonra sigorta flirketlerinin
tavr› endifle verici boyutlara ulaflt›. Sigorta maliyetlerinde önemli
art›fllara yol açabilecek bu yaklafl›m bir çok sektörde, bafllang›ç
olarak gayrinmenkul ve tafl›mac›l›k alanlar›nda leasinge olan ilgiyi artt›racakt›r. Bu ilgi nedeniyle , önümüzdeki dönemde leasing
flirketleriyle sigorta flirketlerinin birlikte strateji ürettikleri bir süreç
ile karfl› karfl›ya kalaca¤›z. Bu çerçevede, uluslararas› alandaki bu
trend, mutlaka Türkiye'ye de yans›yacak. Önümüzdeki dönem,
dünyada ve Türkiye'de leasing ifllem hacminin artaca¤› bir dönemi tan›ml›yor.

Türkiye'nin döviz gelirlerine dikkat

Türkiye yaflad›¤› iki krizden ihracata dayal› bir büyüme stratejisi
ve turizmden gelecek 10 milyar dolara yak›n döviz geliri ile kurtulmaya çal›fl›yor. Dolay›s› ile dünya ekonomisinde yaflanacak
dalgalanmalar, Türkiye'nin ihracattan bekledi¤i döviz gelirini etkileyebilir. Yaflanan trajik terör eylemi sonras›nda, uluslararas› uzmanlar›n dünya ekonomisi ile ilgili görüflleri dalgalan›yor. Uzmanlar›n bir k›sm›, ABD ekonomisinde geçen y›l›n sonlar›ndan
beri hissedilen durgunlu¤un daha da derinleflmesi endiflesini
gündeme getiriyorlar. Çünkü, ABD terör korkusunu aflamaz ve
bu nedenle halk›n al›flverifl merkezlerine olan ilgisi, tüketim ilgisi
, terör nedeniyle daha da yavafllarsa, zaten tüketimdeki daralma
nedeniyle s›k›nt› yaflayan Amerikan ekonomisinde s›k›nt› daha da
artacak. Bu noktada, ABD'de tüketimin daralmas›, ABD'deki ekonomik büyümeden etkilenen Latin Amerika ve baz› Asya ekonomilerini derinden etkileyecek. Arjantin ve Tayvan gibi ülkelerin s›k›nt› yaflamas›, geliflmekte olan ekonomiler aç›s›ndan yeni sorunlar› gündeme getirebilir.
Türkiye aç›s›ndan gerek kota sorunu, gerekse de pazara ulaflabilirlik aç›s›ndan ABD henüz büyük bir pazar de¤il ve toplam 2.5
milyar dolarl›k bir ihracat geliri söz konusu.Türkiye'nin esas ihracat pazar› Avrupa oldu¤undan ihracatta önemli bir s›k›nt› yaflamayabiliriz. Çünkü, AB üyesi ülkeler ABD'nin s›k›nt›lar› nedeniyle
dünya ekonomisindeki ihracat performanslar›n› artt›rabilir ve bu
nedenle AB ekonomilerinde büyüme ve tüketim canlanabilir. Bu
canlanma, Türkiye'nin ihracat›n› olumlu yönde etkileyecektir. Ayr›ca, Dolar'›n Euro karfl›s›nda de¤er kaybetmesi de, Türkiye'nin
AB'ne yönelik ihracat›n› destekleyecek. E¤er, Dolar’›n uluslararas› piyasalardaki de¤er kayb› iç piyasaya yans›r ise, Türkiye'nin
hammadde, ara mamül ve yat›r›m mal› ithalat maliyetleri de azalacakt›r.
ABD'ye en fazla ihracat gerçeklefltiren haz›r giyim, tekstil, konfeksiyon ve dayan›kl› tüketim mal› flirketleri ise, kotalar› delmek veya aflmak için bir süredir ABD içerisinde üretime a¤›rl›k vermeye
veya ABD'ye dönük üretimlerini, ABD'ye ihracat yapmakta zorlanmayan di¤er ülkelere kayd›rarak, onlar üzerinden ABD'ye ihracat yapmaya bafllam›fllard›. Dolay›s› ile, ABD'de terör endifleleri
durulur ve tüketimde önemli bir daralma yaflanmaz ise, ABD'ye
yönelik ihracat gelirinde de önemli bir daralma yaflanmayabilir.
Turizmde ise, ABD'nin Afganistan operasyonu,Türkiye etkilemeyen bir co¤rafyada gerçekleflen bir hesaplaflma olarak, turizm gelirlerini daha az olumsuz etkileyecektir. Ancak, ABD'nin direkt sald›r›lar›na maruz kalmayan Arap ülkelerinde son bir haftad›r turistlere yönelik vahfli eylemler, Türkiye'yi de etkileyebilir. Bu nedenle,
Türkiye'nin güvenlik önlemlerini artt›rarak, güvenilir ülke olma
imaj›n› daha da ön plana ç›karmas› gerekiyor. Bununla birlikte, son
bir ay içerisinde ABD'li ve Japon turistlerin rezervasyon iptalleri
,TÜRSAB'›n endifleleri, Türkiye'nin y›lsonu turizm geliri hedeflerinde 1 milyar dolar civar›nda bir olumsuz sapma yaratabilir.

Kas›m ve fiubat krizlerinden sonra terkedilen 3 y›ll›k enflasyonla
mücadele program›n›n yerine hayata geçirilmifl olan 'Güçlü Ekonomiye Geçifl' Program›n›n en önemli viraj› dönece¤i sonbaharda, ABD'de yaflanan terör korkuttu. ABD, bu dönemde kendi iç
sorunlar›na odaklan›rken, IMF, Dünya Bankas› ve di¤er uluslararas› kurulufllar ile uluslararas› finans çevrelerini Türkiye'ye destek olmalar› konusunda motive etmeyi de ihmal etmiyor. Uluslararas›
alanda bu terör nedeniyle ortaya ç›kan gerginlik, y›l sonuna kadar
geliflmekte olan ekonomilere yönelik sermaye hareketlerini zorlaflt›r›r ve Türk Hazinesi'nin yurtd›fl›nda gerçeklefltirmeyi hedefledi¤i tahvil ihraçlar› yoluyla d›fl borçlanma da ertelenir ise, Güçlü
Ekonomiye Geçifl Program›'n›n baflar›l› olmas› için gerekli olan
yabanc› kaynak temin edilemiyebilir. Bu nedenle, ABD'nin bu
konudaki Türkiye'yi destekleyici net tavr› büyük önem arzediyor.
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Avrupa Leasing Kongresi
Varflova’da Yap›ld›

Fider’in 2. El Ekipmanlar
‹le ‹lgili Web Sitesi

Avrupa Leasing Birlikleri Federasyonu LEASEUROPE
taraf›ndan her y›l üye ülkelerden birinde düzenlenen y›ll›k
kongre, bu sene 14-16 Ekim tarihleri aras›nda Varflova’da
yap›ld›. Fider’in de 1999 y›l›ndan bu yana üyesi
bulundu¤u Federasyonun kongresine, Fider Yönetim
Kurulu Baflkan› ve BNP-Ak-Dresdner Leasing Genel
Müdürü Dursun Akbulut kat›ld›.

Kirac› Tafl›t Al›m Vergisi
Uygulamas›nda De¤ifliklik

Kongre ayn› zamanda Leaseurope’un di¤er kuruluflu
Avrupa Tüketici Finansman fiirketleri Federasyonu
–EUROFINAS’la ortak düzenlendi. Her iki finans sektöründen de yöneticilerin kat›ld›¤› toplant›da, 2001 y›l›ndaki
geliflmelere de¤inildi. 2004 y›l›nda Türkiye’de yap›lmas›
planlanan toplant›n›n konular› aras›nda, leasing
muhasebesinde Avrupa çap›nda uyumlaflt›rma çabalar›
ve yeni yaklafl›mlar, sermaye yeterlili¤i ve leasing flirketlerinde risk derecelendirmesi, Art›k bedel (residual value)
tart›flmalar› ve sigortalanmas›, fiyatlamada kar marjlar› ön
s›ray› alan konular oldu.

