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2003’e Girerken
Bir önceki bültenimizde leasing sektörünün 2002/6 ayl›k verilerinin olumlu oldu¤unu ve sektöre iyileflme sinyalleri verdi¤ini söylemifltik.Üçüncü çeyre¤in leasing ifllem hacmi de ikinci çeyrek mertebesinde gerçekleflti.Leasing flirketleri ikinci çeyrekte yaklafl›k 348 milyon
USD’l›k finansman gerçeklefltirmiflti, üçüncü çeyrekte bu
rakam 328 milyon USD oldu.Son çeyrek için de beklentiler bu yönde.Dolay›s›yla sektörümüz, 2001 y›l›nda yaflanan küçülmenin ard›ndan iyileflme kaydetmekte.Bunun 2003 y›l›na da yans›mas›n› ümit ediyoruz.

Say›: 6

3 Ayda Bir Yay›mlan›r

2003’te Yat›r›m Ortam› ve Devlet
Ahmet BULDAM

Son sayfalar›m›zda, Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerinde
2002 y›l›n›n ilk 6 ay›nda leasing sektörünün nas›l geçti¤ine dair verilerin oldu¤u yaz›m›z mevcut.AB’ye tam
üyelik tarihi alan bu ülkelerdeki geliflmeleri leasing
aç›s›ndan incelemenin yararl› oldu¤unu düflündük.

10-11 Aral›k’ta ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n 50. kurulufl y›l›
etkinlikleri kapsam›nda bir kongre düzenlendi. Oturumlar›n ana temas›: "Sürdürülebilir Rekabet Gücü" idi. Politikac›lar, ifl adamlar› ve araflt›rmac›lar bu kritik konu etraf›nda
görüfllerini paylaflt›lar. Tart›flma potas›na dökülen görüfllerin kesiflti¤i iki önemli eksen vard›. Birinci eksen, Türk sanayiinin küresel rekabet gücünün son birkaç y›lda ciddi bir
darbe yedi¤i. Bu gözlem sanayicinin bizzat yaflad›klar›yla
oldu¤u kadar, ülkemizin uluslar aras› rekabet gücü s›ralamas›nda giderek afla¤›lara düflmesiyle de ölçülüyor. ‹kinci
ortak eksen ise, küresel rekabet gücünün ‘sürdürülebilir’
olmas› için devlete yeni ve önemli ifllevler yüklemek ihtiyac›. ‹fl dünyas› devleti ‘gereksiz bir masraf kap›s›’ ya da
‘bir teflvik havuzu’ de¤il, ‘güvenilir bir kilit oyuncu’ olarak
görmek istiyor. Yüksek düzey bir özel sektör platformunda
bu görüfl etraf›nda birleflilmesinin elbette özel bir önemi
var. Gerçekten de dünyan›n neresine baksan›z ekonomik
baflar›lar›n temelinde baflar›l› bir devlet yönetimi buluyorsunuz. Türkiye’nin s›k›flt›¤› köfleden ç›k›p yeni ufuklara yönelece¤i büyüme dönemi için gerekli yat›r›m ortam› da
ancak iyi bir devlet yönetimiyle mümkün olacak. Bundan
kimsenin kuflkusu yok.
Yat›r›m Ortam› ve Devlet
Ekonomideki özel yat›r›m kararlar› elbette son kertede finansman, kar f›rsatlar› ve risk unsurlar›n›n ortak etkisi alt›nda al›n›yor. Ancak bu unsurlar›n arkas›nda devlet hem yönetmen hem de oyuncu olarak belirleyici oluyor. Ülkemizde bu belirleyicilik daha da bask›n olarak ortaya ç›k›yor.
Giriflimcilik kurslar›nda ilk ö¤retilen fley, her kar f›rsat›n›n
bir ifl f›rsat› olmad›¤›d›r. Keflfetti¤iniz kar f›rsat›n›n zaman
içinde istikrarl› olmas›, yani risklerin makul s›n›rlar içinde
kalmas› gerekir. Fiyatlar›n›z ve maliyetleriniz belki az-çok
geliflmifl piyasalarda flekilleniyor olabilir. Ancak, yat›r›m
karar›n›z› etkileyecek büyük riskleri tan›mlamaya bafllay›nca hemen devletle karfl›lafl›rs›n›z. Bizler siyasi istikrars›zl›kla y›llarca yaflayarak bunu çok iyi ö¤rendik. fiimdilerde ise
denetimimiz d›fl›nda, sadece ‘jeopolitik’ nedeni ile yüz yüze geldi¤imiz savafl tehlikesinin gölgesi ne yaz›k ki hem
bugüne hem yar›na vuruyor.
Yat›r›m ortam›n›n temel de¤iflkenlerinden biri - belki de en
önemlisi - genel talep düzeyi. Ekonomideki talebin en
önemli unsurlar›ndan biri de devletin bütçesi. Devlet çok
büyük bir müflteri, büyük bir yat›r›mc› ve ayn› zamanda
özel talebi besleyen büyük bir iflveren.
Dolayl›-dolays›z vergiler ve eflde¤er kesintiler, net bugünkü de¤er hesaplar›n›n eksiyle art› aras›nda gidip-gelmesine
neden olabiliyor. Teflviklerin yat›r›m kararlar›na yön verecek
ölçüde etkili olduklar› ortada. Ülkemizde, makul ölçüyü
aflan teflviklerin ‘alt›na hücum’ benzeri y›¤›lmalara hatta
sahte yat›r›mlara bile neden oldu¤unu gördük. Son olarak
finansman, yat›r›m projelerinin yaflama geçirilmesini ya da
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Bu say›m›zda Hukuk Profesörü Sn.Atilla Altop, finansal
kiralama ifllemlerinde tescil konusundaki görüfllerinin
yer ald›¤› 12 sayfal›k bir çal›flmas›yla bültenimize katk›da bulundu. Kendisinin bu de¤erli çal›flmas›n› bir bütün
olarak yay›nlamay› düflündü¤ümüzden 16 sayfal›k bültenimizin eki olarak düzenledik. Böylece bu say›m›z›n içerisinde okurlar›m›za yeniy›la özel bir ek olarak sunulmas›n› uygun gördük. Sn.Altop’a de¤erli katk›lar›ndan dolay› teflekkür ediyoruz.
Bülten konular›m›zla ilgili olarak bundan böyle her say›m›zda leasing flirketlerinin finansman yapt›¤› sektörleri
incelemek arzusunday›z.Bu say›m›zla bafllad›¤›m›z bu
uygulamam›zda ilk olarak leasing flirketlerinin 2002 y›l›nda en çok ifllem gerçeklefltirdi¤i sektörlerin bafl›nda
gelen tekstil sektörünü inceledik.Konuyla ilgili olarak
Türkiye Sanayi ve Kalk›nma Bankas›’nda tekstil ekonomisti olarak görev yapan Sn.Azmi Özer’in tekstil sektörünün genel durumu ve alt sektörler itibariyle makine
yat›r›m verilerinin yer ald›¤› de¤erlendirme yaz›s› mevcut. Türkiye Giyim Sanayicileri Derne¤i de haz›r giyim
sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri ve gücüne iliflkin bir yaz›yla katk›da bulundu. Bunun yan› s›ra tekstil
makinalar› konusunda faaliyet gösteren sat›c› firmalar›n
2002 y›l›nda sektördeki yat›r›mlara ve 2003 beklentilerine iliflkin de¤erlendirmelerini ald›k. Üye flirketlerimiz de
tekstil sektörüne bak›fl aç›lar›n› ve 2003 beklentilerini aktard›lar. Tüm katk›da bulunanlara de¤erli görüfllerinden
dolay› teflekkür ediyoruz.
Geçen say›m›zda görüflleriyle bundan böyle her say›m›zda yer alaca¤›n› duyurdu¤umuz Sn.Ahmet Buldam, bültenimizin bu say›s›nda geçici bütçeyi de¤erlendiriyor.
Siemens Leasing’den Sn.Murat ‹ncekara bu say›m›za da
katk›da bulunarak, Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na
göre haz›rlanm›fl bilançolarda ertelenmifl vergi hesab›na
de¤iniyor.
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Leasing Dünyas›

