
Merhaba
2001 y›l›nda yaflanan krizin ard›ndan 2002’nin 6 ayl›k
leasing verilerinin olumlu olmas› sektörümüze moral
kayna¤› oldu.2001 y›l›nda USD baz›nda % 55 daralan
leasing ifllem hacmi özellikle 2002’nin ikinci çeyre-
¤inde ivme kaydederek, ilk alt› ayda bir önceki y›l›n
ayn› dönemine göre % 48 art›fl gerçeklefltirmifl ve
böylece 2000 y›l›ndaki ayn› dönem ifllem hacmine
yaklaflm›fl oldu.Ancak piyasalardaki seçim rüzgarlar›,
yat›r›m kararlar›n› olumsuz etkiledi¤inden sektörü-
müzdeki olumlu havan›n sene sonu beklentilerine
yans›d›¤›n› maalesef söyleyemiyoruz.

Sektörümüzdeki son geliflmelerden biri, IMF’ye veri-
len 30.Temmuz tarihli Niyet mektubunda yer alan, fi-
nansal kiralama sektörünün de içinde bulundu¤u ban-
kac›l›k d›fl› mali kurumlar›n denetiminin Hazine Müs-
teflarl›¤›’ndan BDDK’ye devredilece¤ine iliflkin haber
oldu.Konu ile ilgili bültenimizde iki görüfl yaz›s› yer
al›yor.Bunlardan biri Fider baflkan› Sn.Dursun Akbu-
lut’un yaz›s›  "Baflkan’dan" bölümümüzde, di¤eri ise
Yönetim Dan›flman› ve Fider Eski Baflkan› Sn.Ahmet
Buldam’›n yaz›s› "Görüfl" bölümümüzde yer al›yor.Ay-
r›ca Sn.Buldam yaz›lar›yla bundan böyle her say›m›z-
da yer alacak.Kendisi sektörümüzden profesyonel an-
lamda ayr›lm›fl olmas›na karfl›n gönül ba¤›n› kopar-
mayarak, bilgi birikimiyle sektörümüze ›fl›k tutacak
katk›lar›n› sürdürmektedir.Kendisine teflekkür ediyo-
ruz.

Bu say›m›zda yer alan araflt›rma konumuz Serbest
Bölgelerde faaliyet gösteren firmalara leasing yoluyla
finansman sa¤lanmas›. ‹st. Gümrükleri Baflmüdür Yar-
d›mc›s› Sn.Hakan Toker’in konuyu Gümrük Mevzuat›
aç›s›ndan de¤erlendiren yaz›s› ile Maje Müflavir-
lik/Sn.Harun Ar›duru’nun kambiyo mevzuat› aç›s›n-
dan de¤erlendiren yaz›lar› bültenimizde yer al›-
yor.Ayr›ca Fider Hukuk Komitemizden, BNP-Ak-
Dresdner Leasing/ Av.Perihan fienses uygulamay›
tüm yönleriyle de¤erlendiren bir yaz›s›yla bül-
tenimize katk›da bulundu. Kendilerine teflekkür edi-
yoruz. 

Ülke raporunda, Avrupa’da leasing hacminde 2001
y›l›nda üçüncü s›rada, gayrimenkul leasinginde ise
birinci s›rada yer alan ‹talya’y› inceledik.

Bir sonraki say›m›zda buluflmak üzere
Sa¤l›cakla kal›n... F‹DER

Serbest Bölgeler ve Finansal
Kiralama

I - 4458 Say›l› “Yeni” Gümrük Kanunu ve Gümrük
Yönetmeli¤i’ne Göre Serbest Bölgeler:

D›fl Ticaret Mevzuat› ile Gümrük Mevzuat›nda Serbest
Bölgeler fonksiyonlar› aç›s›nda de¤erlendirilerek, ayr›
ayr› tan›mlanm›fllard›r. Gümrük Mevzuat›na göre Ser-
best Bölgeler: Serbest dolafl›mda olmayan eflyan›n her-
hangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaks›z›n ve serbest
dolafl›ma sokulmaks›z›n, gümrük mevzuat›n›n öngör-
dü¤ü haller d›fl›nda kullan›lmamak ve tüketilmemek
kayd›yla konuldu¤u, ticaret politikas› önlemleri ve
kambiyo ile ithalat vergileri bak›m›ndan Türkiye Güm-
rük Bölgesi (Eski tan›mlamaya göre, Türk Gümrük Hat-
t›)  d›fl›nda kabul edilen, serbest dolafl›mdaki eflyan›n
konulmas› halinde ise ihracat hükümlerinden yararla-
nabildi¤i yerlerdir.

Serbest bölgelerin s›n›rlar› ile girifl ve ç›k›fl noktalar›
Gümrük ‹darelerinin denetimindedir. Bir Serbest Böl-
geye girifl veya ç›k›fl yapan kifliler ve tafl›ma araçlar›
gümrük muayenesine tabi tutulur. Serbest Bölgeye gi-
ren eflyan›n gümrük idaresine sunulmas›na gerek yok-
tur.

Ancak, Serbest Bölgeye girifliyle sona erecek bir güm-
rük rejimine tabi olan, Serbest Bölgeye girifliyle ithalat
vergileri geri verilecek olan veya ihracat kayd›yla ser-
best bölgeye konulan eflyan›n gerekli gümrük ifllemine
tabi tutulmas› flartt›r.

Eflyan›n Serbest Bölgelerde kalabilece¤i süre s›n›rs›z-
d›r. Serbest Bölgede bulunan serbest dolafl›ma girme-
mifl eflya; Serbest Dolafl›ma Girifl Rejimine tabi tutula-
bilir, izne gerek olmadan Elleçleme ifllemine tabi tutu-
labilir, Dahilde ‹flleme Rejimine  tabi tutulabilir, Güm-
rük Kontrolü Alt›nda ‹flleme Rejimine tabii tutulabilir,
Geçici ‹thalat Rejimine tabi tutulabilir, gümrü¤e terk
edilebilir.

Eflya serbest bölgede tüketilemez, kullan›lamaz. Eflyan›n
serbest bölge içerisinde bir depodan baflka bir depoya
aktar›lmas› ile ilgili belgeler gümrük idaresinin inceleme-
sine haz›r bulundurulur. Serbest bölgelerde gümrük de-
netlemesi girifl ve ç›k›fllarda yap›labilece¤i gibi eflyan›n
depoland›¤› yerlerde de yap›labilir. Girifl ve ç›k›fllarda
tafl›ma belgelerinin bir örne¤i gümrük idaresine verilir
veya incelemesine sunulur. Tafl›ma belgesi; eflyan›n
vas›flar›n›n belirlenmesine yarayacak nakliye senedi,
teslim makbuzu, özet beyan veya sevk pusulas› olabi-
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IMF’ye verilen üçüncü gözden geçirmeye iliflkin Niyet Mektu-
bu çerçevesinde Finansal Kiralama fiirketleri dahil olmak üzere
Bankac›l›k D›fl›  Mali Kurumlar›n denetiminin Hazine Müsteflar-
l›¤›’ndan al›narak Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kuru-
muna devredilmesi öngörülmüfltür.

Bilindi¤i üzere leasing ifllemleri (bu ifllemin Türkiye’de karfl›l›¤›
Finansal Kiralama olarak kullan›lmaktad›r) bir kredilendirme ifl-
lemi olman›n yan›nda bak›m onar›m dahil kiralama hizmeti
sa¤layan ifllemlerden de oluflmaktad›r. Bu nedenle leasing flir-
ketleri kredilendirme yan›nda kiralama hizmeti de sunan kuru-
lufllar olarak bilinmektedir. Di¤er taraftan tamamen kredilendir-
me amaçl› leasing ifllemlerinde kredi de¤erlendirmesi bankala-
r›n kredi de¤erlendirmesinden bir tak›m farkl›l›klar arz etmekte-
dir. Mülkiyet hakk›n›n getirdi¤i pratik ve hukuki avantajlarla ki-
ralanan mal›n üçüncü flah›slara devrinin ve sat›fl›n›n mümkün
olmamas› ve kiralanan mal›n ikinci el de¤eri gibi hususlar ban-
kac›l›ktaki kredi de¤erlendirmesinden farkl›l›klar› oluflturmakta-
d›r.

Leasing, bankac›l›k kanunu ve kurallar› gere¤i kredilendirme
de¤erlendirmesine göre kredilendirilemeyen ancak ifl yapma
potansiyeli olan ve ülkenin kalk›nmas›nda önemli bir yer teflkil
eden küçük ve orta ölçekli firmalara kaynak ve hizmet temin et-
me amac›yla gelifltirilmifl bir metottur ve leasingin do¤uflu ve
geliflimi bu bazda oluflmufltur. Ayr›ca son dönemlerde geliflmifl
ülkelerde yayg›n olarak kullan›lan ve devir opsiyonsuz kiralama
(operasyonel veya faaliyet kiralamas›) yapan banka ifltiraki le-
asing firmalar›n›n yan›nda bankac›l›kla ilgisi olmayan bir çok
üretici ve sat›c› (captive) firmalar›n kurmufl oldu¤u leasing fir-
malar› a¤›rl›kl› olarak faaliyet kiralamas› hizmeti sunmaktad›rlar.
Bunlara örnek olarak HP, IBM, FIAT, SIEMENS, GE, VOLVO,
MERCEDES gibi üretici firmalar›n kurmufl oldu¤u leasing firma-
lar› gösterilebilir.

Leasing firmalar›n›n faaliyeti ve denetimi ile ilgili olarak dünya-
daki uygulamalara bakt›¤›m›zda genel olarak afla¤›daki ortak
e¤ilimin mevcut oldu¤unu görüyoruz. Banka ifltiraki olan veya
kaynak temini için mevduat toplayan veya finansman bonosu
ihraç eden leasing flirketleri dolayl› ve dolays›z olarak bankac›-

l›k denetim ve kurallar›na tabi olmakta ancak banka ifltiraki ol-
mayan veya mevduat toplamayan leasing firmalar› bankac›l›k
düzenleme ve denetimine tabi olmay›p k›smen ticari bir flirket
gibi faaliyet göstermekte k›smen de baz› düzenlemelere tabi
olmaktad›r.

Geliflmifl ülkelerde leasing sektörünün genel yap›s›na bakt›¤›-
m›zda banka ifltiraki olmayan leasing firmalar›n›n a¤›rl›klar›n›n
artmakta oldu¤u ve leasing ifllemlerinde operasyonel kiralama-
n›n a¤›rl›k kazand›¤› di¤er bir de¤iflle kredi riskinden çok kira-
lanan malla ilgili riskin varoldu¤u ve bak›m onar›m dahil tam
teflekküllü servis sa¤layan leasing ifllemlerinin yayg›nlaflt›¤›n›
görüyoruz.

Bu geliflmeler gözönüne al›nd›¤›nda leasing ifllemlerinin ban-
kac›l›k düzenleme ve denetimine tabi tutulmas›, sektörün geli-
flimini engelleyecek ve özellikle küçük ve orta ölçekli flirketlere
kaynak ve hizmet aktar›m›nda da güçlükler yaratacakt›r.

Mevcut durumda banka ifltiraki olan leasing firmalar› konsolide
bazda Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan
dolayl› olarak zaten denetlenmektedir. Ancak sektörde a¤›rl›k-
l› olarak banka ifltiraki olan leasing flirketleri faaliyet göstermek-
te oldu¤u veya baflka sebepler gözönüne al›narak daha s›k› bir
denetim getirilmesi düflünülüyor ise, bunu yapman›n en iyi yo-
lu Mali Kurumlar› Düzenleme ve Denetleme Kurumu olufl-
turularak bu kurum bünyesinde bankac›l›k ve di¤er mali kurum-
larla ilgili alt birimlere (leasing ve factoring gibi) yer vermektir. 

Bu flekilde düzenleme yap›lmas› halinde her birim kendi ilgi
alan› ile ilgili bilgi birikimine, deneyime ve lisana sahip olacak
ve ilgili sektörlerin s›hhatli bir flekilde geliflmesine ve denetlen-
mesine katk›da bulunabilecektir. Bu nedenle finansal kiralama
flirketlerinin mevcut hali ile Bankac›l›k Düzenleme ve Denet-
leme Kurumuna ba¤lanmas› yanl›fl olacakt›r.  

Bu konu ile ilgili olarak do¤ru olan›n bulunup yap›lmas›na yar-
d›mc› olmak için önümüzdeki günlerde dernek olarak ilgili
kurulufllar nezdinde giriflimlerde bulunulacakt›r.