Avrupa’da En Büyükler Belirlendi
Avrupa Leasing Federasyonu Leaseurope’un üye ülkeleri
aras›nda yap›lan çal›flmaya göre 1999 y›l›nda Euro
baz›nda aktif büyüklü¤ü ve yeni ifllem hacminde ilk 50
flirket belirlendi. Buna göre aktif büyüklü¤ünde ilk üç
s›ray› 29.3 milyar ile Almanya’dan KG-Allgemeine
Leasing, 11.2 milyar ile Fransa’dan BNP Lease Group, 6.5
milyar ile Hollanda’dan ING Lease Holding kuruluflu
Locabel SA paylafl›yor. ‹ngiliz flirketlerinin veri göndermedi¤i için yer almad›¤› çal›flmada 50. s›radaki firman›n
aktif büyüklü¤ü 455 milyon Euro.
Yeni ifllem hacminde ise yine ilk s›rada 9 milyar Euro ile
KG-Allgemeine Leasing, ikinci s›rada ise 5.6 milyar Euro
ile Almanya’dan VR-Leasing AG yer al›yor. BNP Lease
Group 4.8 milyar ile üçüncü s›rada. Bu grupta da en son
s›rada yer alan flirketin hacmi 152 milyon Euro. S›ralamada say›sal olarak ‹spanyol (11) ve ‹talyan (9) flirketleri
ço¤unlukta ancak ifllem hacminde Alman (3) ve Frans›z
(3) flirketleri a¤›rl›¤› kaps›yor.

F‹DER-Finansal Kiralama Derne¤i web sayfas›nda finansal kiralama flirketlerinin 2.el ekipmanlar›n› konsolide eden bir bölüm
oluflturdu. Bilindi¤i üzere finansal kiralama ifllemleri ülkemizde,
1985 y›l›nda yürürlü¤e giren Finansal Kiralama Kanunuyla bafllam›fl ve özellikle 1989-1998 y›llar› aras›nda önemli bir ivme katederek, yat›r›mlar›n orta ve uzun vadeli finansman›nda önemli
yer tutmufltur. Halihaz›rda leasing flirketlerinin ellerinde mevcut,
at›l olmufl makine kapasitesinin konsolide olarak de¤erlendirilmesi ve ekonomiye kazand›r›lmas› amac›yla, sat›fl› veya yeniden leasing yoluyla yat›r›mc›lara finansman sa¤lanmas›na yönelik olarak, Fider bünyesinde bu konuda bir çal›flma bafllat›lm›flt›r.Bu sitenin ayr›ca muhtelif ekipmanlarda 2.el piyasas›n›n
yarat›lmas› ve fiyat baz›n›n oluflturulmas›na yönelik bir kaynak
site olmas› planlanmakta.

Maliye Bakanl›¤›’n›n konuyla ilgili 23.07.2001 tarihli genelgesiyle, kirac›ya devir hakk› sözleflmede öngörülmüfltür finansal
kiralamaya konu araçlar›n, bu araçlar›n kirac›ya devri nedeniyle
tabi olaca¤› Tafl›t Al›m Vergisinin, sözleflme süresi sonunda ve
süre sonundaki yafl›na uygun olarak tahsil edilece¤i belirlendi.
Bilindi¤i gibi, daha önceki uygulamada söz konusu vergi,
sözleflmenin bafllang›c›nda ve arac›n bafllang›ç tarihindeki (yeni)
de¤eri üzerinden tahsil edilmekteydi. Bu uygulama gerek
kirac›lar gerekse finansal kiralama flirketleri taraf›ndan haks›z bir
uygulama olarak nitelendiriliyordu.

Leasing ‹le ‹lgili Web Siteleri
Leaseurope-Avrupa Leasing Federasyonu
www.leaseurope.org
ELA –Ekipman Leasing Birli¤i
www.elaonline.com
FLA - ‹ngiltere Leasing Birli¤i
www.fla.org.uk
BDL - Almanya Leasing Birli¤i
www.bdl-leasing-verband.de
ASF - Fransa Leasing Birli¤i
www.asf-france.com
Amembal Associates
www.amembalandassociates.com
Leasing Life Dergisi
www.leasinglife.co.uk
Asset Finance Dergisi
www.assetfinance.com
Leasing Ürünleri ve Haberler
www.leaseassistant.org/index.cfm
Online Leasing Makaleleri
www.geocities.com/WallStreet/Exchange/8413/articles.html
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Finansal Kiralama ‹fllemleri ‹le ‹lgili Dönem Sonunda
Yap›lmas› Gereken Muhasebe Kay›tlar›
Figen VARAN - Sigma Yeminli Mali Müflavirlik
Finansal kiralama sözleflmelerinde belirtilen ödeme plan›
do¤rultusunda düzenlenen faturalar›n kiralayan (finansal
kiralama flirketi) ve kirac› (müflteri) taraf›ndan ne flekilde
muhasebelefltirilece¤i 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu’nun yürürlü¤e girdi¤i tarihten bu
yana tart›flma konusu yap›lmaktad›r. Sonuçta, finansal kiralama ifllemi
özel bir finansman yöntemi oldu¤undan ödeme plan›na göre düzenlenen faturalardaki tutarlar›n kirac› taraf›ndan gider, kiralayan taraf›ndan da
gelir kaydedilmesi konusunda fikir
birli¤ine var›ld›¤›ndan bahsetmek mümkündür.
Ancak, burada dikkat edilmesi gereken baflka bir husus
daha vard›r; sözkonusu faturalar ödeme plan›na göre düzenlendi¤i için bu sefer de dönem sonlar›nda (dönem sonu ; ay veya y›l sonu olabilir) kiralayan›n gelir tahakkuku
yapmas› veya peflin tahsil edilen gelir hesab›n› çal›flt›rmas› gerekebilir. Benzer flekilde, kirac›n›n da gider tahakkuku yapmas› veya peflin ödenen giderler hesab›n› çal›flt›rmas› gerekebilir.
Bu konuda Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü’nün 25 Temmuz 1997 tarih ve 31382 say›l› yaz›s›, Bo¤aziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nin ise Gelirler Genel Müdürlü¤ü’nün ad› geçen yaz›s›na at›fta bulunarak düzenledi¤i 30 Nisan 1999 tarih ve 1949 say›l› yaz›s› bulunmaktad›r. Sözkonusu yaz›larda özetle "kurumlar›n gelirlerinin
ticari kazanç olarak de¤erlendirildi¤i, ticari kazanc›n tespitinde ise tahakkuk esas›n›n benimsendi¤i, kirac› taraf›ndan
ödenen kira bedellerinin kiralayan taraf›ndan gelir, kirac›
taraf›ndan da gider kaydedilece¤i, finansal kiralama iflleminde kira bedelinin ödendi¤i veya ödenmemifl olsa dahi tahakkuk etti¤i dönemin gideri olarak dikkate al›nmas›
gerekti¤i" belirtilmektedir.
Konuyu bir örnek ile aç›klamak gerekirse; farzedelim ayl›k dönemlerde ödenen bir finansal kiralama sözleflmesi
olsun ve ödeme plan›na göre faturalar her ay›n 20’sinde
düzenlensin. Bu durumda, 20 Aral›k tarihinde düzenlenen
faturadan sonra 20 Aral›k-31 Aral›k dönemi için kiralayan
ve kirac› taraf›ndan ne tür muhasebe ifllemleri yap›laca¤›
sorusuna cevap afla¤›daki flekilde olacakt›r.
Burada, öncelikle kira bedellerinin peflin mi yoksa dönem
sonlar›nda m› tahsil edildi¤i hususuna da aç›kl›k getirmek
gerekmektedir.
Örne¤imizi her iki durumda da de¤erlendirmek gerekecektir.(Aç›klamalar yap›l›rken yeknesakl›k sa¤lamak aç›s›ndan Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan Muhasebe Sistemi Genel
Tebli¤i s›ra no 1 de yeralan hesap kodlar› kullan›lm›flt›r.)