Baflkan’dan
2002 y›l›n›n ilk 9 ayl›k verilerine göre leasing sektörünün önemli bir performans sergiledi¤ini görmekteyiz.
Bu dönemde 2001 y›l›na k›yasla piyasalarda k›smi bir
istikrar mevcut olmas›na ra¤men siyasi belirsizlikler
nedeniyle büyük ölçekli flirketlerin yat›r›mlar›nda beklenen art›fl olmam›fl ve bu ölçekteki flirketler yat›r›mlar›n› genel olarak ertelemifllerdir. Leasing ifllemleri ile
tan›fl›k olan büyük ölçekli firmalar›n yat›r›mlar›nda, dolay›s›yla leasing’e olan taleplerindeki azalmaya ra¤men leasing ifllemlerinde USD baz›nda bir önceki seneye göre %72 oran›nda art›fl meydana gelmifltir.
Buna neden olarak bu y›l yat›r›mlar›n önemli bir bölümünün küçük ve orta ölçekli iflletmelerin yapmas› ve
bu ölçekteki firmalar›n yat›r›mlar›nda leasing’i tercih
etmeleridir. Di¤er taraftan leasing firmalar› ise küçük
ve orta ölçekli iflletmelerden gelen bu talepleri karfl›lama dirayetini göstererek, özellikle bankalar›n kredi
tahsisinde 3 ay ve 6 ay gibi k›sa vadeleri tercih ettikleri bu dönemde, yat›r›mc›lara en az 1 y›l olmak üzere
4 y›la kadar finansman sa¤lamay› baflarm›fllard›r. Yat›r›mlar›n finansman›nda uzun vadeli kayna¤›n önemi
dikkate al›nd›¤›nda leasing sektörünün mevcudiyetinin faydalar› daha iyi anlafl›lmaktad›r.
Art›k leasing her ölçekteki firma için yat›r›mlarda tercih edilen bir enstrüman haline gelmifl ve leasing sektörü finans sektörünün vazgeçilmez bir parças› olmufltur.
2002 y›l›n›n son çeyre¤inin de sektörümüz aç›s›ndan
iyi geçti¤ini düflünerek 2003 y›l›na olumlu beklentilerle girmekteyiz.2003 y›l›n›n sektörümüz aç›s›ndan
baflar›l› geçmesini dilerim.
Sayg›lar›mla,
Dursun AKBULUT
Yönetim Kurulu Baflkan›

Hazine’nin Cross-Border
‹statistikleri Yay›nland›
Hazine Müsteflarl›¤›’n›n 2002/9 ayl›k döneme iliflkin
cross-border leasing (yurtd›fl› kiralama) verileri yay›nland›. Buna göre ilk 9 aydaki leasing ifllem tutar›
566 milyon USD olarak gerçekleflti.Bu tutar›n 561
milyon USD’› hava ulafl›m araçlar›, 5 milyon USD’›
ise t›bbi cihaz finansman›nda kullan›ld›.Müsteflarl›¤›n yay›nlad›¤› verilere göre 9 ayl›k dönemde 28
adet sözleflme yap›ld›.

KURSLAR…SEM‹NERLER

* Structuring Real Estate Finance

Gayrimenkul Finansman Yap›land›rmalar›
Euromoney/ 26-28 fiubat 2003, Londra

* Big Ticket Leasing Convention

Büyük Tutarl› Leasing ‹fllemleri Konvansiyonu
Asset Finance Int.&Euromoney/
10-12 Mart 2003, Londra

* Advanced Lease Finance

‹leri Düzeyde Leasing Finansman›
Euromoney/ 24-26 Mart 2003, Londra

* Leasing in Russia in 2003

2003 ’de Rusya’da Leasing
(2.Uluslararas› Konferans)
Global Business Forums/
8-9 Nisan 2003, St.Petersburg

* Innovations in Asset Securitisation

Menkulk›ymetlefltirmede Yenilikler
Euromoney/ 09-11 Nisan 2003, Londra

* Lease Modelling in Excell

Leasing Modellemesi
Euromoney/ 28-30 Nisan 2003, Londra

Afla¤›daki tabloda y›llar itibariyle cross-border (Yurtd›fl› kiralama) verileri yer almaktad›r.
II-YURTDIfiI K‹RALAMALAR (Milyon US$)
SEKTÖRLER
1998 1999

2000

2001

Bilgisayar, Büro Mal., Telekom.
Kara Ulafl›m Araçlar›
Deniz Ulafl›m Araçlar›
Hava Ulafl›m Araçlar›
Tekstil ve Bas›m Mak.
T›bbi Cihazlar
Di¤er ‹malat Makineleri
Gayrimenkuller
Yat›r›m Tutar› Toplam›
‹fllem Adedi

0
0
0
760
4
0
0
0
764
24

0
0
0
626
1

0
0
0
467
0
6
1
0
474
24

0
0
0
548
0
0
1
0
549
24

0
0
627
30

2002
9.ay
0
0
0
561
0
5
0
0
566
28

3

fiirketlerden Haberler

Murat Ar›¤,
Alternatifbank Genel
Müdürü Oldu

Koçlease’den Çal›flanlar›na E¤itim
Koçlease 9-10 Kas›m tarihlerinde Sakl›köy/Country Club’ta
tüm çal›flanlar›n›n kat›ld›¤› bir e¤itim düzenledi.Konusu "Ekiple
Mükemmeli Yakalamak" olan e¤itim Sinerji firmas› taraf›ndan
verildi. Koçlease yetkilileri baflar›l› bir çal›flma için bu tür e¤itimlerin gerekli oldu¤unu ve benzer e¤itimlerin sürdürülece¤ini belirtiyorlar.