Sayg›lar›mla,
Dursun AKBULUT

Yönetim Kurulu Baflkan›

Baflkan’dan

Credit Analysis & Risk Assessment
Kredi Analizi ve Risk Ölçümü
Euromoney/ 7-8 Ekim 2002, Londra

Managing Residual Value Risk
Art›k De¤er Risk Yönetimi
Euromoney/ 21-22 Kas›m 2002, Londra

*

*

Securitisation of Lease Backed Receivables
Leasing Alacaklar›n›n Menkul K›ymetlefltirilmesi
Euromoney/ 12-13 Aral›k 2002, Londra

Money Laundering in Central and Eastern Europe
Orta ve Do¤u Avrupa Ülkelerinde Kara Para Aklan-
mas›n›n Önlenmesi International Professional Con-
ferences Ltd./ 6-7 Kas›m 2002, Prag

*

*
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Koçlease Avantaj Filo Uygulamas›na
Bafllad›

Yap› Kredi Leasing’den
Aktiviteler

Vak›f Leasing -Vak›f Deniz
Leasing
Vak›fbank ifltiraklerinden Vak›f
Leasing ve Vak›f Deniz Leasing,
Temmuz ay›nda iki grup flirketi-
nin birleflmesine yönelik Yöne-
tim Kurulu karar› ald›.Birleflmey-
le ilgili çal›flmalar ilgili flirketler
bünyesinde devam ediyor. 
MNG Leasing Üyemiz Oldu
MNG Bank ifltiraki, MNG Finan-
sal Kiralama A.fi. Haziran ay›nda
Fider üyesi oldu.Leasing faaliye-
tine Nisan 1999 tarihinde baflla-
yan kuruluflun Genel Müdür’lü-
¤ünü ayn› zamanda MNG Bank
Genel Müdürü olan Murat Ku-
lo¤lu yürütüyor.
Site Leasing 
Yönetimi TMSF’na geçen le-
asing flirketlerinden Site Le-
asing’in sat›fl ifllemleri tamam-
land›.Ülker grubu taraf›ndan sa-
t›n al›nan Site Leasing’in ismi
"Fon Finansal Kiralama A.fi." ola-
rak de¤iflti ve daha önce Kuveyt
Türk A.fi.’de Genel Müdür Yar-
d›mc›l›¤› görevini yürüten Ad-
nan A¤ao¤lu flirketin Yönetim
Kurulu üyeli¤ine atand›.fiirketin
Genel Müdürlük görevini ‹lhan
Öztürk yürütüyor.
Ulusal Leasing
TMSF bünyesinde bulunan Ulu-
sal leasing ise K›z›lkaplan Fakto-
ring taraf›ndan sat›n al›nd›. 1996
y›l›nda kurulan ve merkezi An-
kara’da olan K›z›lkaplan fakto-
ring finans sektöründe bugüne
kadar faktoring ile yer al›rken,
ürün yelpazesini geniflleterek
leasing ile de yat›r›mlara finans
imkan› yaratmay› hedefliyor.

KISA....KISA....

❑

❑

❑

❑

Koçlease ve Otokoç taraf›ndan Ford Otosan ürünlerinin sat›fl ve sat›fl sonras› hiz-
metlerini sunan "Avantaj Filo" uygulamas›na bafllad›klar› kaydedildi. Bu uygula-
ma ile flirketler ihtiyaçlar› kadar araç kiralarken, araçlar›n tüm bak›m, sigorta ve
di¤er yükümlülüklerini Koçlease ve Otokoç’un üstlendi¤i belirtiliyor. Kirac› flir-
ket ise araç ile ilgili sadece benzin masraflar›n› üstleniyor ve yayg›n servis hiz-
metinden öncelikli olarak yararlan›yor. Söz konusu paket kapsam›nda uzun sü-
reli ar›za yada hasar durumunda kirac› firmalara gecici araç da tahsis ediliyor.
Avantaj Filo kapsam›nda binek ve ticari araçlara 24 ve 36 ay vadeli kiralama hiz-
meti sunuldu¤unu belirten Koçlease yetkilileri, firmalar›n filo ile ilgili istihdam
ve  araçlar›n dönem sonunda sat›fl sorunun da çözüldü¤ünü ve flirketlerin böy-
lece sabit ve öngörülebilir harcamalar ile daha sa¤l›kl› harcama bütçesi yapabi-
leceklerini belirtiyorlar. Avantaj Filo uygulamas›ndan yararlananlar, araçlar›n 2.
el sat›fl riskini tafl›m›yor ve proje kapsam›nda sözleflme süresi sonunda kirac› flir-
ketler yeni bir filo kiralayabiliyor veya araçlar› önceden belirlenen bir bedel
üzerinden sat›n alma flans›na sahip olabiliyor.

Garanti Leasing-Aktif Leasing Birleflmesi
Do¤ufl Holding grubu flirketlerinden Aktif Leasing ve Garanti Leasing’in birlefl-
me ifllemleri tamamland›. 08.08.2002 tarihinde Aktif Finansal Kiralama A.fi.’nin
aktif ve pasifi ile Garanti Finansal Kiralama A.fi.’ne devir edilmesi suretiyle bir-
lefltirilmesi için Yönetim Kurulu karar› al›nm›flt›. ‹stanbul Ticaret Sicil Memurlu-
¤u 30 Eylül’de Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 27.09.2002 tarihinde onay›ndan
geçen tadil mukavelesini ve pay cetvelini tescil ederek, bu tarih itibari ile Aktif
Finansal Kiralama A.fi. (Aktif Leasing)’nin tüm alacak ve borçlar› Garanti Finan-
sal Kiralama A.fi. (Garanti Leasing)’ne devir edilmesi suretiyle birlefltirildi.

fiirket yetkilileri, birleflmeyle birlikte Garanti Factoring Hizmetleri A.fi.’nin, ba¤-
l› ortakl›klarda bulunan Aktif Finansal Kiralama A.fi.’nin yerine, Garanti Finansal
Kiralama A.fi.’ne %5.86 oran›nda ifltirak etmifl oldu¤unu belirttiler.

Yap› Kredi Leasing, yaz döneminde iki ayr› fa-
aliyet düzenledi.Bunlardan biri flirketin gele-
neksel olarak her y›l gerçeklefltirdi¤i Bahçeliev-
ler Çocuk Yuvas›’ndaki (Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu) yaz flenli¤iydi. 350
çocu¤un kat›l›m›yla yap›lan flenlikte, çocuklar
kendileri için haz›rlanan aktivitelerle doyas›ya
e¤lenme imkan› buldular.

fiirketin ikinci aktivitesi ise, A¤ustos ay›nda ya-
p›lan Bowling turnuvas›yd›. Turnuvada flirket
çal›flanlar› hem flirket performanslar›n› kut-
lad›lar hem de kendi aralar›nda tatl› bir rekabet
yaflad›lar. 
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lir. Serbest dolafl›mda olan veya olmayan her türlü efl-
ya serbest bölgelere konulabilir. Yan›c›, parlay›c› mad-
deler amac›na uygun bölümlere konulabilir.

Serbest bölgedeki eflyan›n Türkiye Gümrük Bölgesi’
ne getirilmesi veya Serbest Bölgeye geri getirilmesi
halinde statü belgesi eflyan›n Türkiye Gümrük Bölge-
si’nde serbest dolafl›m hakk›n› kazanm›fl oldu¤unu ka-
n›tlar. Gümrük Statüsü, eflyan›n Türkiye Gümrük Böl-
gesi’nde serbest dolafl›m hakk›n› kazan›p kazanmad›-
¤›n›n belirlenmesidir.  

II – 3218 Say›l› Serbest Bölgeler Kanunu
Hükümleri Çerçevesinde Serbest Bölgeler:

Bu kanun, Türkiye’de ihracat için yat›r›m ve üretimi
artt›rmak, yabanc› sermaye ve teknoloji giriflini h›zlan-
d›rmak, ekonominin girdi ihtiyac›n› ucuz ve düzenli
flekilde temin etmek, d›fl finansman ve ticaret olanak-
lar›ndan daha fazla yararlanmak amac›n› tafl›maktad›r.
Serbest bölgelerin yerlerini ve s›n›rlar›n› Bakanlar Ku-
rulu belirler,  yerli ve yabanc› firmalar Devlet Planlama
Teflkilat› Müsteflarl›¤›’ ndan ruhsat almak kayd›yla Ser-
best Bölgede faaliyet gösterirler. Serbest Bölgelerde;
Vergi, resim, harç, Gümrük, Kambiyo mükellefiyetleri-
ne dair mevzuat hükümleri uygulanmaz (Her ne kadar
gümrük mükellefiyetine dair mevzuat uygulanmaz
deniyorsa da Gümrük Kanununa göre gümrük idarele-
rinin gözetim ve denetim görev ve sorumluluklar› bu-
lunmaktad›r); Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek
ve tüzel kiflilerin serbest bölgelerdeki faaliyetleri ne-
deniyle elde ettikleri kazanç ve iratlar, Türkiye’nin di-
¤er yerlerine getirildi¤inin kambiyo mevzuat›na göre
belgelenmesi halinde gelir ve kurumlar vergisinden
muaft›r.

Serbest Bölge ile Türkiye’nin di¤er yerleri aras›nda ya-
p›lacak ticaret, d›fl ticaret rejimine tabidir.Serbest böl-
ge ile di¤er ülkeler ve serbest bölgeler aras›nda d›fl ti-
caret rejimi uygulanmaz. Bedeli 500 USD dan az olan
Türkiye kaynakl› mallar ihracat rejimine tabi tutulma-
yabilir. Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili ödeme-
ler dövizle yap›l›r. Bakanlar Kurulu Türk Liras› ile öde-
me yap›lmas›na karar verebilir.

III - 3218 Say›l› Serbest Bölgeler Kanunu
Çerçevesinde, Serbest Bölgelerde Uygulanmayan
Mevzuat Hükümleri:  

Serbest Bölgelerde,yabanc› uyruklu personel ve yöne-
tici çal›flt›r›labilir. Türk Sosyal Güvenlik Mevzuat› uy-
gulan›r. 1580 Say›l› Belediye Kanunu’ nun 15. mad-
desinin 5, 22, 25, 32 ve 47. bentleri d›fl›nda kalan hü-
kümleri uygulanmaz. 5682 Say›l› Pasaport Kanunu,
5683 Say›l› Yabanc›lar›n Türkiye’de seyahat ve ika-
metleri Kanunu, 2007 Say›l› Türkiye’deki Türk vatan-

dafllar›na tahsis edilen Sanat ve Hizmetler Hakk›nda
Kanun, 6224 Say›l› Yabanc› Sermayeyi Teflvik Kanunu,
2677 Say›l› Sivil Hava Meydanlar›, Limanlar, S›n›r Ka-
p›lar›nda Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakk›nda
Kanun, 1050 Say›l› Muhasebe-i Umumiye Kanunu,
832 Say›l› Say›fltay Kanunu, 2886 Say›l› Devlet ‹hale
Kanunu ve  di¤er kanunlar›n bu kanuna ayk›r› hüküm-
leri uygulanmaz. Serbest Bölgenin faaliyete geçmesi-
ni takip eden 10 y›l içinde Grev – Lokavt ve arabulu-
culuk hükümleri uygulanmaz.

IV - Serbest Bölgelerin Kurulma Amac›, Mevzuat›
ve Teflvikleri:

Türkiye’ de Serbest Bölgelerin kurulufla amac›, özellik-
le ihracat kapasitemizi artt›rmak amac›yla yat›r›m ve
üretimi art›rmak yabanc› sermaye ve teknoloji giriflini
h›zland›rmak ekonominin girdi ihtiyac›n› ucuz ve dü-
zenli flekilde temin etmek, d›fl finansman ve ticaret
imkanlar›ndan daha fazla yararlanmak üzere tan›mla-
mak mümkündür. 

Türkiye Serbest Bölgelerinde sa¤lanan Teflvikler :

1- Müteflebbislerin ve iflçilerin Serbest Bölgeden elde
ettikleri, kazançlar gelir ve kurumlar vergileri de dahil
olmak üzere her türlü vergiden muaft›r.

2- Serbest Bölgeye gelen mallardan Gümrük Vergisi
al›nmaz.

3- Tam veya dar mükellef gerçek ve tüzel kifliler kar-
lar›n› gelirlerini yine vergisiz olarak kolayl›kla yurt  d›-
fl›na transfer edebilirler.

4- Serbest Bölgelerde Ekonomik ‹fller Yüksek Koordi-
nasyon Kurulu"nca uygun görülecek her türlü s›nai, ti-
cari ve hizmetle ilgili faaliyetler yap›labilir.

5- Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu ku-
rum ve kurulufllar›na kanunlarla ve di¤er mevzuatla
verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

6- Serbest Bölgedeki faaliyetlerle ilgili her türlü öde-
meler dövizle yap›l›r. Bakanlar Kurulu ödemelerin
Türk Liras› olarak yap›lmas›na da karar verebilir.

7- Müteflebbisler Serbest Bölgedeki bankalardan uy-
gun faizle kredi kullanabilir böylece sermaye maliyeti-
ni asgariye indirebilir.

8- Serbest Bölge iflletilmesi özel sektör a¤›rl›kl› flirket-
ler taraf›ndan gerçeklefltirilecektir.