ki y›l›n 1 Ocak-19 Ocak dönemine iliflkin peflin tahsil etti¤i tutar› bilançonun pasifinde ; 380 - Gelecek Aylara Ait
Gelirler hesab›nda takip edecek, bu tutar› bir sonraki y›l
kar/zarar hesaplar›na intikal ettirecektir. 20 Aral›k’ta düzenlenen fatura kiralayan taraf›ndan muhasebeye afla¤›daki flekilde yans›t›lacakt›r:
Borç

Alacak 391 Hesaplanan KDV

10,100
100

Alacak 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler

6,129

Alacak 600 Finansal Kiralama Gelirleri

3,871

Benzer flekilde kirac›, 20 Aral›k-19 Ocak dönemine iliflkin
finansal kiralama tutar›n› ödemifltir. Bu nedenle, 1
Ocak–19 Ocak dönemine iliflkin gider bir önceki y›l gider
kaydedilmeyecek, bu tutar 180 - Gelecek Aylara Ait Giderler hesab›nda takip edilecek, bir sonraki y›lda ise
kar/zarar hesaplar›na intikal ettirilecektir.
Borç

770 Genel Giderler

3,871

Borç

180 Gelecek Aylara Ait Giderler

6,129

Borç

191 ‹ndirilecek KDV

Alacak 320 Sat›c›lar

100
10,100

2. Finansal Kiralama Bedeli Dönem Sonlar›nda Tahsil
Ediliyor ise
Bu durumda, 20 Aral›k tarihinde düzenlenen fatura 21 Kas›m-20 Aral›k dönemine iliflkindir. 21 Aral›k-31 Aral›k dönemi için fatura düzenlenmedi¤inden kiralayan bu dönem
için gelir tahakkuku yapmal›, bilançonun aktifindeki 181 Gelir Tahakkuklar› hesab› borç çal›fl›rken 600 - Finansal
Kiralama Gelirleri hesab›na gelir kaydedilmelidir. Gelir
tahakkuku afla¤›daki flekilde muhasebeleflecektir :
Borç

181 Gelir Tahakkuklar›

3,548

Alacak 600 Finansal Kiralama Gelirleri

3,548

Benzer flekilde kirac›, 20 Aral›k’ta 21 Kas›m-20 Aral›k
dönemine iliflkin finansal kiralama tutar›n› ödemifltir. 21
Aral›k-31 Aral›k dönemi için gider tahakkuku yapmas›
gerekmektedir. Bilançonun pasifindeki 381 - Gider Tahakkuklar› hesab› alacak, 770 - Finansal Kiralama Giderleri
hesab› borç iflleyecektir.
Borç

1. Finansal Kiralama Bedeli Dönem Bafllar›nda Tahsil
Ediliyor ise
Bu durumda, 20 Aral›k tarihinde düzenlenen fatura 20
Aral›k–19 Ocak dönemine iliflkindir. Kiralayan bir sonraki
y›l›n 19 Ocak tarihine kadar olan kiray› da peflin olarak kirac›dan tahsil etmektedir. Bu nedenle, kiralayan bir sonra-

120 Müflteri Cari Hesab›

770 Finansal Kiralama Giderleri

Alacak 381 Gider Tahakkuklar›

3,548
3,548

Yukar›daki örnekten de anlafl›laca¤› üzere kiralayan ve
kirac› birbirlerine paralel biçimde muhasebe kay›tlar›n›
yapt›¤›nda vergi otoritesi aç›s›ndan herhangi bir vergisel
kay›p meydana gelmeyecektir.
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Herfley Mezopotamya’da bafllad›
- Leasing’in Evrimi -

Mallar› maliki olmadan kullanabilme ve ondan hertürlü
fayday› sa¤layabilme, Leasing’in arkas›ndaki temel düflünce olmufltur ve ekonomi tarihinde 2000’den fazla
y›ld›r karfl›m›za ç›kmaktad›r. M.Ö. 4.yüzy›lda Aristotales refah›n mülkiyetten de¤il kullan›mdan ve fayda sa¤lamaktan kaynakland›¤›n›n tespitini yapm›flt›r. Örne¤in
o zamanlarda kamuya ait kömür yataklar› Atina hükümeti taraf›ndan iflletilmek üzere leasinge benzer bir sözleflme ile özel kiflilere verilmiflti. Ancak Sümerlerin bundan birkaç yüzy›l önce leasinge benzeyen ifllemler
gerçeklefltirdikleri bilinmektedir. Ayr›ca bugünkü ‹talya’da 1400 y›l önce leasing türü
ifllemler yap›lmaktayd›. ABD’de özellikle
tafl›nmazlar›n konu oldu¤u leasing ifllemleri birkaç yüz y›ld›r yap›lmaktad›r. Bunun
yan›s›ra, 19.yüzy›lda ABD’de büyük vinçlerin ve ‹ngiltere’de demiryolu vagonlar›n›n leasing yoluyla kiraland›¤› bilinmektedir.
Leasing bugünkü yap›s›na ve önemine ancak 1877 y›l›nda kavufltu. Bu tarihte Bell Telephone Company ABD’de telefon sat›fl› yerine
telefonlar› kiraya vermeye bafllam›flt›r ve bu uygulamay› bir çok firma daha takip etmifltir.
Leasing, ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra ekonomilerin
finansman ihtiyac›yla birlikte ivme kazanm›flt›r. Bu dönemde yeni kurulan birçok leasing flirketi imalatç›lar›n
pazarlama ve finansman ihtiyaçlar›na çözümler getirmifl
ve bu alanlardaki problemlerini üstlenmifllerdir. Ancak
bu dönemde yat›r›m mallar›ndan çok tüketiciye yönelik
kiralamalar ön plana ç›km›flt›r.

Bülent KIRPICI
Eti Leasing Genel Müdürü

Bu geliflmenin tohumlar› ABD’de at›lm›flt›r. 1942 y›l›nda
General-Motors-Grubu üretti¤i araçlar› leasing ile satmaya bafllam›flt›r. ‹lk leasing flirketi 1952 y›l›nda yine ABD’de
San Francisco’da Birleflik Devletler Leasing fiirketi ad›yla
kurulmufltur.
Avrupa’da ise leasing flirketleri 60’l› y›llar›n bafllar›nda kurulmaya bafllanm›flt›r. Ancak bafllang›çta vergisel ve hukuki problemlerden dolay› Amerika’da gördü¤ü ilgiyi görememifltir. 70’li y›llar›n bafl›ndan itibaren flirketlerin özkaynak yetersizli¤i nedeniyle, gerekli kanuni düzenlemeler ile birlikte leasing, Avrupa’da da önem
kazanmaya bafllam›flt›r.
90’l› y›llar›n bafl›nda , d›fl finansman olanaklar›n›n genifllemesi ve leasing ifllemlerinin
vergisel avantajlar›n›n artmas›yla birlikte ,
büyük bir at›l›m yapm›flt›r. Leasingin ekonomilerdeki önemi hala kendisini korumaktad›r, ancak önümüzdeki y›llarda vergi
kanunlar›nda yap›lmas› muhtemel de¤ifliklikler, leasing flirketleri aras›ndaki rekabet ve dolay›s›yla azalan kâr marjlar› leasing flirketlerini
yeni pazarlar ve alanlar bulmaya zorlayacakt›r. Örne¤in klasikleflmifl araba, bilgisayar vb. leasing ifllemlerinin yan›s›ra hizmetler, patent, software gibi fikri ve
s›nai haklar, imtiyaz haklar› ya da ticarete konu hayvanlar
(Lion-Leasing), elektrik ve gaz flebekeleri ile bunlar›n kullan›m haklar› dünyan›n çeflitli yerlerinde leasinge konu
edilmeye bafllanm›flt›r. Bunlar›n yan›nda dan›flmanl›k hizmetiyle zenginlefltirilmifl Full-Service-Leasing ve Internet’in daha s›k devreye girdi¤i pazarlama stratejileri
önümüzdeki y›llarda karfl›m›za ç›kacakt›r.