fieker Leasing fiubat Ay›nda
Halka Aç›l›yor
Bir fiekerbank ifltiraki olan fieker Leasing halka aç›lma karar›
verdi¤ini aç›klad›. 1997 y›l›ndan bu yana sektörde faaliyet gösteren ve otomotiv, sa¤l›k, matbaa-ambalaj, finans, inflaat, turizm, g›da, tar›m sektörleri baflta olmak üzere çok say›da sektörde her türlü yat›r›m mal›n›n finansman›n› sa¤layan flirketin
halka aç›lma yoluyla fleffaf bir hale gelmesi ve sermayesini güçlendirmesi hedefleniyor.
Sermayenin k›s›tlanm›fl olan % 20’lik k›sm›n›n sabit fiyat toplama yöntemiyle halka arz›n›n gerçekleflece¤i ve halka arzdan
beklenen bedelin 4 trilyon TL oldu¤u kaydediliyor. Sa¤lanan
gelirin tamam›n›n flirket içinde kalarak bu kayna¤›n yat›r›mc›lara sa¤lanan finansman›n maliyetini düflürmede ve flirket cirosunun artt›r›lmas›nda kullan›laca¤› ifade ediliyor.
fieker Leasing Genel Müdürü Alp Gülesen, her sektöre olumlu
bakt›klar›n› belirterek katma de¤er ve istihdam sa¤layan yat›r›mlar›n yan›nda yer almay› sürdüreceklerini vurguluyor. fiirketin 31.10.2002 itibariyle 10 trilyon TL kay›tl›, 8 trilyon TL ödenmifl sermayesi bulunuyor.

Alternatif Leasing’in kurulufl tarihi olan fiubat 1997'den bu yana Genel Müdürlük görevini yöneten Murat Ar›¤, yeni y›l itibariyle Alternatifbank A.fi.’nin Genel Müdürlü¤ü’nü yürütecek. ‹fl hayat›na bankac›l›k
sektöründe bafllayan Ar›¤ s›ras›yla ‹ktisat
Bankas› ve Credit Lyonnais kurulufllar›nda
görev yapm›flt›. Alease Genel Müdürlü¤ünü vekaleten daha önce flirketin Genel Müdür yard›mc›s› olan Cenk Y›lmaz'›n
yürütece¤i, Ar›¤’›n ise ALease Yonetim
Kurulunda yer alaca¤› bildirildi.

Pelin Kubilay, 2002 En
Baflar›l› ‹fl Kad›nlar›
Aras›nda
Üç y›ld›r Y›l›n Baflar›l› ‹fl Kad›nlar›n› belirleyen Dünya Gazetesinin 2002 sonuçlar›
aç›kland›. D›fl Leasing ve D›fl Faktoring genel müdürü Pelin Kubilay, bu sene "bankac›l›k-faktoring-leasing" dal›nda y›l›n en baflar›l› profesyonel yöneticisi seçildi.1988 y›l›ndan bu yana leasing sektöründe muhtelif görevlerde bulunan Kubilay, May›s 1997
tarihinden itibaren Do¤an grubu bünyesindeki D›fl Leasing ve May›s 2001 tarihinden
itibaren D›fl Faktoring flirketlerinin genel
müdürlü¤ünü yürütmekte.

Asya Finans Üyemiz Oldu
1996 y›l›nda özel finans kurumu olarak kurulan ve ayn› tarihte finansal kiralama faaliyetlerine bafllayan Asya Finans Kurumu
A.fi., Kas›m ay›nda Fider üyesi oldu. Mevcut ödenmifl sermayesi 20 trilyon TL olan
kurulufl çok ortakl› bir yap›ya sahip. Asya
Finans’›n 16 ilde 28 flubesi bulunuyor.
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Görüfl

2003’te Yat›r›m Ortam› ve Devlet
Bafltaraf› Sf. 1’de

dosyalarda tozlanmas›n› sa¤layabilecek kritik bir faktör. Kayna¤›n varl›¤›–yoklu¤u kadar koflullar›, vadesi ve maliyeti de
hayati olabiliyor. Finans piyasalar›nda devletin y›llard›r abart›l› bir yer iflgal etti¤i ülkemizde, yat›r›m kaynaklar› üzerinde
devletin etkisi hakk›nda uzun aç›klamalar yapmak gereksiz.
Bu tabloya küresel direkt yat›r›m ak›mlar›n› çekebilmek için
ülkelerin girifltikleri rekabeti de ekleyelim. Küresel rekabetin
s›n›rlad›¤› bir alanda devlet politikalar›n›n büyük dikkat ve
disiplinle oluflturulmas› gerekti¤i apaç›k ortaya ç›kar.
Bu k›sa ufuk turu, Türk özel sektörünün gözünün niçin devlet üzerinde oldu¤unu anlamam›z için yeterli. Öyleyse yeni hükümetin anlay›fl› ve politikalar› bu beklentinin neresinde, flimdi buna bakmaya çal›flal›m.
Kilit Unsur: Maliye Politikas›
2002 y›l›n›n büyük bölümüne ‘siyasi risk’ damgas›n› vurdu.
May›s bafllar›nda bafllay›p Kas›m ay›nda seçimlerle sonuca
ulaflan siyasi yenilenme süreci siyasi riskler aç›s›ndan beklenileni verdi. IMF’in çerçevesini çizdi¤i Orta Vadeli Program’a uymas› beklenen, Meclis’te güvenli karar ço¤unlu¤u
olan bir siyasi iktidar ülkeyi içte rahatlatt›.
D›fl siyasi riskler: AB, K›br›s ve ABD-Irak riskleri olarak adland›r›labilir. AB ile Kopenhag zirvesine giden süreçte piyasalar en kötü olas›l›¤› bile sat›n alm›fl olduklar› için bir flok
söz konusu olmad›. K›br›s konusu ülkeyi s›k›flt›rsa da, k›smen zamana yay›ld› ve sars›c› bir etki yapmad›. Ne var ki
Irak’ta yaklaflan f›rt›na için Türkiye’nin elinden gelen fazla
bir fley yok. fiu günlerde Irak ile ilgili siyasi-askeri geliflmelerin ekonomik faturas› ödenmeye bafll›yor.
Maliye politikas› konusunda ise baz› ilginç ipuçlar› var. Bugünlerde yasalaflacak olan Geçici Bütçe ile hükümet üç ay
kadar zaman kazanacak. Maliye politikas›n›n temel belgesinin, yani 2003 Bütçesi’nin IMF ile anlaflt›ktan sonra flekillenece¤i anlafl›l›yor. Yine de geçici bütçede baz› iflaretler
görebiliriz. Kimi kalemlere yak›ndan bakal›m.
Geçici bütçe, üç ay süreyle her kurulufla her ay için 2002
bafllang›ç ödene¤inin belli bir yüzdesi oran›nda harcama
yetkisi veriyor. Y›l sonu enflasyonun % 20 civar›nda (dolay›s›yla deflatörün % 25 civar›nda) hedeflenece¤i anlafl›l›yor.
Bu hesaba göre kabaca % 8’in alt›ndaki ayl›k katsay›lar geçen y›la göre reel olarak daralan ödenekleri gösterecektir.
Personel ödenekleri için bu ayl›k katsay› toplam % 11. Ancak bu kalemin içindeki ilaç-tedavi giderleri için % 4,2, iflçilik giderlerinde (yat›r›mlarla yak›ndan ba¤lant›l›d›r) için ise
% 7,1 öngörülmüfl. Yani, bu kalemlerde reel daralma var.
A¤›rl›kla maafltan oluflan di¤er personel ödemeleri ise %
12,6 oran›nda artacak. Bu da reel büyümeyi gösteriyor.
Faizler ve sosyal güvenlik sistemine aktar›lan paralar, bütçede transfer harcamalar› kalemleri aras›nda gösterilir ve toplam›n % 85’ini oluflturur. Bu kalemler d›fl›ndaki transfer kalemleri için ayl›k % 3,8 - % 5,5 katsay› konmufl. Yani bu kalemler de reel olarak daralacak. Faizler ile sosyal güvenlik
transferleri ödeneklerinin art›fl katsay›s› biraz daha karmafl›k
ama toplamda % 13 – 13,5 ile reel büyüme iflareti veriyor.
Faiz ödemeleri için 2002’de 42 katrilyon lira bütçelenmiflti,
52 katrilyon lira civar›nda gerçekleflecek. Üç ay için bütçelenen faiz transferleri 17 katrilyon liraya yak›n, yani 52 katrilyonun üçte biri kadar. Ayr›nt›ya inmeden flunu söyleyebiliriz: ilk üç ayda reel faizde difle dokunur bir düflme beklenmiyor demektir.
2002 Bütçesinde sosyal güvenlik kurulufllar›na 7,4 katrilyon
lira transfer edilmesi öngörülmüflken, Kas›m ay› sonunda
9,4 katrilyon lira afl›lm›flt› bile. Geçici bütçede 3,5 katrilyon