9- Yat›r›m ve ‹flletme aflamalar›nda tüm sorumlulu¤un
bir otorite taraf›ndan üstlenilmesiyle bürokrasi ve k›r-
tasiyecilik asgariye indirilmifltir.

10- Serbest Bölge ile di¤er  ülkeler ve Serbest Bölge-
ler aras›nda D›fl Ticaret Rejimi uygulanmaz. Bedeli 500
ABD dolar›n›n alt›nda olan Türkiye mahreçli mallar is-

Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Kurulufllara Leasing (Finansal Kiralama) Yoluyla
Finansman Sa¤lanmas›ndaki Uygulamalar›n Gümrük Mevzuat› Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi
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te¤e ba¤l› olarak ihracat rejimine tabi tutulmayabilir.    

Serbest Bölgeler Gümrük Hatt› D›fl› say›l›r ve bu böl-
gede vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükelle-
fiyetlerine  dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. ‹flle-
tici kurulufllar ve kullan›c›lar yat›r›m ve üretim safhala-
r›nda Bakanlar Kurulunca belirlenecek teflviklerden ya-
rarland›r›labilir. Türkiye’ deki tam ve dar mükellef ger-
çek ve tüzel kiflilerin serbest bölgedeki faaliyetleri do-
lay›s›yla elde ettikleri kazanç ve iratlar, Türkiye’nin di-
¤er yerlerine getirildi¤inde kambiyo mevzuat›na göre
- bu durumun - tevsiki halinde de gelir ve kurumlar
vergisinden muaft›r. 

Serbest Bölgelerin Amac›:

Serbest Bölgelerin amaçlar›n› dört maddede toplamak
mümkündür. 

1- Türkiye"de ihracat için yat›r›m ve üreteme art›rmak.

2- Yabanc› sermaye  ve teknoloji giriflini h›zland›rmak.

3- Ekonominin girdi ihtiyac›n› ucuz ve düzenli flekilde
temin etmek

4- D›fl finansman ve ticaret imkanlar›ndan daha fazla
yararlanmak.

IV -  Serbest Bölgede Kullan›lacak Bir Mal›n Finan-
sal Kiralama Yoluyla Temininde (Serbest Bölgeye
Gönderilmesinde) Gümrük Mevzuat› Aç›s›ndan Uy-
gulanacak Prosedür:

4458 Say›l› Gümrük Kanunu’ na ba¤l› Gümrük Yönet-
meli¤inin "Geçici Olarak Ç›kan Tafl›tlar ve Eflya" bafll›k-
l› 550. maddesinde geri getirilmek kayd›yla Yabanc›
bir ülkeye gönderilecek gayri Ticari nitelikteki eflyan›n
ç›k›fl›nda yükümlüsü taraf›ndan 3 nüsha olarak düzen-
lenecek 69 No’ lu GY Eki "Türkiye Gümrük Bölgesi D›-
fl›na Gönderilen Gayri Ticari Eflyaya ait Geçici ‹hracat
Beyannamesi ve Taahhütnamesi" nin gümrük ‹daresi-
ne ibraz edilmesinin   gerekti¤i hüküm alt›na al›nm›fl
ise de, geri getirilmek üzere geçici olarak yabanc› bir
ülkeye gönderilecek Ticari eflya ile ilgili olarak ve yine
bu kapsamda Gümrük Yönetmeli¤i’nin Serbest Bölge-
ler bafll›kl› 518 nci ve müteakip maddelerinde de ko-
nu ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktad›r. 

Ancak 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu uyar›nca
yurt d›fl›na geçici ç›k›fl› yap›lacak eflya için;

24537 say›l› 28.09.2001 tarihli Resmi Gazetede ya-
y›mlanan Gümrük Genel Tebli¤i (Gümrük ‹fllemleri)
Seri No: 4 say›l› Tebli¤in 9. maddesi ile, Baflbakanl›k
Gümrük Müsteflarl›¤› Gümrükler Genel Müdürlü¤ü’
nün 2000/51 say›l› Genelgeleri gere¤i, Finansal Kira-
lama Sözleflmesinin noter tastikli bir fotokopisi ile bir-
likte, (Finansal Kiralama Sözleflmesinin Serbest Bölge-
de Kullan›c› firma ile yap›lm›fl olmas› gerekmektedir.)
geçici ç›k›fl beyannamesi ve Finansal Kiralama süresi
(4 Y›l) ile s›n›rl› Taahhütname al›nmak suretiyle ve ay-
r›ca beyanname üzerinde eflyan›n marka seri numara-
s› model y›l› gibi ay›rt edici özellikleri de belirtilmek

suretiyle eflyan›n Serbest Bölgeye  ç›k›fl (gönderilifl) ifl-
lemi gümrük idaresince gerçeklefltirilir.

VI - Serbest Bölgeye Yap›lan Leasing ‹fllemlerinde
Mal›n Kiralayana Geri Dönmesi Durumunda
Uygulanacak Prosedür:

Finansal Kiralama Konusu eflyan›n  Türkiye Gümrük
Bölgesine geri dönmesi durumunda 4458 say›l› Güm-
rük Kanunu’nun 168/1 maddesi ile Gümrük Yönet-
meli¤i’ nin 552. maddesine istinaden ayniyeti tespit
edilmek suretiyle, gümrük vergilerinden muaf olarak
girifl beyannamesi ile ithal ifllemleri tamamlan›r.

VII - Serbest Bölgede Kurulan Bir Firma ile Serbest
Bölgede fiubesi Olan Bir Firmaya Uygulanacak
Prosedür: 

Serbest Bölgeler Kanununa göre; Kullan›c›: “Faaliyet
ruhsat› alan ve bölgede belli bir iflyeri bulunan gerçek
veya tüzel kifliyi" ifade etmektedir. Serbest Bölgede
kurulan bir firma ile Serbest Bölgede fiubesi olan bir
firman›n uygulama aç›s›ndan hiçbir farkl›l›¤› bulun-
mamaktad›r. Serbest Bölgede fiube olarak kurulmufl
firman›n Türkiye Gümrük bölgesi içinde kurulan Mer-
kez fiubesinden ayr› bir tüzel kiflili¤e tabi olmas›
nedeniyle; fiube olarak kurulmufl birimin, Gümrük
Tekni¤ine göre Leasing aç›s›ndan Serbest Bölgede
kurulan herhangi bir firma (ana firma) ile  bir fark›
bulunmamaktad›r. 

Bu nedenle Türkiye Gümrük Bölgesi’nde yerleflik bir
firman›n Serbest Bölgede bulunan flubesine Leasing
kapsam›nda yapaca¤› ihracat ifllemleri yukar›da belir-
tilen prosedüre tabidir.

VIII - Serbest Bölgeye Yap›lan Leasing ‹fllemleri
Geçici ‹hracat Prosedürüne Tabi Olmas›na Karfl›n,
Transit Ticaret Yoluyla Eflyan›n Millilefltirilmeden
Leasinge Konu Olmas› Mümkün Olabilir mi?

Transit Ticaret:Al›fl ve Sat›fl bedelleri aras›nda lehte
fark esas olmak üzere mallar›n transit olarak veya
do¤rudan do¤ruya bir ülkeden baflka bir ülkeye sat›l-
mas›d›r.

Transit ticarette eflyan›n  sat›lmas›, söz konusudur,
Finansal Kiralamada ise, eflyan›n ilk aflamada sat›lmas›
söz konusu olmay›p, eflyan›n zilyetli¤ini her türlü fay-
day› sa¤lamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek
flart› ile kira bedeli karfl›l›¤›nda kirac›ya b›rak›lmas›d›r.
Finansal Kiralama konusu mal›n mülkiyeti kiralayan
flirkete aittir, ancak taraflar sözleflmede sözleflme
süresi sonunda kirac›n›n mal›n mülkiyetini sat›n alma
hakk›n› haiz olaca¤›n› kararlaflt›rabilirler.

Bu yönüyle incelendi¤inde, eflyan›n Transit Ticaret
yoluyla millilefltirilmeden leasinge konu olmas› müm-
kün de¤ildir.

*‹stanbul Gümrükleri BflMd. Yrd. / 
‹.Ü; ‹st. Tic. Ün. DTE D›fl Ticaret ve

Gümrük Mevzuat› E¤itmeni
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Serbest Bölgelere Leasing (Finansal Kiralama)
Türkiye’de ihracat için yat›r›m ve üretimi art›rmak, yabanc› ser-
maye ve teknoloji giriflini h›zland›rmak, ekonominin girdi ihtiya-
c›n› ucuz ve düzenli flekilde temin etmek, d›fl finansman ve tica-
ret imkanlar›ndan daha fazla yararlanmak üzere, serbest bölge-
lerin kurulmas› 06.06.1985 tarih ve 3218 say›l› Kanun ile karar-
laflt›r›lm›flt›r. Kanunda belirtilmifl olan amaçlardan en önemlisi
ihracat için yat›r›m ve üretimi art›rmak olup, T.C. Baflbakanl›k D›fl
Ticaret Müsteflarl›¤› Serbest Bölgeler Genel Müdürlü¤ü serbest
bölgelerde faaliyet göstermek için yap›lan izin müracaatlar›n›
de¤erlendirirken öncelikle bu hususu göz önünde bulundurmak-
tad›r. Kanunun yay›mland›¤› 1985 y›l›ndan günümüze kadar ku-
rulan 21 adet serbest bölgede 30.06.2002 tarihi itibar› ile 2696
s› yerli 531 i ise yabanc› olmak üzere toplam 3227 firma  izin
alarak faaliyete bafllam›flt›r. Serbest bölgelerde kurulu firmalar›n
ifllem hacmi ise 2002 Ocak-Haziran döneminde 4.747.085.000
ABD dolar›na ulaflm›fl bulunmaktad›r.

Di¤er taraftan ülkemizde finansal kiralamay› düzenleyen 3226
say›l› Kanunda Serbest Bölgeler Kanununun yay›mland›¤› 1985
y›l›nda yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. 3226 say›l› Kanun ile
"finansman sa¤lamaya yönelik finansal kiralama" düzenlenmifl
olmas›na ra¤men aradan geçen 17 y›l içerisinde ülkemizde ku-
rulu bulunan finansal kiralama firmalar› serbest bölgelerde ger-
çeklefltirilen ticaret hacmi içerisinde pay sahibi olamam›fllard›r.
Finansal Kiralama firmalar›n›n serbest bölge ticaret hacmi içeri-
sinde yer edinememeleri konusunda bir çok gerekçe olsa da
bunlardan iki tanesi ön plana ç›kmaktad›r.Bunlardan birincisi ül-
kemizde finansal kiralama enstrümanlar›ndan yaln›zca birinin –fi-
nansal leasing- kullan›l›yor olmas›, di¤er enstrümanlar›n kullan›l-
mas› ile ilgili yasal düzenlemelerin y›llard›r yap›l(la)mamas› ile il-
gilidir. Söz konusu enstrüman ise serbest bölge ifllemlerinde
KDV ve vergisel avantajlar› yitirmesinden dolay› tercih edilme
önceli¤ini yitirmektedir.Serbest bölge ticaret hacmi içerisinde
yer edinememenin di¤er önemli nedeni ise afla¤›da aç›klamaya
çal›flaca¤›m›z gerek ihracat leasingi gerekse transit ticaret konu-
sundaki yasal düzenlemelerin ve uygulaman›n yeterince bilin-
memesidir. 

SERBEST BÖLGELERE LEASING (F‹NANSAL K‹RALAMA) ‹fiLEM‹

Serbest bölgeler ülkenin siyas› s›n›rlar› içinde olmakla beraber
gümrük hatt› d›fl›nda say›ld›¤›ndan serbest bölge ile Türkiye’nin
di¤er bölgeleri aras›nda yap›lacak ticaret, d›fl ticaret rejimine ta-
bidir. Bu nedenle Türkiye’den serbest bölgelere yap›lacak olan
leasing ifllemlerinde ‹hracat Rejimi hükümleri, di¤er ülkelerden
serbest bölgelere yap›lacak olan leasing ifllemlerinde ise transit
ticaret rejimi uygulan›r.

GEÇ‹C‹ ‹HRACAT

Finansal kiralama yolu ile yap›lacak olan ihracatlar da mal›n mül-
kiyeti finansal kiralama firmas›nda olaca¤›ndan kati ihracat yap-
ma imkan› bulunmamaktad›r. Bu nedenle ihracat ifllemi geçici
ihracat rejimi hükümlerine tabi olarak gerçeklefltirilecektir.Geçici
ihracat ifllemi ile ilgili olarak geçmifl y›llarda yap›lan uygulama-
larda 1615 say›l› Kanunun 132-1b maddesinde belirlenen 2 y›l-
l›k geçici ihraç süresi, sözleflme süresinin kanunen 4 y›l olma zo-
runlulu¤u nedeni ile ayn› kanunun 175 inci maddesinde belirti-
len zorlay›c› sebep kapsam›nda de¤erlendirilerek 4 y›l olarak
uzat›l›yordu. Söz konusu uzat›m ifllemi için sözleflmenin bir ör-
ne¤i ile Gümrük Müsteflarl›¤›na müracaat ediliyor ve süre uza-

t›m izni Gümrük Müsteflarl›¤›ndan al›n›yordu.Ancak Gümrük
Müsteflarl›¤›ndan al›nan izinler 2-3 ayda sonuçland›¤›ndan pra-
tikte ifllem yapamamak gibi fiili bir durum yarat›l›yor, zaten çok
az olan ifllem talepleri de bu nedenle gündemden düflüyordu.