Rakamlarla Türkiye’de Leasing’in Geliflimi
Yat›r›mc›n›n , herhangi bir sabit k›ymetin mülkiyetine sahip
olmadan kullan›m hakk›n› devir almas› , leasingin özünü
oluflturur.Kendi içinde bir çok s›n›fa (finansal leasing-operasyonel leasing-alt kiralama-sat›fl ve geri kiralama v.b.)
ayr›flt›r›lm›fl bu yöntemin ülkemizde halihaz›rda sadece "finansal leasing-finansal kiralama" türü uygulanmaktad›r.
Leasing , ilk kez 1980’li y›llar›n bafl›nda TSKB’nin ald›¤› bir
kaç proje kredisinde ve THY’n›n yurtd›fl›ndan gerçeklefltirdi¤i s›n›r ötesi (cross-border) ifllemde uygulama alan› bulmufl , 1984 y›l›nda Özel Finans Kurumlar›na iliflkin Tebli¤de "leasing , mal ve hizmet üretimine yönelik techizat›n ,
mülkiyeti kurumda kalmak kofluluyla sözleflme serbestisi
dahilinde iflletmelere kiraya verilmesidir" olarak ilk kez tan›mlanm›flt›r.Ancak , leasingin bu günkü anlam›yla uygulanabilirlik kazanmas› 10.06.1985 tarihli ve 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu ile ona uygun olarak 28.09.1985
tarihli Resmi Gazete'de yay›nlanan birkaç yönetmelikle
oluflmufltur.
Sektörde iki ana gruba bölünebilecek flirketler faaliyet
göstermektedir.Birinci grupta 3226 say›l› FKK’ya göre kurulmufl olan flirketlerdir.Bu flirketleri de banka sermayeli
leasing flirketleri ve ba¤›ms›z özel sermayeli leasing flir-

Müge KARIfiMAN
ketleri olarak ikiye ay›rabiliriz. ‹kinci grupta ise Kalk›nma
ve Yat›r›m bankalar› ile Özel Finans Kurumlar› bulunmaktad›r.ÖFK’lara leasing yapma yetkisi 1985’ten önce yani
Türkiye’de leasing kanunu yokken verilmifltir.

1986 y›l›nda banka kökenli leasing flirketleri ile faaliyete
geçen sektörde , 1990 y›l›nda flirket say›s› 18’e yükselmifltir.fiirket kuruluflunda en yüksek oran 1996 ve 1997
y›l›nda yaflanm›flt›r.Bu y›llarda s›ras›yla 14 ve 29 leasing
flirketi kurulmufl, ayr›ca 1 Özel Finans Kurumu faaliyete
geçmifltir.
Türkiye’deki leasing ifllemlerini de , yurtiçinde yerleflik leasing kurumlar›n›n gerçeklefltirdi¤i ifllemler ve yurtd›fl›ndaki leasing flirketlerinin Türkiye’de yerleflik kiflilere yapt›klar› s›n›r ötesi (cross-border) ifllemler olarak ikiye ay›rabiliriz.
1987 y›l›nda tek bir flirketin finanse etti¤i 129 adet projeyle 9,2 milyon USD ifllem hacmi gerçeklefltirilirken,
1993 y›l›nda yurtiçi leasing yoluyla finanse edilen yat›r›mlar 1 milyar USD’ye yaklaflm›fl ve 1998 y›l›nda 2 milyar
USD’yi aflm›flt›r.Özellikle sektördeki KDV teflvi¤i , 1992
y›l›na kadar bilgisayar ve otomobil al›mlar›n› h›zland›rm›fl
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Y›llar Baz›nda Kiralama ‹fllemleri (Milyon TL-Milyon USD)
Yurtiçi Leasing ‹fllemleri (TL)

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Yurtiçi Leasing ‹fllemleri (TL)
Yurtiçi TL baz›nda de¤iflim
Yurtiçi Leasing ‹fllemleri (USD)
Yurtiçi USD baz›nda de¤iflim
Cross Border (USD)
Toplam Leasing Hacmi (USD)
Toplam USD baz›nda de¤iflim

3.3
3.3

7.800
8.7
37
46
% 1286

96.700
% 1140
64
% 631
425
489
% 969

564.500
% 484
259
% 306
125
384
-% 21

1.084.700
% 92
402
% 55
241
643
% 67

1.677.600
% 55
377
-% 6
226
603
-% 6

3.590.400
% 114
496
% 32
622
1.118
% 85

9.646.400
% 169
824
% 66
1.315
2.139
% 91

1999

2000

2001/6 ayl›k

454.536.000 1.050.579.343
-% 22
% 131
1.019
1.630
-% 52
% 60
549
764
1.568
2.394
-% 40
% 53

397.415.773
%357
%655
1.012
-

Yurtiçi Leasing ‹fllemleri (TL)
Yurtiçi Leasing ‹fllemleri (TL)
Yurtiçi TL baz›nda de¤iflim
Yurtiçi Leasing ‹fllemleri (USD)
Yurtiçi USD baz›nda de¤iflim
Cross Border (USD)
Toplam Leasing Hacmi (USD)
Toplam USD baz›nda de¤iflim
Kaynak: Hazine Müsteflarl›¤› ve
Fider ‹statistikleri

1994

1995

1996

1997

1998

15.799.400
% 64
503
-% 39
499
1.001
-% 53

60.667.000
% 284
1.251
% 149
768
2.019
% 102

149.055.000
% 146
1.700
% 36
432
2.132
%6

303.918.000
% 104
1.863
% 10
477
2.340
% 10

585.536.000
% 93
2.140
% 15
474
2.614
% 12

Notlar: 1) 1987-1999 dönemleri Hazine verileri olup, y›ll›k yurtiçi ifllem hacmi 3 ayl›k dönem sonu kurlar›n ortalamas› dikkate al›narak
USD’ye çevrilmifltir.
2) 2000 ve 2001 y›l› yurtiçi ifllem hacmi Fidel üyesi flirketlerin toplam ifllem hacmini göstermekte olup, üçer ayl›k dönemler
itibariyle dönem sonu kurlar dikkate al›narak USD’ye çevrilmifltir.