Ahmet BULDAM*

lira ödenek bütçeleniyor. Yine kabaca 2002 gerçekleflmesinin üçte biri kadar, üç ayda harcanacak. Sosyal güvenlik
transferlerinde de reel bir büyüme bekleniyor demektir.
Kamu yat›r›m harcamalar›nda ise önemli bir k›s›nt› sinyali
var. 2002’de konsolide yat›r›m bütçesi 5,7 katrilyon lira idi.
Herhalde bu günlerde tamam› harcanm›fl olacak. Belediye
yat›r›mlar›n›n da etkisiyle ulusal gelirin üçüncü çeyrekte ölçülen y›ll›k büyüme oran›n›n (% 7,8) 1,5 puanl›k bölümü kamu yat›r›mlar›ndan gelmiflti. Geçici bütçede iç kaynakl› yat›r›mlar›n ayl›k katsay›s› % 3,1, toplam % 4,3. Bunun anlam›
flu: böyle giderse 2003’te konsolide bütçeden yap›lacak yat›r›mlar, 2002’deki nominal tutar›n yaklafl›k yar›s› kadar olacak. Bu da reel olarak % 50’den fazla bir küçülme demek.
Vergi gelirleri için geçici bütçedeki 15 katrilyon liral›k tahmin rakam›, 2002 nin ilk üç ay›ndaki tahsilat›n % 30 fazlas›.
Vergi gelirlerinde reel bir art›fl planland›¤› anlafl›l›yor. Dolayl› ya da dolays›z, devletin her kurufl vergiye ihtiyac› var.
Teflvikler konusunda yeni iktidar›n yapacaklar›nda henüz
netlik yok. Maliye politikas›na bak›nca, hükümetten yat›r›mlara yön verecek dramatik vergi tavizleri beklememek
gerekiyor. Herhalde ancak bürokrasinin azalt›lmas› ve bölgesel teflvikler alan›nda baz› geliflmeler umabiliriz. Genel
siyasal istikrar, maliye politikas› ve teflvik cephelerinde görünüm böyle. Özerk kurulufllara b›rak›lan para ve finans piyasalar› hakk›nda da birkaç fley söyleyebiliriz.
Merkez Bankas› özerkli¤i-kontrollü faiz-dalgal› kur rejimi
oturduktan sonra para politikas› gündemden düflmüfltü.
Son günlerde ortaya ç›kan Irak ba¤lant›l› volatilite, Merkez
Bankas›’n›n müdahalesini gerektirdi. Savafl gerçekleflirse,
para rejimi de ciddi bir s›navdan geçecek. Öte yandan, finans sektörünün yeniden kaynak pompalamaya bafllamas›
yat›r›m ortam›n›n iyileflmesi için temel koflul. Bunun için
devletin önünde bekleyen konular IMF taraf›ndan hat›rlat›ld›. Burada üzerinde durmaya gerek yok.
Sonuç
Özel sektör, yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi için devletten
önemli ad›mlar bekliyor. Genel siyasi istikrarla ilgili unsurlarda bu noktadan sonra önemli bir iyileflme beklemek zor. K›sa vadede devletin elindeki en önemli ve en öncelikli politika arac› ise maliye politikas›. Mali milat›n kald›r›lmas›n› saymazsak, yeni hükümetin maliye politikas› alan›ndaki ilk somut icraat› olan Geçici Bütçe Kanun Tasar›s›’na bak›nca flu
çizgiler göze çarp›yor:
• Yat›r›mlarda reel ve nominal k›s›nt›
• Memur ve emeklilere yap›lan gelir ödemelerinde reel art›fl
• Faizlerde reel art›fl
• Vergilerde reel art›fl.
Bu unsurlar› 2003’teki yat›r›m ortam›na etkileri aç›s›ndan
incelersek: yat›r›mlar›n k›s›lmas›, yüksek faiz ve yüksek vergi yükü olumsuz ve deflasyonist bir bask› yaratacak. Memur ve emekli maafllar›ndaki reel art›fl›n talebi canland›r›c›
etkisinin bu olumsuz unsurlar› dengelemesi zor.
Sonuçta, 2003 y›l›nda yat›r›mlar›n durgun bir seyir izlemesi
beklenmeli. Yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n hareketlenmesi
2004’ü bulacak gibi görünüyor.
*Yönetim Dan›flman›/
F‹DER Eski Baflkan›
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Yurtd›fl›ndan Haberler