Bu konudaki sorunlar›n Gümrük Müsteflarl›¤› nezdinde günde-
me getirilmesi ile birlikte Müsteflarl›k 2000 y›l›nda 51 say›l› ge-
nelgeyi yay›nlayarak Müsteflarl›ktan izin almaya gerek kalmadan
geçici ihracatla ilgili taleplerin do¤rudan ilgili gümrük müdürlü-
¤üne yap›lmas›na karar vermifltir.2000/51 say›l› genelge gere¤i
finansal kiralama firmalar› geçici ihracatla ilgili talepleri konusun-
da herhangi bir merciden izin almadan sözleflmenin noter onay-
l› bir örne¤i ile do¤rudan ilgili gümrük müdürlü¤üne müracaat
ederek ç›k›fl ifllemlerini yapabilmektedirler. Geçici ihracat ifllem-
lerinde ç›k›fl beyannamesinin ‹hracatç› Birliklerince onaylama zo-
runlulu¤u olmad›¤›ndan Finansal Kiralama firmalar›n›n ‹hracatç›
Birliklerine üye olma zorunlulu¤u da bulunmamaktad›r. (Ancak
uygulamada baz› gümrük müdürlükleri zorunlu olmamas›na ra¤-
men beyannamenin ilgili birlikten onaylanmas›n› isteyebilmek-
tedirler)

TRANS‹T T‹CARET

Al›fl ve sat›fl bedelleri aras›nda lehte fark olmak üzere Türkiye
gümrük hatt› d›fl›ndan sat›n al›nan mallar›n yine Türkiye gümrük
hatt› d›fl›na kiralanmas› transit ticaret hükümleri kapsam›nda de-
¤erlendirilmektedir.

Serbest bölgeler Türkiye gümrük hatt› d›fl› say›ld›¤›ndan serbest
bölgelerden di¤er ülkelere veya di¤er ülkelerden serbest bölge-
lere yap›lacak kiralama ifllemleri de transit ticaret hükümlerine
tabidir.

Transit ticaret talepleri için do¤rudan arac› bankaya müracaat
edilir. Arac› bankaya finansal kiralama sözleflmesi ile kira ödeme
plan›n›n ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayr›ca düzenlenecek
olan "transit ticaret formu" üzerine "finansal kiralama yolu ile
transit ticaret" notunun konularak finansal kiralama sözlefl-
mesinin tarih ve say›s›n›n kaydedilmesi gerekmektedir. 

GEÇ‹C‹ ‹HRACAT VE TRANS‹T T‹CARETTE KAMB‹YO TAAH-
HÜDÜNÜN KAPATILMASI

Geçici ihracat  ve transit ticaret yolu ile yap›lan finansal kiralama
ifllemlerinde, kira bedellerinin sözleflmede belirtilen süreleri iz-
leyen 30 gün içinde yurda getirilerek bankalar veya özel finans
kurumlar›na sat›lmas› zorunludur. 50.000 ABD Dolar› tutar›ndaki
terkin hesaplamas›nda kira bedellerinin tamam› dikkate al›nmak-
tad›r.

Kira bedellerinin süresi içerisinde yurda getirilmemesi durumun-
da oluflacak kur fark› Destekleme ve Fiyat ‹stikrar Fonu’na
yat›r›l›r. 

Kirac›n›n sat›n alma hakk› bulunmayan finansal kiralama sözlefl-
mesi çerçevesinde yap›lan ihracatta ihraç edilen mallar›n sözlefl-
me süresi sonunda getirilmeyerek sat›lmas› halinde süre
bitiminden itibaren 90 gün içinde ihraç bedelinin getirilerek
bankalara sat›lmas› zorunludur.

Kirac›n›n sat›n alma hakk› bulunmayan finansal kiralama sözlefl-
meleri çerçevesinde yurt d›fl› edilen mallar yurda geri getirilece-
¤inden bu ifllemden elde edilen kira bedelleri hizmet bedeli
döviz olarak kabul edilmekte ve ihracatç›n›n serbest tasarrufuna
b›rak›lmaktad›r. 

Harun ARIDURU / Maje Müflavirlik
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Avrupa Leasing Federasyonu Leaseurope’un 2001 y›l›nda
leasing sektöründe Avrupa’n›n en büyük flirketlerini belir-
ledi¤i çal›flmas› tamamland›. Yaklafl›k 150 flirketin veri
gönderdi¤i rapora göre, 2001 y›l›nda 6,7 milyar Euro ifl-
lem hacmiyle Almanya’dan KG-Allgemeine Leasing ilk s›-
rada yer ald›. ‹kinci s›rada ise 5,6 milyar Euro ifllem hac-
miyle Hollanda’dan De Lage Landen Leasing , üçüncü s›-

rada ise 5,5 milyar Euro ifllem hacmiyle Frans›z BNP Pari-
bas Lease grup yer al›yor. fiirketlerin ifllem hacimlerinde
uluslararas› konsolide rakamlar› dikkate al›n›yor.
Aktif büyüklü¤ünde ise (toplam net leasing ifllemleri) ilk
s›rada yine KG-Allgemeine Leasing ikinci ve üçüncü
s›rada ise BNP Paribas Lease Group ve ‹ngiltere’den
Lloyds TSB Leasing yer almakta.

Avrupa Leasing Federasyonu Leaseurope ile Tüketici Fi-
nansman fiirketleri Federasyonu Eurofinas’›n ortaklafla her
y›l düzenlemekte oldu¤u kongre bu sene 22-24 Eylül ta-
rihleri aras›nda Avusturya’n›n Salzburg flehrinde düzen-
lendi. Kongreye Türkiye ad›na Fider Yönetim Kurulu Bafl-
kan Yard›mc›s› ve Koçlease Genel Müdürü Hamit Aydo-
¤an kat›ld›.

Avrupa’dan çok say›da profesyonelin yer ald›¤› Kongre-
de; fiyatlamada kar marjlar›, Euro’ya dönüflüm ve etkileri,
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›, Sermaye Yeterlili¤i
Rasyosu (Basel II) gündemde bulunan konulard›. Ayr›ca
program dahilinde, Avrupa Otomobil Forumu ile Tür-
kiye’nin de içinde yer ald›¤› Orta ve Do¤u Avrupa Ülkeleri
Leasing Çal›flma Grubu Toplant›s› yap›ld›.

Avrupa çap›nda 100’den fazla leasing flirketinin, sektör-
deki gelecek 3 aydaki beklentilerini baz alarak Leaseuro-
pe taraf›ndan y›lda 4 kez yap›lmakta olan "European Le-
asing Barometer" çal›flmas›n›n üçüncüsü Eylül ay›nda ya-
y›mland›. Bu çal›flmaya göre, leasing sektöründeki bek-
lentiler Ocak ve May›s dönemine göre daha olumsuz. An-
cak bu görüfl, genel ekonomiyle ilgili beklentilerin olum-
suz olmas›ndan kaynaklan›yor. Bu olumsuzlu¤un sebeple-
ri aras›nda, Uluslaras› piyasalarda da yer alan Avrupa le-
asing flirketlerinin, hisse senedi piyasalar›ndaki düflüfller,
kayda de¤er say›da iflaslar ve Orta Do¤u’da artan tansiyo-
na ba¤l› global kriz ortam›n›n etkileri mevcut. Herhalükar-
da leasing sektörü ülkelerindeki ekonomik gidiflattan da-
ha olumlu bir leasing sektörü beklentisi içinde. Yani le-
asing flirketleri ekonomideki oldukça kötü flartlara ra¤-
men, kendi aktivitelerinin ayn› oranda etkilenmeyece¤i
düflüncesi içindeler.
Ekteki tabloda leasing flirketlerinin, genel ekonomik
koflullar ve leasing sektörü aç›s›ndan gelecek 3 ayl›k

dönemde hangi oranda güven ortam›nda gördüklerini
gösteren çal›flma yer almaktad›r.

Avrupa’n›n En Büyükleri Belirlendi

Leaseurope & Eurofinas Y›ll›k Kongre ve Çal›flma Toplant›s›
Eylül Ay›nda Salzburg’da Yap›ld›

Avrupa Leasing Sektöründe Beklentiler Eylül Ay›nda Düfltü

2001 ‹fllem Hacmi S›ralamas›
fiirket ‹smi Ülke ‹fllem Hacmi

(milyon Euro)
1 KG Allgemeine Leasing Gmbh & Co (KGAL) Almanya 6.700

2 De Lage Landen International BV Hollanda 5.611

3 BNP Paribas Lease Group Fransa 5.598

4 ING Lease Holding Hollanda 4.441

5 Daimler Chrysler Services Leasing GmbH Almanya 3.929

6 Locat S.p.A. ‹talya 3.845

7 Volkswagen Leasing GmbH Almanya 3.840

8 Societe Generale Vendor Services Fransa 3.700

9 FCE Bank plc ‹ngiltere 2.554

10 VR Leasing AG Almanya 2.478

2001 Aktif Büyüklü¤ü
fiirket ‹smi Ülke ‹fllem Hacmi

(milyon Euro)
1 KG Allgemeine Leasing Gmbh & Co (KGAL) Almanya 30.600

2 BNP Paribas Lease Group Fransa 12.953

3 Lloyds TSB Leasing Ltd. ‹ngiltere 11.000

4 De Lage Landen International BV Hollanda 10.621

5 ING Lease Holding Hollanda 8.766

6 Societe Generale Vendor Services Fransa 8.160

7 Locat S.p.A. ‹talya 6.914

8 Deutsche Immobilien Leasing GmbH (DIL) Almanya 6.700

9 Daimler Chrysler Services Leasing GmbH Almanya 6.501

10 Volkswagen Leasing GmbH Almanya 5.990
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IMF deste¤ine temel olan Orta Vadeli Program’daki
yap›sal politikalar aras›na flimdi Leasing flirketlerini
ilgilendiren bir politika da eklendi. Hükümetin Temmuz
sonunda IMF’e verdi¤i, üçüncü gözden geçirmeye
iliflkin Niyet Mektubu’nun 23. maddesinde:

‘Mali kurulufllar›n denetiminin güçlendirilmesi ve
konsolide denetimin yayg›nlaflt›r›lmas› çabalar›
devam edecektir’ 

bafll›¤› alt›nda üç tedbir konulmufl. Bu tedbirlerin ilki flu:

‘Bankac›l›k d›fl› mali kurumlar›n (sigortac›l›k flir-
ketleri hariç) denetimi Hazine Müsteflarl›¤› bün-
yesinden BDDK’ya devredilecektir. Birço¤unun
sahibi bankalar olmas›na ra¤men, söz konusu ku-
rulufllar›n denetiminden halihaz›rda Hazine Müs-
teflarl›¤› sorumlu bulunmaktad›r. Konsolide de-
netimin daha kolaylaflt›r›lmas›n› teminen söz ko-
nusu flirketlerin denetim sorumlulu¤unu 1 Tem-
muz 2003’ten geçerli olmak üzere BDDK’ya dev-
reden bir kanun tasla¤› 2003 y›l› Mart ay› sonuna
kadar Meclis’e sevk edilecektir.’

Tedbir, mektubun ‘Yap›sal Politikalar’ çizelgesinde 64.
madde olarak yer ald›. Böylece IMF’den ald›¤›m›z
deste¤in koflullar›ndan biri haline geldi.

Uzman mali kurulufllar›n denetiminin bir kamu kuru-
mundan bir baflkas›na devri tabii ki bafll› bafl›na bir
‘yap›sal politika’ say›lmaz. Ama bankalar›n ‘konsolide
denetimi’ yap›sal bir politika. De¤indi¤imiz tedbirin
gerekçesi bankalar›n konsolide denetimindeki bir
bofllu¤u doldurmak. Bu ana fikir uygulamaya nas›l
yans›yacak? Bankac›l›k d›fl› mali kurumlar için neler
de¤iflecek? Denetim sorumlulu¤u ile at bafl› gitmesi
gereken düzenleme sorumlulu¤u nas›l kullan›lacak? Ne
gibi düzenlemeler düflünülüyor? Bu konularda henüz
elimizde bir ipucu yok. Tedbirin öngördü¤ü kanun
tasar›s› - tasla¤› - ilgili sektörlerle görüflülürken bu
konular ayd›nlanabilir.