ve finanse edilen ekipmanlarda bu y›la kadar kara ulafl›m araçlar›n›n %40-60’l›k payla a¤›rl›k kazanmas›n› sa¤lam›flt›r.1992’den itibaren ise imalat makinalar›n›n finansman› % 40-50 paya ulaflm›flt›r. Gayrimenkul leasinginde ise y›llar itibariyle önemli bir ivme katedilememifltir.‹lk gayrimenkul ifllemleri 1993 y›l›nda yap›lm›fl ve pay› % 2’lerde gerçekleflmifltir.Takip eden y›llardaki geliflme çizgisi de pay›n› % 4’lerin üzerine ç›karamam›flt›r.Bunun sebebi , gayrimenkul leasingindeki vergisel problemlerdir.Geliflmifl ülkelerde , gayrimenkul leasinginin toplamda pay› % 16-35 aras›ndad›r.
Cross-border ifllemlerde ise hava ulafl›m araçlar› a¤›rl›kta olmufl ve bunu t›bbi cihazlar ile tekstil ve bas›m makinalar› izlemifltir.Cross-border’e konu olan projeler genellikle "Big Ticket" olarak adland›r›lan büyük tutarl› ifllemlerdir.Y›llar itibariyle 20-25 proje gerçeklefltirilerek ulafl›lan cross-border ifllem hacmine bakt›¤›m›zda , ortalama sözleflme bedelinin 2030 milyon USD seviyesinde yer ald›¤› gözlemlenir.Ayn› flekilde Yurtiçi ortalama ifllem hacmine bakt›¤›m›zda ise bu
rakam›n 80-250.000.-USD aras›nda oldu¤u dikkati çeker.Bu da leasing sektörünün a¤›rl›kl› olarak, KOB‹’lerin orta ölçekli yat›r›mlar›n›n finansman›nda önemli bir yer edindi¤ini gösterir.
Y›llar itibariyle, leasingin toplam yat›r›mlar içindeki pay›na (penetrasyon oran›) bakt›¤›m›zda , genel ekonomik krizin
yafland›¤› y›llar haricinde, artan bir trend görmekteyiz.Leasing ifllemleri, kamu yat›r›mlar›ndan hemen hemen hiç pay almad›¤›ndan dolay›, penetrasyon oran›nda özel sektör yat›r›mlar› dikkate al›nm›flt›r. Hedef, leasing sektörünün sabit sermaye yat›r›mlar›ndaki pay›n›n geliflmifl ülkelerdeki % 15-20 oranlar›na ç›kar›lmas›d›r.
Y›llar Baz›nda Penetrasyon (Milyon TL)
Yurtiçi Leasing ‹fllemleri (TL)
Yurtiçi Ekipman Leasingi
Yurtiçi Gayrimenkul Leasingi
Toplam Yurtiçi Leasing Hacmi
Özel Sektör Ekipman Yat›r›mlar›
Özel Sektör Konut Yat›r›mlar›
Toplam Özel Sektör Yat›r›mlar›
Ekipman Penetrasyonu
Gayrimenkul Penetrasyonu
Toplam Penetrasyon
Yurtiçi Leasing ‹fllemleri (TL)
Yurtiçi Ekipman Leasingi
Yurtiçi Gayrimenkul Leasingi
Toplam Yurtiçi Leasing Hacmi
Özel Sektör Ekipman Yat›r›mlar›
Özel Sektör Konut Yat›r›mlar›
Toplam Özel Sektör Yat›r›mlar›
Ekipman Penetrasyonu
Gayrimenkul Penetrasyonu
Toplam Penetrasyon
Kaynak: Hazine Müsteflarl›¤› ve
DPT ‹statistikleri

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

17.800
7.800
5.976.973
5.032.027
11.011.000
% 0.13
% 0.00
% 0.07

96.700
96.700
10.407.562
11.876.438
22.286.000
% 0.93
% 0.00
% 0.43

564.500
564.500
16.025.420
18.964.580
34.990.000
% 3.52
% 0.00
% 1.61

1.084.600
1.084.600
33.281.280
28.964.580
62.208.000
% 3.26
% 0.00
% 1.74

1.667.600
1.667.600
55.800.627
47.490.373
102.571.000
% 3.05
% 0.00
% 1.64

3.590.400
3.590.400
97.942.383
79.168.617
177.111.000
% 3.67
% 0.00
% 2.03

9.423.500
222.900
9.646.400
183.896.978
197.632.022
381.529.000
% 5.12
% 0.11
% 2.53

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

15.686.400
113.000
15.799.400
431.833.360
328.436.360
760.270.000
% 3.63
% 0.03
% 2.08

60.335.000
332.000
60.667.000
942.115.595
609.969.405
1.552.085.000
% 6.40
% 0.05
% 3.91

145.388.000
3.667.000
149.055.000
1.802.523.382
1.191.767.618
2.994.391.000
% 3.52
% 0.00
% 1.61

291.813.000
12.105.000
303.818.000
3.817.122.000
2.128.550.934
5.945.873.000
% 7.64
% 0.57
% 5.11

559.445.000
26.091.000
585.536.000
6.376.115.988
3.403.203.012
9.779.319.000
% 8.77
% 0.77
% 5.99

420.324.000
34.212.000
454.536.000
8.003.979.760
4.424.560.240
12.428.540.000
% 5.25
% 0.77
% 3.66

1.009.777.898
40.801.445
1.050.579.343
14.328.865.485
6.528.289.515
20.857.155.000
% 7.05
% 0.62
% 5.04

Notlar: 1) Penetrasyon oran› leasing ifllemlerinin sabit sermaye yat›r›mlar› içindeki pay›n› göstermektedir.
2) 2000 sabit sermaye yat›r›mlar› tahmini gerçekleflme olup, toplam leasing hacmi de Fider üyelerinin ifllem hacmini
göstermektedir.
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Avrupa’da Leasing ‹fllemlerinin
Muhasebelefltirilmesi ve Yeni Yaklafl›mlar
Finansal Kiralama – Operasyonel Kiralama ayr›m› :
Çok genel olarak leasing
sözleflmelerinin muhasebelefltirilmesine de¤inmek
için, öncelikle bu iki leasing türüne bakmak gerekir. Çünkü, leasing ifllemin muhasebelefltirilmesinin kurallar›, muhasebe ilkeleri aç›s›ndan hangi tür
leasing olarak göründü¤üne ba¤l›d›r.
Muhasebe ilkelerinde finansal leasing, ekipman›n kirac›n›n aktifinde sabit k›ymet olarak yer ald›¤› ve bu nedenle kirac›n›n amortisman ay›rd›¤› yöntemdir. Bu durumda
kiralayan da leasing kira alacaklar› ile mal›n süre sonundaki sat›fl opsiyon bedelini (residual value) aktifinde
gösterir.
Operasyonel leasing ise, "adi kiralama" (rent) olarak nitelendirilebilecek olan, ekipmana bilanço üzerinde kiralayan›n sahip oldu¤u, buna mukabil kirac›n›n da kira ödemelerini gider olarak kaydetti¤i leasing türüdür. Kirac›,
mal›n kullan›m hakk›n› elde etmekle birlikte ne bilançosunda sabit k›ymet olarak görünen bir mal vard›r ne de
bu tasarruf hakk›ndan dolay› bir borcu görünür. Bu nedenle bu tür leasing ifllemi "bilanço d›fl›" (off balance sheet) bir ifllem olarak nitelenmektedir.
Avrupa ülkelerindeki leasing uygulamas›nda kimi ülkelerin , leasing sözleflmelerini bir çok s›n›fa ay›ran hukuki
düzenlemeleri mevcuttur ancak muhasebese kurallar›
aç›s›ndan yaln›zca bu iki method uygulanmaktad›r.

Müge KARIfiMAN

Leasingin Medeni Kanundaki Tan›mlar› :
Avrupa ülkelerinin medeni kanunlar›nda; ne finansal ne
de operasyonel leasing tan›m› mevcuttur, hatta tipik bir
leasing tan›m› bile mevcut de¤ildir. Genel olarak "lease =
kiralama, hire-purchase =sat›n almaya dayal› kiralama,
conditional sale = flartl› sat›fl, sale by installment = taksitli sat›fl veya credit contract = kredi ifllemi"olarak tan›mlara
rastlanmaktad›r.
Bir çok durumda, leasing sözleflmelerinin bu tan›mlardan
daha kompleks bir yap›s› vard›r ve bir leasing ifllemi bahsi geçen tan›mlar›n birden fazlas›n› kapsayabilir. Bu
nedenle de "contract sui generis" (kendine özgü bir ifllem)
olarak nitelendirilir. Bunun yan›s›ra Belçika, Portekiz, Fransa (credit bail-yani finansal leasing sözleflmeleri bankac›l›k
kanununa tabidir), Polonya gibi ülkelerde leasinge özgü
düzenlemeler mevcut olup, Yunanistan (1986) ve Rusya’da (1998) özel bir leasing kanunu yürürlüktedir.
Afla¤›daki tabloda leasing ifllemlerinin ülke baz›nda hangi
kanunlara tabi oldu¤u gösterilmektedir.