ABD’de Leasing Kullanan
fiirketlerin Say›s› Art›yor

Türk Sivil Toplum
Kurulufllar›n›n AB Ç›kartmas›
‹KV (‹ktisadi Kalk›nma Vakf›) ve TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i) önderli¤inde bir araya gelen
içerisinde Fider’in de yer ald›¤› 200’den fazla sivil
toplum kuruluflunun oluflturdu¤u "Türkiye Platformu"
7.Ekim tarihinde yay›mlad›¤› ve Kopenhag zirvesinden beklentilerin ortaya konuldu¤u bir bildirinin ard›ndan 27 Kas›m tarihinde Brüksel’de AB’ne yönelik
bir toplant› gerçeklefltirdi.
Toplant›ya Türkiye’den sivil toplum kurulufllar› ile AB
muadillerinin yan› s›ra AB Ekonomik ve Sosyal Komite Baflkan› ve Avrupa Komisyonu Sosyal ‹liflkilerden sorumlu üyesi de kat›ld›.Fider ad›na Baflkan
Dursun Akbulut’un ifltirak etti¤i toplant›da Türkiye’nin katetti¤i mesafe ve yap›lanlar›n önemi AB ülkelerine aktar›ld›.

ABD’de 40 y›l› aflan bir süredir yat›r›mlar›n finansman›nda kullan›lan leasing yöntemi , gitgide daha
çok flirket taraf›ndan tercih ediliyor.ABD’deki Leasing Birli¤i ELA (Equipment Leasing Association)
taraf›ndan haz›rlanan rapora göre, 2001 y›l›nda 697
milyon USD’lik ekipman yat›r›m› gerçekleflen ABD
ekonomisinde bunun 216 milyon USD’› (% 31) leasing yoluyla finanse edildi.2002 sonu itibariyle leasing yoluyla finanse edilen yat›r›mlar›n 204 milyon
USD olaca¤›n›n tahmin edildi¤i, 2003 y›l› için ise
208 milyon USD leasing hacmi beklendi¤i belirtiliyor.
ABD’de her 100 flirketten 80’i ekipman yat›r›mlar›n›
leasing yoluyla finanse ediyor.Leasing yönteminin
kullan›lmas›nda flirketlerin nakit ak›fllar›na uygun finansman imkan› bulabilmesinin yan› s›ra , teknolojik
de¤iflikliklere karfl› leasing yönteminin daha esnek
bir yöntem olmas› ve ekipmanlar›n leasing süresi
içinde de¤ifltirilebilmesi veya yenilenebilmesi imkan› gösteriliyor.
Özellikle küçük ölçekli flirketler yat›r›mlar›n›n finansman›nda banka kredileri yerine leasingi tercih ediyorlar.Bu flirketler, üretim art›fl›na hedeflenmifl, teknolojinin yo¤un kullan›m›na yönelmifl ve büyüme
trendi içinde olan ancak sermayesi k›s›tl› flirketler.Bu
flirketlerin leasing gibi esnek ve uygun vadeli finansmana ihtiyac› oldu¤u kaydediliyor.

Cross-Border Leasing Fransa’da Yeniden Canlan›yor

Fransa’da 2 sene önce yavafllayan cross-border leasing ifllemleri yeniden canlanma e¤iliminde. Frans›z flirketler özellikle ABD orijinli leasing flirketlerinden leasing finansman› sa¤l›yorlard› ancak 2 sene önce ABD’de
yurtd›fl›na yap›lan leasing ifllemlerine getirilen baz› düzenlemeler muhafazakar Frans›z flirketlerinin çekimser
davranmas›na neden olmufltu. Fransa’da yurtd›fl›ndaki leasing flirketlerinden sa¤lanan finansman› daha çok
Air France, France Telecom, Frans›z Demiryollar› ve Karayollar› Ulafl›m (public transport) gibi kamu kurulufllar› kullan›yor. Piyasada cross-border ifllemlerin art›fl› yönünde sinyaller al›nsa da bu konudaki canlanman›n
uzun bir döneme yay›laca¤› kaydediliyor. Çünkü Fransa’daki yasal ortam da oldukça k›s›tlay›c› ve bu flirketlerin ön izin almalar› uzun bir prosedüre tabi oluyor.
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Ertelenmifl Vergi Hesab›
Murat ‹NCEKARA / Siemens Leasing
Bildi¤iniz gibi finansal kiralama flirketleri aras›nda uluslararas› muhasebe standartlar›na göre bilanço ve kar/zarar ç›karan flirket say›s› çok fazla de¤ildir. Genellikle uluslararas› ortakl›¤› olanlar veya uluslararas› kredi kurumlar›ndan
kredi kullanan firmalar bu standartlara göre finansal tablolar›n› ç›kar›rlar. Fakat bu finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda karfl›lafl›lan bir problem de ertelenmifl vergi hesab›d›r.
Türk vergi mevzuat›na göre haz›rlanan bilanço ve kar/zarar tablolar› ile uluslararas› veya Amerikan standard›na
(US GAAP) göre haz›rlananlar aras›nda çok farkl›l›k vard›r.
Bizim ülkemizde kiralanan sabit k›ymetler finansal kiralama flirketinin aktifinde görünür, amortisman ay›rma ve
yeniden de¤erlemeye tabidir. Yapt›¤›n›z bu yeniden de¤erlemenin artan› olan fon k›sm›n› da sermayenize ilave
edebilirsiniz. Finansal kiralamaya baz olan mal bedelinin
tahsilat› da bizde gelir unsurudur, bunun yan›nda gider
kaleminiz de ekipmanlar›n amortisman k›sm›d›r. Uluslararas› muhasebede ise ekipman leasing yapan müflterinin
aktifindedir ve müflteri amortisman ay›rma hakk›na sahiptir. Finansal kiralama flirketi sadece kazand›¤› faizi gelir yazar, müflteri de sadece ödedi¤i kiran›n faiz k›sm›n› gider
yazmak durumundad›r. Bu durumda finansal kiralama flirketinin kar/zarar tablosunda görünecek olan ise finansal
kiralama iflleminden kazand›¤› faiz geliri, leasing flirketinin
kendi finansman› için kulland›¤› kredi var ise onun kredi
faizleri ve kur fark› giderleri, genel yönetim giderleri,
mevduat› varsa bu mevduat›n faiz kazand›ran enstrümanlardan elde etti¤i gelirler, finansal kiralama flirketinin kendisinin kullan›m›nda olan ekipmanlar›n amortisman giderleri ve bunlar›n yan›nda di¤er gelirler ve giderler kalemlerinden oluflan de¤erlerdir.
Buraya kadar her fley bildi¤imiz gibi ve genel uygulama
alan› durumundad›r. Fakat uluslararas› muhasebe standartlar›ndan olan ertelenmifl vergi hesaplanmas› da bizim
standartlar›m›zdan farkl›l›k gösteren di¤er bir unsurdur.
Sorun fluradan kaynaklanmaktad›r. Ertelenmifl vergi, rapor
tarihi itibariyle vergi usul kanununa göre haz›rlanm›fl Türk
Liras› bilanço ile uluslararas› muhasebeye göre haz›rlanm›fl Türk Liras› bilanço aras›ndaki farklara hesaplanmaktad›r. Buradaki farklar kar/zarar etkisine sahip olan düzeltme
kay›tlar›d›r. Fakat, vergi usul kanununa göre oluflan bilançoda tarihi de¤erden duran sabit k›ymetler mevcut iken,
uluslararas› muhasebede ise rapor tarihi itibariyle merkez
bankas› kurlar›yla de¤erlenmifl güncel finansal kiralama
alacaklar› (e¤er döviz ise de¤erlemeye tabidir) mevcuttur.
Vergi usul kanununda mevcut olan sabit k›ymetlerinin(net defter de¤erlerinin) uluslararas› muhasebeye geçerken silinmesinden dolay› aktifte ertelenmifl vergi yarat›l›rken, bunun yerine konan finansal kiralama alaca¤›n›n
yaz›lmas›ndan dolay› da pasifte ertelenmifl vergi do¤maktad›r. E¤er sabit k›ymetlerinize (finansal kiralamaya
konu olanlara) yeniden de¤erleme yapmam›flsan›z aktif-