Mali kurumlardan sorumlu kamu otoritesi (geçen y›la
kadar Hazine Müsteflarl›¤›) bugüne kadar yapt›¤› düzen-
lemelerde önceli¤i –hakl› olarak– bankac›l›k sektörüne
verdi. Bu yaklafl›ma göre bankac›l›k alan› d›fl›nda kalan
faaliyetlerin denetlenmesi ve düzenlenmesi flöyle
dursun, yak›ndan izlenmesi bile öncelikli bir konu
say›lmad›. BDDK’n›n kurulmas›ndan sonra banka d›fl›
mali kurumlar için yeni bir belirsizlik ortam› do¤mufltu.
BDDK’n›n bankac›l›k alan› d›fl›ndaki kurumlarla ilgilenip
ilgilenmeyece¤i sorusu, son Niyet Mektubu’na kadar
ask›da duruyordu.

fiimdi, bu belirsizli¤in giderilmesi çok olumlu bir ad›m
oldu. Bu alanda yeni bir yasal düzenleme
kararlaflt›r›lmas› ve bunun bir takvime ba¤lanmas› da
son derece olumlu. fiimdi art›k gelecekte Türkiye
ekonomisinin finansman›nda banka d›fl› uzman kurum-

lar›n alaca¤› rolü tart›flmam›z gerekiyor. 

Mali sektör ülke ekonomisinin çöküntüden s›yr›l›p
yeniden büyüme ray›na oturmas›nda kilit rol oynayacak.
Uzman mali kurumlar ise mali sisteme derinlik ve etkin-
lik kazand›ran vazgeçilmez organlar. Öyleyse bu kurum-
lar›n önünü açacak tedbirleri, sisteme en çok katk›y›
yapmalar›n› sa¤layacak bir düzenleme modelini
tart›flman›n da tam zaman›d›r. Bu amaçla, ça¤›m›zda
düzenleme ve denetlemenin rolü ›fl›¤›nda sistemi yeni
bir mant›¤a oturtman›n, yeri ve zaman›d›r.

Ça¤›m›zda Mali Sektörün Düzenlenmesi ve
Denetlenmesi

Günümüzde en liberal siyasal rejimlerde bile devlet
ekonomik faaliyetin çeflitli alanlar›n› düzenleyip
denetliyor (‹ngilizce’de regulation sözcü¤ü hem düzen-
leme hem denetleme ifllevlerini kaps›yor. Afla¤›da
‘düzenleme’ deyimi her iki yönüyle kullan›ld›). Amaç:
serbest piyasalar›n toplum yarar›na çal›flmas›.
Günümüzde mali sistemi ilgilendiren düzenleyici
otoriteler dört ana konuya odaklan›yor:

• Rekabeti ve tüketiciyi korumak (ülkemizde Rekabet
Kurulu ve Tüketiciyi Koruma Kurulu’nun görevi)

• Sermaye piyasalar›nda saydaml›¤› korumak (ülke-
mizde Sermaye Piyasas› Kurulu’nun görevi)

• Mali sistemi ‘sistemik’ riskten korumak (ülkemizde
Merkez Bankas›’n›n görevi)

• Mali kurumlar›n ‘basiretli’ ve ‘tedbirli’ çal›flmas›n›
sa¤lamak (ülkemizde BDDK ve Hazine Müsteflarl›-
¤›’n›n görevleri)

Burada öncelikle BDDK’n›n görev alan› olan dördüncü
iflleve odaklanaca¤›z. Ancak konumuz d›fl›nda kalan ilk
iki ifllevi yürüten otoritelerin mali kurumlar› da
kapsad›¤›n› unutmamak gerek. 

BDDK’n›n ve Hazine Müsteflarl›¤›’n›n yürüttükleri iflleve
uluslararas› terminolojide ‘Prudential Regulation’
deniyor. (Türkçe’de ‘Prudence’ deyiminin tam karfl›l›¤›
yok. En yak›n karfl›l›k, kullan›lmad›¤› için eskimekte olan
‘basiret’ sözcü¤ü)  Bu gereksinim, mali hizmetlerle ilgili
bilginin taraflar aras›nda ‘asimetrik’ yani dengesiz
paylafl›m›ndan do¤uyor. Nedir bu asimetri?

Al›fl-verifl hukuku, sat›n alan taraf›n alaca¤› mal› ya da
hizmeti ‘bilerek’ almas› esas›na dayan›r. Bu, alanla
satan›n ayn› bilgiye sahip olmas› (ça¤dafl deyimiyle
‘saydaml›k’) demek. Baz› mal ve hizmetlerde ise bu
olanaks›z. Sözgelimi uça¤a binmeden ya da ilac›
almadan ‘yoklayamazs›n›z’. Ayn› flekilde banka vezne-
sine yatan küçük tasarrufunuzun, biriken sigorta prim-
lerinizin ne kadar› kasadad›r, kalan› da ne gibi risklere
girip ç›kmaktad›r, bilemezsiniz. Borçlunuz bir banka
teminat mektubu getirse, mektubun karfl›l›¤› olup
olmad›¤›n› bilemezsiniz. Gerekli bilgiyi alamazs›n›z,

Banka D›fl› Mali Kurumlar› Düzenlerken...
Ahmet BULDAM*
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alsan›z da incelemek için ne gücünüz yeter, ne
beceriniz. Bu durumda o ifli herkes ad›na yapacak bir
kamu otoritesi gerekir.

Bankalar Kanunu’nun BDDK’y› kuran hükmü (Madde 3)
de öncelikle ayn› ana fikre dayan›yor: 

‘… Kurum, tasarruf sahiplerinin haklar›n› ve ban-
kalar›n düzenli ve emin bir flekilde çal›flmas›n›
tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli za-
rarlar do¤urabilecek her türlü ifllem ve uygulama-
lar› önlemek, kredi sisteminin etkin bir flekilde
çal›flmas›n› sa¤lamak üzere gerekli karar ve ted-
birleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkili-
dir.’

Zaten BDDK da kendi misyonunu flöyle tan›ml›yor:

‘Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koru-
mak, bankalar›n ve özel finans kurumlar›n›n piya-
sa disiplini içerisinde sa¤l›kl›, etkin ve dünya öl-
çe¤inde rekabet edebilir bir yap›da iflleyifli için
uygun ortam› yaratmak ve bu sayede ülkenin
uzun vadeli ekonomik büyümesine katk›da bu-
lunmak.’

Leasing’in Durumu

Görüldü¤ü gibi, halk›n tasarruflar›n› ödünç alan mali
kurumlar için ‘basiret’ otoritesinin ifllevi çok aç›k. Peki,
kaynaklar›n› toptanc› mali piyasalardan alan uzman
kurumlar için de durum ayn› m›? Kuflkusuz, hay›r! 

Leasing flirketlerine kaynak sa¤layan en büyük kesim
toptanc› kurumsal bankac›l›k piyasalar›. Bu piyasalardaki
kreditörler borçlulardan bilgi almak ve bu bilgiyi
de¤erlendirmek için gerekli her türlü kapasiteye sahip-
tirler. Zaten ço¤u, borç verdikleri leasing flirketlerinden
daha büyük kurumlard›r. Bu iliflkide ‘asimetri’ yoktur. 

Mali sistem derinlefltikçe leasing flirketleri belki daha
çok VDMK ve tahvil-bono piyasalar›na yönelecekler
ama orada da sermaye piyasalar› otoritesinin düzen-
leme alan›na girmifl olacaklar. 

Öyle ise, leasing sektörü tüm mali kurumlarla beraber
‘basiret ve tedbir otoritesi’ne tabi tutulurken ne
düflünüldü? Acaba mali sistemi ‘sistemik riskten
koruma’ ifllevinde Merkez Bankas›’na destek olmak m›
düflünüldü? Bu seçenek de akla uygun de¤il. Çünkü
mali sistemde ‘bulafl›c›’ risk yaratan kurumlar, ya
mevduat ya da ödemeler alt-sistemlerinde rol oynayan
kurumlard›r. Leasing flirketlerinin böyle bir rolü yok.
Sözgelimi, birkaç tanesi batsa bile sistem sars›lmaz.
Ayr›ca sektör, Merkez Bankas›’n›n ‘konsolide risk’ sis-
temine üç y›ld›r bilgi besliyor ve yaklafl›k on y›ld›r da
kendi gelifltirdi¤i negatif bilgi sistemini çal›flt›r›yor.   

Öyleyse BDDK banka d›fl› mali kurumlar› düzenleme
yetkisini hangi yasal çerçeveye göre devir al›p kullana-
bilir? Bu sorunun yan›t› tedbirin gerekçesinde var. Kurul

bu ifllevi banka-d›fl› kurumlar için de¤il, bankalar için
üstleniyor. Bu kurumlar BDDK kapsam›na al›n›nca ban-
kalar›n konsolide denetimi ‘güçlenecek’ ve ‘yayg›nlafla-
cak’.

Amaç Güçlü ve Yayg›n Denetim Mi? 

Bu yaz› kaleme al›nd›¤›nda, bas›nda ç›kan bir haber
henüz yalanlanmam›flt› (1 Eylül günkü Hürriyet gazete-
si). Bu habere göre BDDK, kimi bankalar›n, leasing ve
factoring flirketlerini ‘bat›k kredi park›’ olarak kötüye
kulland›klar›n› keflfetmiflti. Kurul bu bankalara yapt›r›m
uygulamak istemifl ama ‘ilgili flirketler Hazine’nin dene-
timinde oldu¤u için’ bunu yapamam›flt›. Bunun üzerine
Kurul bu ifllevi Hazine’den devralmak istemiflti.
Müsteflarl›k ta ‘benim de zaten bunu yapacak kadrom
kalmam›flt›’ diyerek, yetkiyi Kurul’a devretmeyi hemen
kabul etmiflti.

Yalanlanmaya bu haber, ad› geçen tüm taraflar için
olumsuz izlenimler yarat›yor. Bankalar›n ve kurduklar›
mali kurumlara atfedilen davran›fl flekli üzerinde fazla
durmayal›m. Müsteflarl›¤›n bügünkü kritik görev ve
sorumluluklar› yürütecek olanaklara sahip oldu¤unu
biliyoruz. Peki Kurul’un bankac›l›k konusunda devrim
niteli¤inde kararlar al›rken tam bir konsolide denetim
yapma yetkisine ve olana¤›na sahip olmad›¤› do¤ru
mudur?

Kan›mca Kurul’un sahip oldu¤u yetkiler, bankalar›n kon-
solide ifltirakleri ile ilgili bilgi almaya yeterlidir. Kurul’un
kulland›¤› denetim yöntemi, mali ifltiraklerdeki varl›k
kalitesini görmeye yetmiyorsa bunun için yeni yasaya
ihtiyaç olmad›¤›n› düflünüyorum. Banka mali ifltirak-
lerinin konsolide raporlamalar› ve denetimleri için bir
düzenleme yap›l›r. Kurul farkl› mali ürünler için donuk
alacak tan›mlar› yapar. Bankalar›n konsolide sermaye
yeterlili¤i raporlamas›n›n bu tan›mlara göre yap›lmas›n›
duyurur. Uymayan bankalara da yapt›r›m uygular.

Sonuç

Bu tedbir e¤er bankac›l›k d›fl› mali kurumlar›
‘bankac›l›¤›n uzant›s›’ olarak gören bir yaklafl›mla
yürütülürse, sa¤l›ks›z sonuçlar verebilir. Ancak, at›lan
ad›m›n yönü olumludur. Somut elefltirileri somut
haz›rl›klar aç›kland›ktan sonra yap›lmal›. 

Halen hiçbir bankac›l›k grubuyla sermaye ba¤› olmayan
çok say›da uzman mali kurum var. Bu alan, her türden
yerli ve yabanc› sermaye için çekici bir alan olarak
düzenlenmeli. Yurt d›fl›ndaki örnekler de bu yönü gös-
teriyor. 

Mali sistemin gücünü ve etkinli¤ini yükseltmek için
mevduat kabul eden kurumlar› yak›ndan izlemek ne
denli önemliyse,  bankac›l›k d›fl› mali kurumlar› gereksiz
k›s›tlamalarla bo¤mamak da ayn› derecede önemli.

*Yönetim Dan›flman› /
F‹DER Eski Baflkan›
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SERBEST BÖLGELER :

Serbest bölgeler, bir ülkenin milli s›n›rlar› içerisinde fakat
ithalat vergileri ile ticaret politikas› önlemlerinin ve kam-
biyo mevzuat›n›n uygulanmas› bak›m›ndan gümrük s›n›r-
lar› d›fl›nda , ekonomik faaliyetlerin teflvik edildi¤i, d›fl ti-
caret ve gümrük ile ilgili yasa ve k›s›tlamalar›n k›smen ya
da tamamen farkl›laflt›r›lmas› veya uygulama d›fl› b›rak›l-
mas› için oluflturulmufl bölgeler olarak tan›mlanmaktad›r.
Serbest bölge oluflturulmas›nda amaç, ihracat için yat›r›m
ve üretimi artt›rmak, yabanc› sermaye ve teknoloji girifli-
ni h›zland›rmak, ekonominin girdi ihtiyaçlar›n› ucuz ve
güvenli bir flekilde temin etmek, d›fl ticaret ve finansman
imkanlar›ndan daha fazla yararlanmakt›r.