Medeni Kanun
Almanya
Avusturya
‹rlanda
Macaristan
Ticaret Kanunu
Belçika
Her ‹kisi de
Fransa
Finlandiya
Norveç
Lüksemburg
‹spanya
Çek Cumhuriyeti
Slovakya

Hiçbiri
‹ngiltere
‹sviçre
‹sveç*
Danimarka
‹talya
Özel Düzenlemeler
Fransa (credit bail için)
Belçika
Portekiz (1979-1983)
Yunanistan (1986)
Polonya (1993)
Rusya (1998)

Leasing ‹fllemlerinin Vergilendirilmesi :
Leasing ifllemlerine vergisel aç›dan bak›ld›¤›nda, sabit k›ymet amortisman› , yat›r›ma sa¤lanan vergisel avantajlar,
leasing kiralar›n›n gelir ve gider yaz›lma kriterleri üzerinde odaklafl›l›r. Avrupa’da leasing sözleflmelerinin muhasebe
uygulamalar› 4 ana gruba bölünebilir:
1- Baz› Avrupa ülkelerinde hukuki mülkiyet kavram› egemendir ki bu yaklafl›ma göre hukuki malik ekipman› bilançosunda gösterir. Bu yaklafl›m› uygulayan Fransa ve ‹talya gibi ülkelerde leasing ifllemlerinde, ekipman kiralayan›n
aktifinde yer al›r.
2- ‹ngiltere, Belçika veya Portekiz gibi ülkelerde de "ekonomik mülkiyet" kavram› hüküm sürmektedir. Bu kavram, mala
iliflkin hak ve yükümlülüklerin hangi tarafta oldu¤una bakarak sözleflmeleri s›n›fland›r›r. Bu yaklafl›ma göre, finansal
veya operasyonel muhasebe ilkelerinin hangisinin uygulanaca¤›nda önemli olan hukuki mülkiyet de¤il, ekonomik
mülkiyettir. Bu do¤rultuda, mal her zaman ekonomik malikin bilançosunda yer almal›d›r. E¤er ifllem, ekonomik
mülkiyetin kirac›ya geçti¤i bir sözleflmeyse, finansal leasing için belirlenen muhasebe sistemi uygulan›r, yani kirac›
mal› aktifinde göstererek amortisman ay›r›r.
3- Özellikli olarak Danimarka’da, her iki yaklafl›m›n (hukuki mülkiyet ve ekonomik mülkiyet) ihtiyari olarak uyguland›¤›
bir sistem mevcuttur. Ancak bilançonun dipnotlar›nda hangi yaklafl›m›n seçilerek ifllemin muhasebelefltirildi¤i belirtilmelidir.
4- Son olarak, ‹spanya’daki yaklafl›m "hukuki ve ekonomik mülkiyet" kavramlar›n›n bir kar›fl›m›d›r.1990’da ‹spanya’da
yürürlü¤e giren Muhasebe Kurallar›na iliflkin düzenlemeye göre, kirac›n›n süre sonunda sat›n alma opsiyonunu kullanaca¤› hemen hemen kesinse "ekonomik mülkiyet" yaklafl›m› uygulan›r
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Ekonomik Mülkiyet
Hukuki Mülkiyet
Almanya
Fransa
‹talya
‹ngiltere
‹rlanda
‹sveçre
Avusturya
Belçika
Hollanda
Yunanistan
Lüksemburg
Çek Cumhuriyeti
‹sveç
Norveç
Danimarka
‹spanya
Portekiz
Polonya
Macaristan
Afla¤›daki tablo ülkelerin Ekonomik/Hukuki Mülkiyet
yaklafl›mlar› çerçevesinde taraflardan hangisinin ekipman›
aktifinde gösterdi¤ini belirtmektedir :
I- Ekipman›n , finansal leasingte kirac›n›n , operasyonel
leasingte kiralayan›n aktifinde yer ald›¤› ülkeler
II- Ekipman›n genel olarak kiralayan›n aktifinde yer ald›¤›
ülkeler (Ancak bu ülkelerin ço¤unda sat›n almaya
dayal› bir leasing ifllemiyse kirac›n›n aktifinde yer al›r)
III- Ekipman›n, ekonomik malikin aktifinde yer ald›¤› ülkeler
I
Almanya
Hollanda
‹sveç
Finlandiya
‹spanya
Macaristan
Polonya
Çek Cumhuriyeti
Slovakya

II
Fransa
‹ngiltere
‹rlanda
‹sviçre
Danimarka
‹talya
Portekiz
Yunanistan

III
Belçika
Avusturya
Lüksemburg
Rusya

AB Düzenlemeleri :
Leasing ifllemlerindeki sözleflme çeflitleri her ülkenin kendi kanunlar› çerçevesinde düzenlenmifltir. Muhasebesel
düzenlemeler de Ticaret Kanunlar›nda yer al›r. Leasing
hukuk ve muhasebe sistemleri aç›s›ndan, Avrupa ülkeleri
aras›nda, bahsedildi¤i gibi farkl›l›klar bulunmaktad›r.
AB içinde ise, AB Muhasebe Direktifleri, üye ülkeler aras›ndaki uygulamalar› bir dereceye kadar uyumlu hale getirmifltir. Ancak her ülkenin, kendi ülkelerinde uygulanan
düzenlemeleri söz konusu direktiflere uygun bir hale getirmesi gerekmektedir. Mamafih, AB Muhasebe Direktifleri , özel olarak leasing muhasebesine yönelik bir düzenleme getirmemifltir.

Uluslararas› Muhasebe Standartlar› :
Uluslararas› arenada, diyebiliriz ki "ekonomik mülkiyet"
kavram› bask›nd›r. Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
(IAS) Komitesi, bu yaklafl›m› benimseyerek leasing ifllemleri için 17 no.lu standart› oluflturmufltur.
IAS 17’ye göre, mala iliflkin tüm hak ve yükümlülüklerin,
risk ve yararlar›n kirac›ya geçti¤i sözleflmeler, finansal leasing olarak de¤erlendirilir ve bu durumda kirac› bilançosunda mala sahip olacakt›r. Bu, "hukuki mülkiyet"in kiralayanda oldu¤u durumlarda da de¤iflmeyecektir.
Operasyonel leasing ise, IAS 17’ye göre finansal leasing
olmayan her türlü leasing sözleflmesine uygulanacak
metotdur. Bu durumda, sabit k›ymet kiralayan›n bilançosunda yer alacak ve kirac› leasing ödemelerini gider
olarak kaydedecektir. IAS 17, bir leasingin finansal
leasing olup olmad›¤›n› belirlemek için çok say›da kriter
oluflturmufltur.

Mevcut Tart›flmalar - G4 + 1 Grubu
1996 y›l›nda, Avusturya’l› W.McGregor önderli¤inde
G4+1 olarak adland›r›lan bir çal›flma grubu oluflturuldu ve
bu grup "Leasing ‹fllemlerinin Muhasebelefltirilmesi : Yeni
Bir Yaklafl›m" ad› alt›nda bir çal›flma sundu.
Bu çal›flmaya göre, vadesi 1 y›l›n üzerinde olan ve belli bir
süre için feshedilemeyen tüm sözleflmelerde, mal kirac›n›n aktifinde yer alacak, leasing borcu da pasifinde kaydedilecekti. Bu yaklafl›m do¤rultusunda; finansal kiralama ve
feshedilemez di¤er tip kiralamalar aras›nda herhangi bir
ayr›m yap›lmayacakt›. Dolay›s›yla, fesh edilemez özelli¤i
olan bir operasyonel leasing sözleflmesi, finansal leasing
olarak muhasebelefltirilecekti.
Bu yeni taslakla, "mala iliflkin riskler ve kazan›mlar" üzerine kurulmufl olan Uluslararas› Muhasebe sistemi terkedilmifl olacakt›. Esasen bu yeni yaklafl›m, sözleflmenin özünden ve niyetinden ziyade, flekli ve formu üzerinde duruyordu. Bu nedenle, "mala iliflkin risk ve kazan›m›n" dolay›s›yla ekonomik mülkiyetin hangi tarafta oldu¤u yaklafl›m›
önemini kaybediyor, bunun yerine finansal ve operasyonel leasingin ayn› flekilde muhasebelefltirildi¤i yani ekipman›n kirac›n›n aktifinde, leasing borcunun da pasifinde
yer ald›¤› "aktif – pasif" yaklafl›m› olarak adland›r›lan yeni
bir kavram olufluyordu. Taslakta ayn› zamanda, kullan›m
miktar›na ba¤l› operasyonel kiralama (contingent rentals),