ten silinen sabit k›ymetler çok küçük de¤erde kalacak ve
daha az bir ertelenmifl vergi aktifi do¤uracak, fakat güncel kurlarla TL’ye çevirdi¤iniz finansal kiralama alaca¤›n›z›n ertelenmifl vergi etkisi pasifte daha büyük olacakt›r.
Bunun yan›nda TL olarak haz›rlanm›fl bilanço ve kar/zarar› uluslararas› muhasebeye göre haz›rlad›ktan sonra ya
enflasyona endeksli hale getirip (IAS 29) TL raporlayabilirsiniz yada dövize endeksleyip (FAS 52) döviz raporlayabilirsiniz.
Zaten bunlardan birini uygulamak en do¤ru yöntemdir.
Çünkü bizimki gibi enflasyonist bir ülkede tek bafl›na IAS
rapor bir anlam ifade etmez. IAS 29 veya FAS 52’ye göre
haz›rlanm›fl bir bilançoda dönem kar› aktif-pasif aras›ndaki farkt›r. Sizin kar/zarar tablonuzdaki kar, bilançoya ba¤lanmakta ve bilançoda oluflan kar veya zarar rakam›na
ulaflmak için de kar/zarar tablonuzun içine enflasyon düzeltme kayd› (IAS 29 için) veya çevrim fark› (translation
gain or loss – FAS 52 için ) diye bir sat›r ilave etmek durumunda kal›rs›n›z. Bu flekilde ortaya ç›kan dönem kar›
veya zarar› üzerinde ertelenmifl verginin çok büyük etkisi
vard›r. fiöyle ki, devalüasyon oldu¤unu düflünelim, sizin
dövizli kira alacaklar›n›z›n TL karfl›l›¤› birdenbire artar ve
bundan dolay› pasife haddinden fazla büyük bir ertelenmifl vergi yazars›n›z ama sildi¤iniz sabit k›ymetler tarihi TL
de¤erlerinden oldu¤u için aktifinize küçük bir miktar ertelenmifl vergi yazars›n›z. Dönem kar› da bilanço fark›ndan
do¤du¤u için büyük bir ertelenmifl vergi yazarak artt›rd›¤›n›z pasifinizi küçük miktarl› aktifinizle eflitlemek için ya
oluflacak kar rakam› azalacak yada zarara dönmek durumunda kalacaks›n›zd›r.
Bu raporlaman›n azizli¤i oldu¤u gibi, ertelenmifl verginin
bütçelenmifl dönem için ne olaca¤›n› tahmin etmek ve
bütçelemek çok zordur. Ertelenmifl verginin bu etkisini
yok etmek için çözüm ise finansal kiralama konusu sabit
k›ymetlere yeniden de¤erleme yapmakt›r. Yeniden
de¤erlenmifl yüksek bedelli sabit k›ymetleri uluslararas›
muhasebeye geçerken silmek durumundas›n›z, yani yüksek bedelli sabit k›ymet silerken de aktifinize yüksek
bedelli ertelenmifl vergi yazarak bilançonuzu dengeleyebilirsiniz. Fakat bunlar› birbiri ile dengelemek çok
zordur, çünkü yapt›¤›n›z her hareket baflka bir muhasebe
kayd›n› de¤ifltirmektedir, buna ilave yeniden de¤erleme
yapmak sizi finansman gider k›s›tlamas›na maruz b›rak›r
ve ilave vergi ödemek zorunda kal›rs›n›z.
Yani sözün özü, vergi usule göre oluflan finansal tablolar›n›z› uluslar aras› standartlara getirmek çok kolay bir
ifl de¤ildir, hiç umulmayan sürprizlerle karfl›lafl›labilir. Ertelenmifl verginin bütçesini yapmakta, gidiflat›n› kontrol
etmekte zordur. Umar›z Avrupa Birli¤i Standartlar› uygulamalar› yayg›nlafl›rken, finansal kiralama flirketlerinin
muhasebe uygulamalar› da Avrupa Birli¤i standartlar›na
getirilir veya en az›ndan yaklaflt›r›l›r.
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Leasing Sektörünün 9 Ayl›k ‹fllem Hacmi
855 Milyon Dolara Ulaflt›
Leasing sektörünün 2002 y›l› III.döneme (Temmuz-A¤ustos-Eylül) ait verileri sonuçland›. Sektörün III.dönemde finanse etti¤i yat›r›m tutar› 328.2 milyon USD tutar›na ulaflarak, 9 ayl›k dönemde finanse edilen yat›r›m tutar› 855
milyon USD olarak gerçekleflti.

‹kinci çeyrekte 3214 olan ifllem adedi ise üçüncü çeyrekte 4852 adet olarak gerçekleflerek, bu y›l›n 9 ayl›k döneminde yap›lan sözleflmelerin toplam› 13.098 adete ulaflm›flt›r. Geçen sene 9 ayl›k dönemde ifllem adedi 4.424
olarak gerçekleflmiflti.

Finansal kiralama flirketleri, bu y›l›n ilk üç ayl›k döneminde 178.9 milyon USD, ikinci dönemde ise 348 milyon
USD tutar›nda ifllem gerçeklefltirmiflti. Böylece sektör
ikinci çeyrekte yakalad›¤› ivmeyi üçüncü çeyrekte de sürdürerek, geçen senenin 9 ayl›k dönemine göre de % 73
art›fl kaydetmifltir.