Serbest Bölge Faaliyetleri :

Serbest bölgenin fiziki özelliklerine göre, üretim, al›m-sa-
t›m, depo iflletmecili¤i, montaj-demontaj, bak›m-ona-
r›m, iflyeri kiralama, sergileme, paketleme, bankac›l›k, si-
gortac›l›k, finansal kiralama, k›y› bankac›l›¤›, müflavirlik,
mühendislik  gibi konular baflta olmak üzere, Serbest
Bölgeler Genel Müdürlü¤ü’nce uygun görülen ve çevre
kirlili¤i yaratmayan her türlü sanayi, ticaret ve hizmet fa-
aliyetlerinde bulunulmas› mümkündür.

Serbest Bölgelerde Sa¤lanan Teflvik ve Avantajlar :

• Serbest Bölgeler sadece ithalat vergileri ile ticaret poli-

tikas› önlemlerinin ve kambiyo mevzuat›n›n uygulanma-
s› bak›m›ndan gümrük hatt› d›fl›nda say›l›r. Bu bölgelerde
vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükellefiyetleri-
ne dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. Serbest Bölge-
lerde mal ve hizmetlere iliflkin faaliyetler Katma De¤er
Vergisinden istisna edilmifltir.

• Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve

gelirler hiç bir izne ve vergiye tabi olmaks›z›n yurtd›fl›na
veya Türkiye’ye transfer edilebilir.

• Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel kiflile-

rin serbest bölgelerdeki faaliyetleri dolay›s›yla elde ettik-
leri kazanç ve iratlar, Türkiye’nin di¤er yerlerine getirildi-
¤inin kambiyo mevzuat›na göre tevsiki halinde de gelir
ve kurumlar vergisinden muaft›r.

• Serbest dolafl›mdaki eflyan›n hariçte iflleme rejimi kap-

sam›nda serbest bölgelerde ifllenmesini müteakiben Tür-
kiye’ye ithalinde tam muafiyet uygulan›r.

• ‹flçi ücretlerinden SSK primi d›fl›nda herhangi bir kesin-

ti yap›lmaz.

• Serbest bölgeler ile Türkiye’nin di¤er yerleri aras›nda

yap›lacak ticaret, d›fl ticaret rejimine tabidir. Bu nedenle,

Türkiye’den serbest bölgeye sat›lan mallar ihracat rejimi-
ne, serbest bölgeden Türkiye’ye sat›lan mallar ise ithalat
rejimine tabi olup, serbest bölge kullan›c›lar› Türkiye’den
ihraç fiyat›na (KDV’siz) mal ve hizmet sat›n alabilirler. Di-
¤er taraftan, serbest bölge ile di¤er ülkeler ve serbest
bölgeler aras›nda d›fl ticaret rejimi uygulanmaz.

• Bir serbest bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren 10

y›l süre ile grev ve lokavt uygulanmaz.

• Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve

kurulufllar›na kanunlarla ve di¤er mevzuatla verilen yetki-
ler serbest bölgelerde uygulanmaz.

• Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme-

ler dövizle yap›l›r.

• Serbest bölgede sa¤lanan teflvik ve avantajlardan yerli

ve yabanc› tüm firmalar eflit olarak faydalan›rlar.

• Mallar›n serbest bölgede kal›fl süresi konusunda bir k›-

s›tlama bulunmamaktad›r. 

Serbest Bölgelere ‹liflkin Yasal Düzenlemeler :

3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu 15.06.1985 tarihin-
de yay›mlanmak suretiyle yürürlü¤e girmifltir. Bu Kanun,
Türkiye’de serbest bölgelerin kurulmas›, yer ve s›n›rlar›-
n›n tayini, yönetimi, faaliyet konular›n›n belirlenmesi, ifl-
letilmesi, bölgelerdeki alt yap› ve tesislerin teflkili ile ilgi-
li hususlar› kapsar.

Bu kanunla birlikte 1993 y›l›na kadar her bir Serbest Böl-
ge için ayr› bir yönetmelik ç›kar›lm›fl ancak daha sonra bu
uygulamadan vazgeçilerek, 21520 no’lu 10.03.1993 ta-
rihli Resmi Gazete’de "Serbest Bölgeler Uygulama Yönet-
meli¤i" standart nitelikte bir yönetmelik olarak uygula-
maya konulmufltur. 

Serbest Bölge’de Finansal Kiralama
Av.Perihan fienses/BNP-Ak-Dresdner Leasing
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SERBEST BÖLGELERDE F‹NANSAL K‹RALAMA

"Serbest Bölge’de Finansal Kiralama" bafll›¤› alt›nda ince-
lenecek bu bölümde, esas olarak, kiralayan flirketin Türki-
ye’de, kirac›n›n ise serbest bölgede bulundu¤u, dolay›-
s›yla kiralama konusu mal›n serbest bölgeye ihrac›n›n ya-
p›ld›¤› ifllemlerden söz edilmektedir.

‰ Serbest Bölgeye yap›lan finansal kiralama ifllemleri

"‹hracat Leasingi" olarak kabul edilmektedir.

Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6.maddesi ile, serbest böl-
gelerin gümrük hatt› d›fl›nda say›ld›¤›, 8.maddesi ile  de
serbest bölge ile Türkiye’nin di¤er yerleri aras›nda yap›-
lacak ticaretin d›fl ticaret  rejimine tabi oldu¤u belirtilmifl-
tir. 10.03.1993 tarih ve 21520 say›l› Resmi Gazete’de ya-
y›nlanan "Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeli¤inin"
30.maddesinde ise, Türkiye’den bölgeye sevk edilen
mallar›n d›fl ticaret rejimine tabi tutulaca¤› ve bu rejime
göre ihraç edilmifl say›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Bu ne-
denle, serbest bölgelere yap›lacak finansal kiralama ifl-
lemleri ihracat leasingi olarak kabul edilmektedir.

‰ Finansal kiralama konusu mal›n Türkiye d›fl›ndan
ithali halinde, ithal edilecek mal›n serbest bölgeye gi-
rifli hususu Serbest Bölgeler mevzuat›na göre de¤er-
lendirilmekte olup, di¤er ülkeler ile serbest bölgeler
aras›nda d›fl ticaret rejimi uygulanmamaktad›r.
10.03.1993 tarih ve 21520 say›l› Resmi Gazete’de ya-
y›mlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeli¤i’nin 31
nci maddesi " Bölgeden Türkiye’ye sevkedilen mallar d›fl
ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ithal edil-
mifl say›l›r. Bölge ile di¤er ülkeler ve Serbest Bölgeler
aras›nda d›fl ticaret rejimi uygulanmaz" fleklinde düzen-
lenmifltir.

‰ Serbest Bölgede faaliyette bulunan firmalarla yap›-
lan finansal kiralama ifllemlerine iliflkin kira ödemele-
rinde vergi tevkifat› yap›lmaz. Vergi kanunlar›, kural ola-
rak, serbest bölgede faaliyet gösteren kifli ve kurumlara
uygulanmaz. Ayr›ca, 3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanu-
nu’nun 6.nc› maddesinde, serbest bölgelerde vergi, re-
sim, harç, gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair mev-
zuat hükümlerinin uygulanmayaca¤› ve Türkiye’deki tam
ve dar mükellef gerçek ve tüzel kiflilerin serbest bölgede-
ki faaliyetleri dolay›s›yla elde ettikleri kazanç ve iratlar›n,
Türkiye’nin di¤er yerlerine getirildi¤inin kambiyo mevzu-
at›na göre  tevsiki halinde  gelir ve kurumlar vergilerin-
den müstesna oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r. Bu nedenle,
Türkiye’de faaliyette bulunan bir finansal kiralama flirketi-
nin, serbest bölgede faaliyet gösteren bir  flirket (kirac›)
ile yapaca¤› finansal kiralama ifllemleri nedeniyle kirac›

taraf›ndan yap›lacak ödemelerden, kirac›n›n sözleflme
hükümlerinden ilgili serbest bölgede yararlanmas› kay-
d›yla, gelir vergisi tevkifat› yap›lmaz. Di¤er yandan, fi-
nansal kiralama flirketinin, sözü edilen faaliyeti nedeniyle
elde etti¤i kazançlar (kira gelirleri), Kurumlar Vergisinden
müstesnad›r. 

‰ Serbest Bölgelere yap›lacak finansal kiralama iflle-
minde, 4 y›ll›k finansal kiralama süresi sonucunda
mal›n sat›lmamas› durumunda, yurda getirilmesi zo-
runludur. 4458 say›l› Gümrük Kanununun 168/1 nci
maddesinde, serbest dolafl›mda bulunan eflyan›n Türkiye
Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra üç y›l içeri-
sinde yeniden serbest dolafl›ma girmesi halinde ve beyan
sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutu-
laca¤›, üç y›ll›k sürenin, beklenmeyen haller veya mücbir
sebeplerle uzat›labilece¤i belirtilmektedir. Di¤er taraftan
3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu’na göre finansal ki-
ralama sözleflmelerinin süreleri en az 4 y›l olarak belirlen-
mifltir. Gümrük Müsteflarl›¤›, 4458 say›l› Gümrük Kanu-
nunun; "Müsteflarl›k gerekti¤inde ihraç eflyas›n›n cinsine,
niteliklerine ve ihracat›n özelli¤ine göre ihracat›n daha
kolay yap›lmas›n› sa¤layacak usul ve esaslar› belirlemeye
yetkilidir" fleklindeki 150/4 ncü maddesinin verdi¤i yet-
kiye istinaden 2.10.2000 tarihli, 2000/51 say›l› Genelge-
si ile, finansal kiralama sözleflmelerinin sürelerinin en az
4 y›l olarak belirlenmesi zorunlulu¤unu göz önüne almak
suretiyle, konuya flu flekilde bir çözüm getirmifltir: Bu çö-
züme göre; yurt d›fl›na geçici ç›k›fl› yap›lacak olan finan-
sal kiralama konusu eflya için; finansal kiralama sözlefl-
mesinin noter onayl› bir sureti ile ç›k›fl yap›lacak gümrük
idaresine müracat edilecek ve inceleme bu gümrük ida-
resi taraf›ndan sonuçland›r›lacakt›r. Finansal Kiralama Ka-
nunu uyar›nca yurt d›fl›na geçici ç›k›fl› yap›lacak eflyan›n
yurt d›fl›nda kalma süresi, (finansal kiralama sözleflmesi-
nin Kanundan kaynaklanan en az 4 y›l süreli olma flart›,
4458 say›l› Gümrük Kanununun 168/1 nci maddesine
göre mücbir sebep kabul edilerek) sözleflmede belirtilen
kiralama süresine (4 y›l) paralel olarak uzat›lacakt›r. Güm-
rük idaresince de, mükellefinden al›nacak taahhütname-
deki süre 4 y›l ile s›n›rl› tutulacakt›r. 

‰ Türk Paras›n›n K›ymetini Koruma Hakk›nda 32 sa-
y›l› Karara iliflkin 91-32/5 say›l› Tebli¤in 20. nci mad-
desine göre, finansal kiralama yoluyla yap›lan ihra-
catta, ihracat bedellerinin finansal kiralama sözlefl-
melerinde  belirtilen süreleri izleyen 30 gün içinde
yurda getirilerek bankalar veya özel finans kurumlar›-
na sat›lmas› zorunlu olup sözkonusu bedeller ihracat
dövizi niteli¤indedir. ‹hracat bedelinin tahsiline iliflkin
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usul ve esaslar Kambiyo mevzuat›na göre belirlenmekte-
dir. Ayn› Tebli¤in 21. maddesinde, ihracatç›n›n sorumlu-
lu¤u belirtilmifl; 22.nci maddede ise "mücbir sebep" halle-
ri düzenlenmifltir. Bu düzenlemeye göre, ihracat bedeli-
nin süresi içinde yurda getirilmesini engelleyen mücbir
sebeplerden birinin varl›¤› halinde, ihracatç›ya üçer ayl›k
dönemler halinde ek süre verilmektedir. Ayr›ca, say›l›
mücbir sebep halleri d›fl›nda kalan hakl› durumlarda da ,
ek süre talepleri Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan de¤erlen-
dirilmektedir. "‹htilaf halinde dava açma" hali de, Teb-
li¤’de, mücbir sebep halleri içerisinde say›lm›flt›r. Mücbir
sebep hallerinden birinin varl›¤› göz önünde bulundurula-
rak 100.000 USD’na kadar olan noksanl›klarda Hazine
Müsteflarl›¤› Kambiyo Müdürlükleri taraf›ndan ihracat he-
saplar› kapat›labilmektedir. Serbest bölgeye yap›lan finan-
sal kiralama ifllemlerinde, kira bedellerinin vadesinde
ödenmemesi halinde, kirac›ya gönderilecek ihtarnameye
dayal› olarak Hazine Müsteflarl›¤›ndan ek süre talebinde
bulunulmas› gerekmektedir. Dava açma hali devam etti¤i
sürece ek süre talebi Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan, müc-
bir sebep kavram› içerisinde yer almas› nedeniyle, uygun
bulunacakt›r. Dava sonucunda para tahsil edilemezse, bu
durumda, Hazine Müsteflarl›¤›’ndan terkin talebinde bu-
lunulmas› mümkündür. 