iskonto oranlar›, opsiyon uygulamalar› ve fesh edilemez
sözleflmelere iliflkin ne bir bahis ne de bir düzenleme
mevcuttu.
Avrupa leasing otoritelerine göre böylesine temelden bir
reform, çok daha genifl bir perspektifte ele al›nmal›yd›.Özellikle, muhasebe ilkelerine göre "aktif ve pasif" kavramlar›n›n tan›mlamalar› daha detayl› irdelenerek, bu yaklafl›m›n de¤erlendirilmesi do¤ru olurdu. Proje bahsi geçen
tüm uygulama zorluklar› ve eksiklikleri nedeniyle, Uluslararas› Standartlar içinde uygulama alan› bulamad›.
Ancak, bunu izleyen bir geliflme olarak 1999 Aral›k ay›nda, ‹ngiltere’de muhasebe ilkelerini belirleyen kurum olan
Muhasebe Standartlar› Kurulu (ASB), G4+1 çal›flmas›n›n
üzerinden geçerek baflka bir taslak yay›mlad›. Bu taslak,
G4+1 grubunun da çabalar›yla baz› çevrelerce desteklenen bir çal›flma oldu. Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Komitesi de (IASC) fiubat 2000’de söz konusu çal›flmay›
yay›mlad›.
Yeni taslak, "risk ve kazan›mlar" yaklafl›m› alt›nda "aktif ve
pasif" tan›mlar›na yenilikler getiriyordu. Taslak, G4+1
grubu çal›flmas›n›n paralelinde ancak daha detayl› irdelenmifl bir çal›flmayd›. Ayn› zamanda, mal›n süre sonundaki de¤eri (residual value), sat›fl opsiyonlar›, iskonto
oranlar› ve yeni uygulaman›n eski kontratlara ne flekilde
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uygulanaca¤›n›n detaylar›n› içeriyordu. Yeni çal›flma, vadesi ne olursa olsun, belli bir süre feshedilemeyen kontratlar› dikkate alacakt›. Amaç, leasing iflleminin bafllang›ç›nda, leasing nedeniyle kirac›ya devrolan hak ve yükümlülüklerin, reel de¤eriyle (fair value) bilanço kayd›na al›nmas›yd›. Bu reel de¤er, leasing kiralar›n›n bu günkü de¤erinden daha az olamazd›. Kiralayan bilançosunda iki unsur
kaydedecekti. Birincisi, finansal aktif olarak kaydedece¤i
kira alacaklar›, ikincisi ise mal›n süre sonundaki de¤erinin
üzerindeki kazan›mlar›.
Halihaz›rda, Avrupa ülkelerinin bir ço¤u, bu yeni yaklafl›ma
tepki göstermektedir. ‹ngiltere’deki Finans&Leasing Birli¤i
(FLA-Finance&Leasing Ass.), yeni sisteme geçilmesi durumunda bunun maliyetinin dikkate almaya de¤er bir bedele ulaflaca¤›n› (sadece ‹ngiltere’de 1 milyon STR) belirtiyor
ve böylesine bir reformda eleman e¤itimi, software de¤iflimi, yeni pazarlama politikalar› oluflturma gibi tüm altyap›y› de¤ifltirmeye yönelik çal›flmalar›n gerekece¤inin de
alt›n› çiziyor. Yeni yaklafl›m›n, mevcut sorunlar› çözmek
yerine, uygulamaya yeni problemler ekledi¤i söyleniyor.
Leaseurope (Avrupa Leasing Birlikleri Federasyonu), ‹ngiltere’deki Muhasebe Standartlar› Kurulu ile Uluslararas›

Araflt›rma
Muhasebe Standartlar› Komitesi’ne bu do¤rultudaki görüfllerini içeren bir yaz› gönderdi. Bu görüfller özellikle
yeni yaklafl›mdaki, Anglo-Sakson kökenli "aktif –pasif" tan›m›n›n, K›ta Avrupa’s›ndaki tan›mlarla uyuflmad›¤› ve
di¤er finansal hizmetler ile leasing aras›nda bulan›k ve
belirsiz s›n›rlar›n yer ald›¤› konular›nda odaklafl›yor. Özet
olarak Federasyona göre, çal›flman›n teorik altyap›s› eksiktir.
Ancak, ‹ngiliz Muhasebe Standartlar› Kurulu - ASB’nin
eski baflkan› D.Tweedie’nin yeni yaklafl›m› destekliyor ve
bu dönem Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi
–IASC baflkanl›¤›n› yürütüyor olmas›, bu tip çal›flmalar›n
gelecek dönemlerde uygulanabilme ihtimallerini yükselten unsurlar olarak Avrupa’da leasing sektörünü yak›ndan ilgilendirmekte.
Uluslararas› arenada ise ABD, kendi ülkesindeki flirketler
için US GAAP’ten baflka bir standard› kabul etmiyor. Avrupa IAS standartlar›nda diretiyor. Her iki taraf›n da her
ikisini de kabul etmesi için çaba harcan›yor. ‹ngilizler ise
kendi standartlar›n› istiyorlar. Tüm bu geliflmelere karfl›n,
AB Komisyonu IAS olarak ve en geç 2005’te konsolidasyona geçilmesi karar›n› alm›fl durumda.

Avrupa’ya Ülkeler Baz›nda K›sa Bir Bak›fl

Suat SEKMEN
Halk Leasing
Leasing son 30 y›lda endüstri ülkelerinde h›zl› bir geliflme göstermifltir.Ancak, hukuki ve mali yönden karfl›laflt›r›labilmesi zor olan uygulamalar›n olmas› , s›n›r ötesi (Cross-border Leasing) ifllemlerde önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu durum maalesef Avrupa Birli¤i içinde de geçerlidir. fiimdiye kadar her yerde leasing ifllemlerinin çekirde¤ini
oluflturan ulusal vergi yasalar›ndan hiçbir ülke ödün vermek istememektedir.
Afla¤›daki anlat›mla Avrupa’n›n baz› ülkelerinde leasingin temel yap› tafllar› üzerine k›sa bir özet yap›lmaya
çal›fl›lmaktad›r. ‹lk say›m›zda Almanya’daki uygulamalar detayl› olarak anlat›ld›¤›ndan di¤er belli bafll› Avrupa ülkelerine yer verilmifltir.
FRANSA: Frans›zlarda leasing , kavram olarak al›fl›ld›k
bir terim olmakla birlikte Frans›zca’da ‘Crédit –bail’ olarak kullan›lmaktad›r. Bir çok Avrupa ülkesinde leasinge
özgü yasal düzenleme olmamas›na karfl›n uzun zamand›r uygulanan leasing, Fransa’da 1966 y›l›n›n ortalar›ndan itibaren yasal olarak düzenlenmifltir.Yasal olarak kirac› sözleflme süresinin sonunda,
leasinge konu mal› sat›n alma opsiyonuna sahiptir ve sözleflmede
kirac›n›n ödedi¤i kiralar›n bir k›sm› sat›n alma bedeli olarak belirlenmelidir; aksi takdirde Crédit–bail’den söz etmek mümkün de¤ildir. Bunun yan›nda bir çok Avrupa ülkesinin aksine kirac›y› , kiralayan›n alacakl›lar›ndan korumak amac›yla sözleflmeye konu tafl›n›r menkuller ticaret siciline tescil edilmek zorundad›r. Ayr›ca
sözleflme süresine iliflkin düzenleme olmamas›na ra¤men çok k›sa süreli yap›lan sözleflmelerde vergisel avantajlar kulland›r›lmayabilir.
BELÇ‹KA: Fransa’da oldu¤u gibi finansal leasingte kirac›n›n belli bir süre sonunda lease edilen mal› sat›n almas› yasal olarak düzenlenmifltir. Devir aflamas›na kadar leasing flirketi mal›n tek malikidir. Ekonomik anlamda ise lease edilen mal kirac›da olup bu sebepten bilançoda gösterilmesi
ve amortisman ayr›lmas› zorunludur. Leasing flirketleri bankalar
gibi gözetim alt›ndad›r.
HOLLANDA: Finansal ve operasyonel leasing ayr›m› yap›lm›fl olup, operasyonel leasingte vergi indirimi tam
olarak garanti alt›na al›nm›flt›r. "Sat›fl ve geri kiralama"
ifllemleri kabul görmemektedir. Hollanda’da leasing flirketleri bankalar gibi gözetim alt›ndad›r.
LÜKSEMBURG: Fransa’da oldu¤u gibi burada da kirac›
sözleflme süresi sona erdikten sonra mal› sat›n almaktad›r. Vergilendirmeyle ilgili ifllemler di¤er Avrupa ülkelerindeki uygulamalara benzemektedir.