‹fllem hacminin % 45’ini tekstil makinalar› ve üretim
ekipmanlar› oluflturmakta olup, toplam leasing hacmi
içinde en yüksek pay› % 23 oran ile tekstil makinalar› almaktad›r. Bir önceki y›l 9 ayl›k dönemde 57.5 milyon
USD tutar›ndaki tekstil yat›r›m›n› finanse eden sektör bu
y›l ayn› dönemde 199.7 milyon USD tutar›nda tekstil
makinas› finansman› gerçeklefltirmifltir.

Afla¤›da 2002/9 ay itibariyle leasing ifllemlerinin mal gruplar›na
göre da¤›l›m› yer almaktad›r.

2002 y›l› 9 ayl›k dönemde, üretim
ekipmanlar› ile ilgili leasing hacminde bir önceki y›l›n ayn› dönemine
göre % 64’lük art›fl kaydedilerek, ifllem hacmi 184.5 milyon USD’ye
ulaflm›flt›r. Ayn› dönemde Kara Ulafl›m Araçlar› ve Turizm ekipmanlar›
finansman›ndaki art›fl da s›ras›yla %
249 ve % 149 olarak gerçekleflmifl
ve söz konusu mal gruplar›nda yap›lan toplam finansman tutar› 136.5
milyon USD olmufltur.

Leasing Sektörü En Çok Tekstil Yat›r›mlar›n› Finanse Etti
Leasing sektörünün bu y›l›n 9 ayl›k döneminde finanse etti¤i mal gruplar›n›n bafl›nda % 23 pay ile tekstil makinalar› geliyor. Leasing flirketleri tekstil sektörüne yaklafl›k 200
milyon USD tutar›nda finansman sa¤lad›. 2001 y›l›nda
kurlar›n art›fl› ve buna paralel olarak ihracattaki art›fl,
98’den bu yana olumsuz koflullar içinde olan tekstil sektörünün özellikle 2002 y›l›nda ata¤a kalkmas›na neden oldu.Makina yat›r›m›n› a¤›rl›kl› olarak yurtd›fl›ndan sa¤layan
tekstil sektörünün 2002 y›l› 9 ayl›k makine ithalat›nda bir
önceki y›l›n ayn› dönemine göre % 100’ün üzerinde art›fl
gerçekleflerek toplam makine ithalat› 960 milyon USD’a
ulaflt›.
Leasing flirketlerinin finanse etti¤i tekstil makinalar› aras›nda dokuma tezgahlar› en yüksek paya sahip.2002/9
ayl›k dönemde leasing flirketleri 62,7 milyon USD tutar›nda dokuma tezgah› finansman› gerçeklefltirdiler. Bunun
yan› s›ra 29,4 milyon USD tutar›nda finansman iplik makinalar›na, 19,5 milyon USD konfeksiyon makinalar›na, 12,7

milyon USD ise boya makinalar›na sa¤land›. Di¤er kategorisinde ise örgü makinalar› ve di¤er terbiye makinalar›
yer almakta.
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren sat›c› firmalar, sektördeki yat›r›mlar›n art›fl›n› kriz sebebiyle ertelenmifl yat›r›mlar›n gerçekleflmesine ba¤l›yorlar. Rieter iplik imalat makinelar›n›n mümessili Erbel A.fi.’den Haluk Erbel 2002’deki
yat›r›mlar›n art›fl›n› iplik sektörü aç›s›ndan flöyle de¤erlendiriyor "Türkiye’de her sene iplik sektöründe minimum bir
yat›r›m›n yap›lmas› laz›m. 2001 y›l›nda yaflanan krizden
dolay› 2001 y›l›nda yap›lmas› gereken yat›r›mlar yap›lamad›.2002 senesinde hem 2001 hem de 2002 senesinde
yap›lmas› gereken yat›r›mlar yap›ld›.2002’deki toplam
yat›r›m›n 400 bin i¤ seviyesinde oldu¤unu tahmin ediyoruz.2003 y›l›nda da takriben 200-250 bin i¤ aras›nda bir
yat›r›m›n gerçekleflmesini ümit ediyoruz."
‹talyan Nouva Pignone dokuma tezgahlar›n›n Türkiye
temsilcisi Nejat Sümer Mümessillik firmas›n›n sahibi Nejat
Devam› Sf. 9’da

8

Görüfl

Haz›r Giyim Sektörü Türkiye ve Dünya’daki Gücü
TGSD (Türkiye Giyim Sanayicileri Derne¤i)
Haz›r Giyim Sektörünün Türkiye’deki durumu:

Türk Haz›r Giyim Sektörünün Dünyadaki Durumu:

Haz›r giyim sektörü, Türkiye’nin en çok ihracat gerçeklefltiren sektörüdür ve 2002 ihracat›n›n 9 milyar
dolar seviyesine ulaflmas› beklenmektedir. Sektör
tek bafl›na Türkiye ihracat›n›n yüzde 25’ini, tekstil
sektörü ile birlikte yüzde 35’ini gerçeklefltirmektedir.

Türk haz›r giyim sektörü, dünya piyasalar›n›n en önemli
tedarikçilerinden biridir. Sektör, Dünya’n›n 6. büyük,
Avrupa Birli¤i’nin ise 2. büyük tedarikçisi konumundad›r. Tekstil sanayii de dünya’n›n 14. büyük, Avrupa Birli¤i’nin 1. büyük tedarikçisidir. Türk haz›r giyim sektörü,
dünya piyasalar›nda üretim’de önemli bir güç ve marka
haline gelmifltir. Türkiye içinde de dünya piyasalar›nda
bu konuma sahip tek sektördür.

Türkiye ihracat›n›n lokomotifi olmay› sürdüren sektör
ihracat›n› sürekli artt›rmaktad›r ve 2002 y›l› üçüncü
çeyrek sonunda yüzde 20 art›fl göstermifltir.Haz›r giyim sektörü; her dönem sürdürdü¤ü yat›r›m e¤ilimi
ve özellikle d›fl talebe ba¤l› üretim art›fl› ile ekonomik
büyümenin itici sektörü olmakta, yat›r›m, kapasite ve
üretim art›fl› ile emek yo¤un niteli¤inden dolay› yeni
istihdam olanaklar› yaratmaktad›r. D›fl pazarlar› hedefleyen ve rekabetçi yap›s›n› kullanan özelli¤i ile de ülkenin en önemli ihtiyac› olan döviz kazanc›n› en çok
sa¤layan lider sektör konumunu sürdürmektedir. Sektör, GSMH’n›n yaklafl›k yüzde 10’nu yaratmakta, tekstil sektörü ile de¤erlendirildi¤inde üretimdeki pay›
yüzde 20’lere ulaflmaktad›r.
Haz›r giyim sektörünün üretim kapasitesi, Avrupa Birli¤i içinde ‹talya ile birlikte kurulu en büyük kapasitedir.Üretim, sahip olunan yüksek kaliteli teknoloji ile
gerçeklefltirilmekte, sektör hammadde, üretim teknolojisi ve ürün kalitesi itibari ile dünya standartlar›nda
bulunmaktad›r.
Haz›r giyim sektörü, tekstil sektörü ile birlikte en çok
yat›r›m yap›lan sektördür. Son 10 y›lda 40 milyar dolarl›k yat›r›m ile ekonomiye en çok üretim kapasitesi
ve istihdam alan› yaratan sektör konumundad›r. Sektör, tekstil sektörü ile birlikte en çok istihdam sa¤layan sektördür. Haz›r giyimde yaklafl›k 2 milyon kifli
çal›flmaktad›r.
Geliflen ülkelerin itici sektörü oldu¤u kadar, geliflmifl ülkelerin ekonomilerinde de yeni ve yüksek teknolojili
sektörlerin varl›¤›na ra¤men en önemli befl sektörden
(tekstil ve haz›r giyim, otomotiv, kimya, elektronik, iletiflim) biri olmay› sürdürmektedir.
Türkiye’de de orta uzun vadede yeni ve yüksek teknolojili sektörlere geçifl olacak ve bu sektörlerin ekonomideki pay› artacakt›r. Bununla birlikte haz›r giyim sektörü sahip oldu¤u gücü ve potansiyeli Türk ekonomisine
sunmaya devam edecektir.
Ekonomik kalk›nma, büyüme, rekabet ve de¤iflim sürecinde Türkiye sektörün sahip oldu¤u de¤erleri ve sundu¤u olanaklar› gelifltirmeli ve en etkin flekilde kullanmal›d›r.