‰ Serbest Bölgelere yap›lan finansal kiralama sözlefl-
meleri, finansal kiralama flirketinin bulundu¤u yer ika-
met noterli¤inde özel sicile tescil edilirler. Finansal Ki-
ralama Kanunu’nun 8.maddesinde, sözleflmelerin düzen-
leme fleklinde noterlikçe yap›laca¤›, tafl›n›r mala dair söz-
leflmelerin, kirac›n›n ikametgah› noterli¤inde özel sicile
tescil edilece¤i, yurt d›fl›nda yerleflik kiralayan flirketin Tür-
kiye’de flubesinin bulunmamas› durumunda, sözleflmele-
rin Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan tescil edilece¤ine dair
hükümler bulunmaktad›r. Di¤er yandan, sözü edilen mad-
dede, Türkiye’den yurt d›fl›na yap›lacak finansal kiralama
ifllemlerine iliflkin sözleflmelerin tescilinin kimin taraf›ndan
yap›laca¤›na dair bir hükme yer verilmemifltir. Hazine
Müsteflarl›¤› 21.05.1996 tarih ve 20019 say›l› yaz›s› ile,
bu konuya aç›kl›k getirmifl ve serbest bölgelere yap›lacak
finansal kiralama ifllemleri ile ilgili olarak düzenlenecek
sözleflmelerin de, kiralayan flirketlerce, kiralayan flirketin
ikametgah› noterli¤inde özel sicile tescil edilmesi gerekti-
¤ini belirtmifltir.

‰ Serbest bölgelere yap›lan finansal  kiralamalarda,
bir k›s›m mallar aç›s›ndan, finansal kiralama sözlefl-
mesinin süresi dört y›ldan k›sa olarak düzenlenebil-
mektedir. 8 Temmuz 1992 tarih ve 21278 say›l› Resmi
Gazete’de yay›nlanan "Finansal  Kiralama ‹fllemlerinde Sü-

re ve S›n›r›n Tespitine Dair Yönetmelik " de ve Hazine
Müsteflarl›¤›n›n 7.12.1995 tarih ve 22925 say›l› yaz›s› ile
da¤›t›m› yap›lan Genelgesinde, bir k›s›m mallar›n tek-
nolojik niteli¤i veya ekonomik yararlanma ve iflletme
süresi itibariyle kullan›m›n›n dört y›ldan k›sa oldu¤u belir-
lenmifl ve bu mallara iliflkin akdedilen finansal kiralama
sözleflmesi sürelerinin dört y›ldan k›sa olabilece¤i hüküm
alt›na al›nm›flt›r. Bu çerçevede, Türkiye’den serbest böl-
gelere yap›lan kiralamalarda da, söz konusu Yönetmelik
ve Genelge kapsam›ndaki mallardan oluflturulan finansal
kiralama sözleflmelerinin süreleri iki y›ldan k›sa olmamak
kayd› ile dört y›ldan k›sa düzenlenebilmektedir.

‰ Türkiye’den yurtd›fl›na ya da serbest bölgelere
yap›lacak kiralamalar için mal veya kira tutar› bak›m›n-
dan finansal kiralama mevzuat›nda bir s›n›rlama
bulunmamaktad›r. Finansal Kiralama Kanunu’nun 6.
maddesinde, finansal kiralama bedelinin ve ödenme
dönemlerinin taraflarca kararlaflt›r›laca¤›, bu bedellerin
sabit veya de¤iflken olabilece¤i, kiralar›n Türk Liras› veya
Merkez Bankas›’nca al›m sat›m› yap›lan döviz cinsinden
belirlenebilece¤i, yurt d›fl›ndan yap›lacak finansal
kiralamalarda ise, kiralama bedelinin y›ll›k 25.000 ABD
Dolar› karfl›l›¤› Türk Liras›’ndan az olamayaca¤›  belirtil-
mektedir. Yurt d›fl›ndan yap›lan kiralamalar için y›ll›k kira
bedelinin sözkonusu maddede belirlenen tutar›n alt›na
düflemeyece¤i öngörülmüfl iken, Türkiye’den yurtd›fl›na
ya da serbest bölgelere yap›lacak kiralamalar için mal
veya kira tutar› bak›m›ndan finansal kiralama mevzuat›nda
bir s›n›rlama bulunmamaktad›r.

‰ Serbest bölgeler sadece, ticaret politikas› önlem-
lerinin ve kambiyo mevzuat›n›n uygulanmas› bak›m›n-
dan gümrük hatt› d›fl›nda olup; adli ve idari  yarg›
aç›s›ndan Türkiye’nin di¤er bölgeleri ile ayn› statüye
tabidir. Finansal kiralama flirketlerinin serbest bölgelere
yapm›fl olduklar› finansal kiralama ifllemleri nedeniyle,
yarg›ya yans›yan ihtilaflar›n›n say›s› henüz çok az oldu¤u
gibi, bu konuda Yarg›tay denetiminden geçmifl bir Mah-
keme karar› da bulunmamaktad›r. Sorununun, finansal
kiralama konusu mal›n "ihtiyati tedbir" yoluyla veya nihai
mahkeme karar›yla, kirac›dan al›n›p, Türkiye’nin di¤er böl-
gelerine getirilmek üzere  serbest bölgeden ç›kar›lmas›
esnas›nda yaflanabilece¤i düflünülmektedir. ‹htiyati tedbir
karar› veya nihai mahkeme karar›n›n "geçici ihraç" süresi
d›fl›nda kalan bir tarihte uygulanmas› halinde, mal›n ser-
best bölgeden ç›kar›lmas› için, öncelikle millilefltirilmesi,
di¤er bir deyiflle D›fl Ticaret ve Gümrük mevzuat›na uygun
ifllem görmesi ve muafiyet nedeniyle ödenmemifl olan
vergi / harçlar›n ödenmesi söz konusu olabilecektir.
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Sektörün Nisan-Haziran Dönemi Verileri Umut Vaadediyor
Leasing sektörünün 2002 y›l› II.dönem (Nisan-May›s-
Haziran) ifllem hacmi 348 milyon USD olarak gerçeklefl-
ti.‹lk dönem (3 ayl›k) ifllem hacmi 178,9 milyon USD
olan sektörde II.dönem rakamlar›n›n I.dönemin  hemen
hemen 2 kat›na  (% 95 art›fl) ç›kt›¤› görülmekte.I.dönem
3214 olan ifllem adeti ise II.dönem 5031 adet olarak
gerçekleflti.

Sektörün 2000 y›l›nda 1,6 milyar USD olan ifllem hacmi
2001 y›l›nda yaflanan krizin etkisiyle USD baz›nda % 55

daralarak 732 milyon USD’a düflmüfltü.2002 y›l›n›n ilk
çeyre¤inde ivme kaydedemeyen leasing ifllemleri, ikin-
ci çeyrekte ilk çeyre¤in 2 kat›na ç›kt›. 2002 y›l› ilk 6 ay-
da 526,9 milyon USD’ye ulaflan ifllem tutar›yla, geçen
sene ayn› döneme göre % 48 art›fl kaydeden leasing flir-
ketleri, böylece 2000 y›l› 6 ayl›k ifllem hacmini yakala-
m›fl görünüyorlar.

‹fllem hacminin % 41’ini tekstil makinalar› ile üretim ekip-
manlar› oluflturmakta. Özellikle tekstilde ifllem hacmi
önemli ölçüde artt›. 2001 y›l›n›n tamam›nda 88 milyon
USD tutar›nda tekstil makinas› finanse eden sektör, 2002
y›l› sadece 6 ayl›k dönemde ifllem hacmini 114 milyon
USD’na ç›kard›.

Üretim ekipmanlar› da geçen sene ayn› döneme göre %
32 art›fl kaydetti ve sektör ilk 6 ayda 107 milyon USD tu-
tar›nda makine yat›r›m›n› finanse etti. Mal gruplar› baz›n-

da bas›n yay›n ve ofis ekipmanlar› d›fl›nda hemen hemen
tüm sektörlerde bir önceki seneye göre art›fl gerçekleflti.
Kara ulafl›m araçlar› geçen senenin iki kat›ndan fazla art›fl
göstererek toplamdaki pay›n› % 10’dan % 12’ye ç›kard›.
Bunlar›n d›fl›nda hava ulafl›m araçlar›nda hiç ifllem gerçek-
leflmedi, gayrimenkul leasinginde ise ifllem takriben ayn›
seviyeyi korumufltur.
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‹talya’da sözleflme hukuku Medeni Kanun hükümleri "Yü-
kümlülükler" bölümünde yer almaktad›r Ancak leasing
sözleflmeleri Medeni Kanunda özel olarak tan›mlanm›fl bir
sözleflme tipi de¤ildir. Kanunda, sözleflmelere uygulanan
genel hükümlerin yer ald›¤› bölümden sonra, sat›fl sözlefl-
meleri, kredi sözleflmeleri, müteahhitlik sözleflmeleri ile
siparifl, acental›k v.b. konulardaki özel hükümler yer al›r.
Bu sözleflmeler "tipik sözleflmeler" olarak geçer.

Medeni Kanun, ‹talya’da 1942 y›l›nda, flimdiki anlamda
leasing sözleflmelerinin bilinmedi¤i (en az›ndan ‹talya’da)
bir dönemde yürürlü¤e girmifltir. Bu günkü anlamda le-
asing uygulamalar›n›n bafllad›¤› tarih ise 1960’l› y›llard›r. 

Bu dönem içinde, leasing ifllemlerini Medeni Kanun’da
tan›mlanan sözleflme tiplerine benzeten yaklafl›mlar mev-
cut olmufltur. Ancak genel yaklafl›m; leasing sözleflmele-
rinin, leasing ifllemlerine yönelik koruma unsurlar› içeren
"atipik" sözleflmeler oldu¤udur. Böylece, leasing sözlefl-
meleri, Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde sözleflme
özerkli¤inin oldu¤u dolay›s›yla kiralayan ve kirac›n›n ser-
best olarak sözleflme flartlar›n› belirledi¤i kontrat tiplerine
girmektedir.Taraflar, meflru haklar› çerçevesinde Kanunun
amir hükümlerini,kamu düzenini ve ahlaki de¤erleri ihlal
etmeyen flartlar içeren sözleflmeler yapabilirler. Yine de,
mahkemelerin leasing sözleflmelerindeki uyuflmazl›klar›,
leasing ifllemlerini adi kiralama, mülkiyetin sakl› tutuldu-
¤u kredi sözleflmeleri veya banka kredileri s›n›fland›rmas›-
na dayand›rarak çözmeye çal›flt›¤› davalar olmufltur.

LEASING SÖZLEfiMELER‹ :

En çok uygulanan sözleflme tipleri, finansal ve operasyo-
nel leasing sözleflmeleridir. Her iki tip leasing iflleminde
de kiralayan ekipman›n malikidir.

Operasyonel leasing (Locazione operativa) : Adi kira söz-
leflmeleridir. Kiralayan mal›n malikidir ve genellikle mal›n
üreticisi veya sat›c›s›d›r. Kiralayan mal›n bak›m-onar›m›n›
sa¤lamakla birlikte, masraflar› kirac›ya aittir. Sözleflme sü-
resi ço¤unlukla 1 y›ld›r. Süre sonunda genellikle daha dü-
flük kiralar›n yer ald›¤› bir sözleflmeyle yenilenir veya ye-
ni bir ekipman için yeni sözleflme yap›l›r. Ekipman mali-
yetinin bir k›sm› tahsil edilir ve sat›n alma opsiyonu içer-
mez. Feshedilebilir tipte kontratlard›r.

Finansal Leasing (Locazione finanziara) : Finansal leasing
ifllemleri en çok yap›lan kontratlard›r. Tan›m› flöyledir ; "Ki-
rac›n›n seçimi ve talebi üzerine kiralayan taraf›ndan sat›n
al›nan veya leasing ifllemi için özel sipariflle üretilen tafl›-
n›r ve tafl›nmaz mallar›n konu oldu¤u, kirac›n›n malla ilgi-
li tüm riskleri üstlendi¤i ve süre sonunda sözleflme bafl›n-
da belirlenen de¤er üzerinden mal› sat›n alma opsiyonu-
na sahip oldu¤u ifllemlerdir. Bu tip ifllemler, mal›n bede-
linin tamam›n›n kiralarla amorti edildi¤i ifllemlerdir.