‹NG‹LTERE: Leasingin bir gelenek oldu¤u Büyük Britanya’da ve özellikle ‹ngiltere’de yasal düzenlemeler di¤er Avrupa ülkelerine benzemektedir. Finansal leasing
ile operasyonel leasing aras›nda fark operasyonel leasingte kiralayan›n mal üzerinde tasarruf etme hakk›n›n sakl› bulunmas›d›r. Kiralayan›n , kendisini kirac›n›n di¤er alacakl›lar›ndan korumas› için
baz› belirgin mallar›n (uçaklar, gemiler) sicile tescil edilmesi gerekli k›l›nm›flt›r. Leasing flirketlerinin kuruluflu için özel flartlar bulunmamaktad›r.Leasing ifllemlerinin yüksek bir de¤ere ulaflmad›¤›
durumlarda, kirac› Tüketici Kanunlar› taraf›ndan korunmaktad›r.
fiah›slar›n yan›nda flah›s flirketleri de bu korumadan faydalanabilmektedirler. ‹skoçya’da daha farkl› uygulamalara rastlanabilmekte
olup , ‹ngiltere’de gerçekleflen toplam yat›r›mlar›n % 20’den fazlas› leasing ile yap›lmaktad›r. Özellikle binek araçlarda yo¤un olarak leasing yap›labilmektedir. Bunun sebebi bak›m ve onar›m vs.
gibi hizmetlerin sözleflme kapsam›nda olmas›d›r.
AVUSTURYA: Leasing ifllemleri Medeni Kanun hükümlerine tabi olup, bu yasan›n Alman Medeni Kanunu ile
temas eden birçok noktas› bulunmaktad›r. Leasing
sözleflmeleri yap› itibariyle Almanya’dakilerle ayn› olmakla birlikte, düzenleme aç›s›ndan kendine özgüdür (sui generis). Leasing
flirketleri lease ettikleri mal› kirac›ya verir, kirac› bu mal› korumakla yükümlü olup oluflabilecek zararlar›n riskini de üstlenir. Bilanço
kay›tlar› ve vergilendirme konusunda Alman uygulamalar›yla benzerlikler bulunmaktad›r. Finansal leasingte lease edilen mal yasal
ve ekonomik anlamda leasing flirketinin kay›tlar›ndad›r. Leasing
flirketleri 1963 y›l›ndan beri faaliyette bulunmakta olup, ço¤unlukla kredi kurumlar›n›n yan kurulufllar› olarak çal›flmaktad›rlar.
Bu gün Avusturya’da gerçeklefltirilen toplam yat›r›mlarda leasingin pay› yaklafl›k %20 ‘lere ulaflmaktad›r. Özellikle binek araçlarda
büyük bir s›çrama görülmektedir. Avusturya’da Do¤u Avrupa ülkeleri ile yap›lan Cross-border leasing, finansman alternatifi olarak
özellikle kullan›lmaktad›r. Bunun sebebi kirac› kadar ihracatç›ya da
avantajlar sa¤lamas›d›r.
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F‹DER ‹statistikleri

F‹DER’in 9 Ayl›k ‹statistikleri Sonuçland›
F‹DER- Finansal Kiralama ‹fllemlerinin Mal Gruplar›na Göre Da¤›l›m› (Ocak-Eylül 2001)
III. DÖNEM (1.07.2001-30.09.2001)
MAL GRUPLARI
Kara ulafl›m araçlar›
Hava ulafl›m araçlar›
Deniz ulafl›m araçlar›
‹fl ve inflaat makinalar›
Makina ve ekipmanlar
T›bbi cihazlar
Tekstil makinalar›
Turizm ekipmanlar›
Elektronik ve optik cihazlar
Bas›n yay›n ile ilgili donan›mlar
Büro ekipmanlar›
Gayrimenkuller
Di¤er
GENEL TOPLAM
‹fiLEM ADED‹

2001 (1.01.2001-30.09.2001)

2000 (1.01.2000-30.09.2000)

Da¤›l›m
(%)

Milyon
TL

Bin
USD

Da¤›l›m
(%)

Milyon
TL

Milyon
TL

Bin
USD

20.585.032
0
0
22.487.170
58.177.187
4.490.369
18.087.886
3.150.785
10.079.859
4.658.123
37.531.087
10.087.880
19.183.987

13.555
0
0
14.807
38.308
2.957
11.910
2.075
6.637
3.067
24.713
6.643
12.632

9.87
0,00
0,00
10,78
27,90
2,15
8,67
1,51
4,83
2,23
18,00
4,84
9,20

39.013.784
6473105
754.931
61.787.539
140.160.481
22.949.147
66.352.979
14.943.238
31.130.474
28.269.966
107.834.083
42.485.493
49.468.493

29.962
622
716
50.722
112.449
19.150
57.527
12.785
24.912
23.667
86.722
36.145
38.698

6.06
0.13
0,14
10,26
22,76
3,88
11,64
2,59
5,04
4,79
17,56
7,31
7,84

75.440.062
29.441.275
4.683.051
109.109.483
107.968.022
31.770.380
54.298.178
25.436.471
34.686.675
16.192.139
130.841.094
24.146.037
46.027.345

118.678
45.509
7.123
171.624
171.026
50.611
85.617
41. 344
55.314
25.577
207.222
40.383
73.089

10.86
4,16
0,65
15,70
15,65
4,63
7,83
3.78
5,06
2,34
18,96
6,69
6,69

208.519.365

137.304

100,00

605.798.319

494.137

100,00

691.040.212

1.093.117

100,00

1.647

4.413

Bin
USD

Da¤›l›m
(%)

13.490

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

30.09.2000 FATURA DE⁄ER‹

30.09.2001 FATURA DE⁄ER‹
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120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0

Kara
Ulafl›m
Araçlar›

Hava
Ulafl›m
Araçlar›

Deniz
‹fl ve
Makine
Elektronik Bas›n Yay›n
Tekstil
Gayri
Büro
T›bbi
Turizm
Ulafl›m
inflaat
ve
ve Optik
‹le ‹lgili
Araçlar› Makineleri Ekipman Cihazlar Makineleri Ekipmanlar› Cihazlar› Donan›mlar› Ekipmanlar› menkuller

Di¤er

2000

74.440.062 29.441.275

4.683.051 109.109.483 107.968.022 31.770.380 54.298.178

25.436.471 34.656.675 16.192.139 130.841.094 25.146.037 46.027.345

2001

39.013.784

754.931

14.943.238 31.130.747 28.269.966 107.834.083 42.485.826 49.468.493

647.105

61.787.539 40.160.147 66.949.147 66.352.979
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