Sat›fl ve Geri Kiralama : Sat›c› ve kirac›n›n ayn› oldu¤u bu
tip leasing ifllemleriyle ilgili herhangi bir hüküm olmama-
s›na ra¤men, yak›n zamana leasing uygulamalar› kapsa-
m›nda görülmemekteydi. Ancak flimdilerde çok say›da
mahkeme bu tip ifllemleri bir leasing iliflkisi olarak
görmektedir.

LEASING fi‹RKET‹ KURMAK ‹Ç‹N KOfiULLAR : 

1991’e kadar ‹talya’da leasing ifllemleri yapan kurumlar
için bir s›n›rlama veya koflul bulunmamaktayd›.1991 y›l›n-
da ise "Karapara Aklanmas›n›n Önlenmesine" yönelik bir
Kanun yay›mlanarak, finansal sistemin ve nakit para veya
çek gibi benzer enstrümanlar›n kullan›m›n› s›n›rlayan hü-
kümler getirildi. Bu düzenlemenin içine finansal leasing
yapan kurulufllar da  dahil edilerek, bu  kurulufllar›n kuru-
lufl ve iflleyifline iliflkin bir tak›m flartlar getirildi. (Kanun
No:197)

Bu düzenlemeye göre, finansal leasing ifllemleri sadece fi-
nans kurumu statüsündeki kurulufllar taraf›ndan yap›labi-
lir. Leasing ifllemi yapan kurulufllar en az 1 milyar ITL (yak-
lafl›k 660 milyar TL) ödenmifl sermaye ile A.fi. ya da
Ltd.fiti. statüsünde kurulurlar. 197 no.lu Kanuna göre fi-
nansal leasing yapacak kurulufllar, Hazine’deki sicile kay-
dolurlar. Hazine’de bu tescili Merkez Bankas›’na bildir-
mektedir. Ayr›ca, kurucularda aranan flartlar ile baz› rapor-
lama yükümlülükleri mevcuttur. 

Finansal leasing flirketleri, sermaye yeterlili¤i gibi bankala-
ra uygulanan flartlara tabi de¤ildir ancak, bankac›l›k otori-
telerinin, banka yan kuruluflu olan finansal leasing flirket-
leri üzerinde dolayl› denetimi söz konusudur. Çünkü ban-
kalar ifltirakleriyle denetim amaçl› konsolide olmak zorun-
dad›r. 

‹talya’da operasyonel leasing yapmak için herhangi bir
flekle tabi olmak gerekmemektedir.

‹talya’da Leasing
Müge KARIfiMAN
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MUHASEBE VE VERG‹LEND‹RME :

‹talya’da muhasebe ve vergi uygulamalar› "Hukuki Mülki-
yet" anlay›fl›n› esas al›r. Dolay›s›yla leasing ifllemlerinin tü-
münde (finansal ve operasyonel leasing) kiralayan ekip-
man› sabit k›ymetlerinde göstererek amortisman ay›r›r.
Vergi uygulamalar›, muhasebe uygulamalar›n› izler.

Finansal leasingte, kiralayan sabit k›ymet için sözleflme
süresi içinde ve eflit miktarlarda amortisman ay›rabilir.
Ancak bunun sa¤lanabilmesi için gayrimenkullerde kira
süresi en az 8 y›l, tafl›n›r mallarda ise ekipman›n ekono-
mik ömrünün en az yar›s› olmal›d›r1 Bu esasen finansal le-
asing ifllemlerine sa¤lanm›fl bir teflviktir. Örne¤in  3 y›ll›k
bir bilgisayar leasinginde, kiralayan her y›l % 33 amortis-
man ay›rabilecektir.Oysa leasing d›fl› ifllemlerde, bilgisa-
yar için y›ll›k % 20 amortisman ayr›labilmektedir. H›zlan-
d›r›lm›fl amortisman uygulanmas›na izin verilmez.
1-Ticari amaçl› olmayan kara ulafl›m araçlar› ve gezinti tek-
nelerinde bu kapsama girmemektedir.

Kirac› kira ödemelerinin tamam›n› gider yazabilir. Ancak
istisna olarak, flahsi kullan›m amaçl› 2000 cc üstü otomo-
biller, turistik gezinti amaçl› kara, deniz ve hava araçlar›
için yap›lan ifllemler ile flirket personeli taraf›ndan kullan›-
lan sabit k›ymetler için yap›lan finansal leasing sözleflme-
lerinde, kiralar gider olarak kaydedilemez.

SEKTÖRÜN GENEL YAPISI : 

Leasing ifllemleri, ‹talya’da 1961 y›l›nda American Indust-
rial Leasing Italia flirketiyle bafllad›. 1960 ve 1970’li y›llar-
da leasingin sabit k›ymet finansman›ndaki pay› oldukça
azd›. Ancak, 1970’lerin ortas›ndan itibaren leasing aktivi-
teleri h›zla artmaya bafllad›. Bunun nedenleri aras›nda enf-
lasyonun art›fl›,banka fonlar›n›n yetersizli¤i ve yat›r›mc›la-
r›n leasingin avantajlar›ndan haberdar olmaya bafllamas›
say›labilir.

‹talya’da tahmini olarak leasing aktivitesinde bulunan
1000 kadar flirket bulunmaktad›r ancak bunlar›n 50 kada-
r› büyük leasing flirketidir. Sektörde iki adet leasing birli¤i
mevcuttur. 1-Associazione tecnica dele Societa Finanzi-
arie (ASSILEA) Üyelerinin tamam› leasing flirketidir.2-
A.TE.FI ise faktoring ve di¤er finansal flirketleri de kapsa-
maktad›r. Bu kurumlardan ASSILEA, Leaseurope üyesidir.

Assilea (‹talyan Leasing Birli¤i) nin 102 üyesi mevcuttur
ve üyelerinin ifllem hacmi ‹talya’daki toplam leasing hac-
minin % 95’ini temsil etmektedir.

Sektörde faaliyet gösteren leasing flirketleri 3 kategoriye
bölünebilir: 1-Banka veya banka yan flirketleri 2-Üretici/
Sat›c› yan flirketleri (captive) 3-Ba¤›ms›z leasing flirketleri

Banka veya banka ifltiraki olan leasing flirketleri piyasa
hacminin % 89’una sahiptir. ‹kinci büyük grup ise % 7
payla üretici yan flirketleridir (captive). Bu flirketler genel
olarak otomobil veya di¤er araçlar›n leasinginde (Örn ; Fi-
at) baz›lar› da bilgisayar leasinginde (Örn; Olivetti) yo¤un-
laflm›fllard›r. Ba¤›ms›z leasing flirketleri ise ifllem hac-
minde sektörün % 4’ünü temsil etmektedir.

‹talya, leasing ifllem hacmiyle geleneksel olarak Av-
rupa’da ilk dört s›rada yer almaktad›r. 2001 y›l›nda ise
leasing ifllemlerinde % 20 art›fl gerçeklefltirerek, ilk defa

Fransa’y› geçmifl ve ‹ngiltere ile Almanya’dan sonra üçün-
cü s›raya yerleflmifltir. 

‹talya, Avrupa ülkeleri aras›nda gayrimenkul leasinginde
en büyük hacme sahip ülkedir ve her sene çok önemli
oranlarda art›fl göstermektedir. Mesela 1999 y›l›nda gay-
rimenkul leasinginde % 70’in üzerinde art›fl gerçekleflmifl-
tir. 2001 y›l›nda ise bir önceki seneye göre art›fl oran› %
39 olmufl ve gayrimenkul finansman›n›n toplam leasing
ifllemleri içindeki pay› % 41’e yükselmifltir. Genelde fab-
rika veya ticari binalara yap›lmaktad›r. Leasinge konu gay-
rimenkullerin % 90’›n›n inflaat halindeki binalar oldu¤u
kaydedilmektedir.

Kara ulafl›m araçlar›n›n toplamda pay› ise % 22’dir. Sektör-
de 23 adet sadece araç leasinginde uzmanlaflm›fl flirket
bulunmaktad›r. Kalan % 37’yi di¤er ekipmanlar olufltur-
makta olup en büyük pay üretim ekipmanlar›ndad›r(% 31). 

Ekipman sözleflmelerinin hemen hemen tamam› (% 93,5)
2 y›ldan uzun vadeli (2-5 y›l aras›) sözleflmelerden olufl-
maktad›r. Gayrimenkul leasinginde ise sözleflme süresi
genel olarak 8 y›ld›r.

‹talya 2001 Pay

(milyon Euro) %

Gayrimenkul 13.329 41%

Üretim ekipmanlar› 10.204 32%

Bilgisayar ve büro ekipmanlar› 1.392 4%

Kara ulafl›m araçlar› 3.337 10%

Otomobiller 3.673 11%

Gemi, uçak ve demiryolu araçlar› 326 1%

Toplam 32.261

LEASING fi‹RKETLER‹N‹N PROF‹L‹ Adet
102

Faaliyet alan›na göre
Sadece araç leasingi yapanlar 23

Sadece gayrimenkul leasingi yapanlar 2

Sadece ekipman leasingi yapanlar 7

Her iki tip ifllemi yapanlar 70

Profiline göre
Ba¤›ms›z flirketler 16

Sat›c› orijinli flirketler 52

Bankalar›n yan kurulufllar› 13

Banka veya banka statüsünde olanlar 21

Ortakl›k yap›s›na göre
Tamam› veya ço¤unlu¤u yerel olanlar 78

Yabanc› flirketlerle ortakl›k kuranlar 1

Uluslararas› flirketlerin flubeleri 23

‹talya 2001 2000 De¤iflim

(milyon Euro)

Ekipman 18.932 17.137 10%

Gayrimenkul 13.329 9.605 39%

Toplam 32.261 26.742 21%
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MAL GRUPLARI Milyon Bin Da¤›l›m Milyon Bin Da¤›l›m Milyon Bin Da¤›l›m
 TL USD % TL USD % TL USD %
Kara Ulafl›m Araçlar› 73.294.254 46.710 13.42 94.239.086 62.366 12.00 18.428.752 16.407 4.64
Hava Ulafl›m Araçlar› 0 0 0 0 0 0 647.105 622 0.16
Deniz Ulafl›m Araçlar› 2.382.505 1.518 0.44 2.382.505 1.518 0.30 754.931 716 0.19
‹fl ve ‹nflaat Makinalar› 59.172.400 37.710 10.84 81.299.853 54.250 10.35 39.300.369 35.915 9.89
Makine ve Ekipman 108.571.356 69.191 19.88 158.732.420 106.687 20.21 81.983.294 74.141 20.64
T›bbi Cihazlar 18.295.798 11.660 3.35 27.403.438 18.468 3.49 18.458.778 16.194 4.65
Tekstil Makinalar› 118.807.668 75.715 21.76 169.378.143 113.516 21.57 48.265.093 45.616 12.15
Turizm Ekipmanlar› 21.867.866 13.936 4.01 36.396.823 24.797 4.63 11.792.453 10.711 2.97
Elektronik ve Optik Cihazlar 22.350.626 14.244 4.09 32.541.354 21.861 4.14 21.050.888 18.275 5.30
Bas›n Yay›n ile ‹lgili Donan›mlar 17.713.169 11.288 3.24 21.212.178 13.904 2.70 23.611.843 20.609 5.94
Büro Ekipmanlar› 57.587.305 36.700 10.55 90.578.578 61.361 11.53 70.302.996 62.059 17.70
Gayr›menkuller 29.875.429 19.039 5.47 46.019.230 31.107 5.86 32.397.946 29.503 8.15
Di¤er 16.092.327 10.255 2.95 25.198.705 17.062 3.21 30.284.506 26.066 7.62
GENEL TOPLAM 546.010.703 347.966 100 785.382.313 526.897 100 397.278.954 356.834 100

‹fiLEM ADED‹ 5.034 8.246 2.766

2002 YILI 6 AYLIK TOPLAMI 2001 YILI 6 AYLIK TOPLAMIII.DÖNEM(01.04.2002-30.06.2002)
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73.294.254 0 2.382.505 59.172.400 108.571.356 18.295.798 118.807.668 21.867.866 22.350.626 17.713.169 57.587.305 29.875.429 16.092.327
9.087.833 67.224 132.796 14.279.104 34.087.319 10.423.913 9.230.610 4.647.463 12.947.855 13.911.403 37.593.330 12.346.442 19.868.4452001
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F‹DER 6 Ayl›k ‹statistik Sonuçlar›
F‹DER -Finansal Kiralama ‹fllemlerinin Mal Gruplar›na Göre Da¤›l›m› (Ocak-Haziran 2002)

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