1990 y›l›nda 108 milyar dolar olan dünya haz›r giyim ticareti, 2000 y›l›nda 199 milyar dolar olmufltur. Haz›r giyim ticaretinin dünya imalat sanayi ticareti içindeki pay›
yüzde 4.3, dünya ticareti içindeki pay› ise yüzde 3.2’dir.
Türkiye’nin dünya haz›r giyim ticareti içindeki pay› ise
yüzde 3.3’dür.
Haz›r giyim sektörü ticareti içinde ABD, Japonya ve AB ülkeleri en önemli ithalatç›lard›r. ABD 66.4 milyar dolar ithalat› ile en önemli al›c›d›r. Onu 19.7 milyar dolar ile Japonya takip etmektedir. 15 AB ülkesinin toplam ithalat› ise
85,3 milyar dolard›r ve AB dünyan›n en büyük pazar›d›r.
Haz›r giyim sektörü ticareti içinde ABD ve AB ülkeleri
ayn› zamanda önemli ihracatç›lard›r. Teknolojik sektörlerdeki üstünlüklerine ra¤men bu ülkeler haz›r giyim
sektörlerinde de üretim ve ihracatlar›n› korumakta, hatta y›llar itibari ile gelifltirmektedirler.
Türkiye en büyük iki pazardan AB pazar›na yapt›¤› 5.5
milyar dolar ihracat› ile AB haz›r giyim ihtiyac›n›n yüzde
6.5’ni, ABD pazar›nda ise 1,1 milyar dolar ile yüzde
1.7’sini karfl›lamaktad›r. Haz›r giyim sektörü ihracatta
son befl senedir pazar çeflitlemesini artt›rmaktad›r. Böylece az say›da ülkeye ba¤›ml›l›ktan ç›k›lmaktad›r.ABD ve
‹ngiltere pazarlar›na yönelik ihracatta önemli s›çramalar
sa¤lanm›flt›r. Rusya pazar› d›fl›ndaki di¤er tüm ülkelere
yönelik ihracatta art›fl sa¤lan›rken, Almanya halen en
büyük pazar özelli¤ini korumaktad›r.
Türk haz›r giyim sektörü dünya pazarlar›nda yaratt›¤›
imaj›n› yaratt›¤› markalar ile de desteklemeye bafllam›flt›r.Gümrük birli¤i avantajlar›n› kullanan sektör, kurulmakta olan Pan Avrupa ve Akdeniz Ticaret Blo¤u’nun
gelecekte sunaca¤› olanaklar› da en etkin flekilde kullanmay› planlamaktad›r. 700 milyon kiflinin yaflad›¤› ve yeni oluflan bu blok ticareti içinde tekstil ve haz›r giyim
sektörü ithalat› yüzde 13.3 ile birinci s›rada, ihracat›nda
ise yüzde 7.7 ile dördüncü s›rada yer almaktad›r. Türk
haz›r giyim sektörü mevcut gücü ile yak›n dönem için
baflta AB, Pan Avrupa ve Akdeniz Blo¤u, ABD ve komflu ülkelere yönelik ihracat›n› iki kat›na ç›karma potansiyeline sahip bulunmaktad›r.
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Bafltaraf› Sf. 7’de

Sümer, 2002 senesinin tekstil sektörü için iyi bir sene oldu¤unu, bunun belirtilerinin ise 2001 sonlar›nda bafllad›¤›n› kaydediyor.2003 y›l›nda yat›r›mlar›n ayn› h›zla devam edece¤ini beklediklerini sözlerine ekleyerek "Ancak
dünya politikas›ndaki geliflmeler ve ITMA fuar›n›n 2003
program›na al›nm›fl olmas› yat›r›mlar›n h›z›n› azaltabilir.Fuar y›l sonuna do¤ru gerçekleflece¤inden, firmalar
fuar› bekleyerek yat›r›m kararlar›n› bu dönemden sonra almak isteyeceklerdir." diyor.
Brother Konfeksiyon makinalar›n›n mümessili U¤ur Makine A.fi.’den Genel Müdür Yard›mc›s› Temel Kamilo¤lu da
2002’nin özellikle ikinci yar›s›nda piyasalardaki iyimser
havan›n geciktirilmifl yat›r›mlar›n tamamlanmas›na sebep
oldu¤unu söylüyor. Ayr›ca, 11 Eylül sonras›nda
A.B.D.’nin di¤er ‹slam ülkelerine olan siparifllerini iptal
ederek Türkiye’ye yönlendirdi¤ini, siparifllerin artmas› sebebiyle de konfeksiyon sektörünün kapasite artt›r›m›na

yöneldi¤inin alt›n› çiziyor. Yat›r›mlar›n a¤›rl›kl› olarak ‹stanbul ve yak›n çevresinde oldu¤unu, 2003 y›l› içinde savafl ç›kmazsa yat›r›mlardaki art›fl›n devam edece¤ini beklediklerini sözlerine ekliyor.
Boya ve terbiye makinalar› alan›nda faaliyet gösteren
Masters Tekstil’in ortaklar›ndan Ali Cans›z 2002 y›l›nda
tekstil terbiye konusunda önemli oranda yat›r›m yap›ld›¤›n›, bu yat›r›mlar›n içinde a¤›rl›¤›n ise tül perde terbiye yat›r›mlar›nda yafland›¤›n› belirtiyor. Türkiye’nin özellikle
son y›llarda tül perdede yapt›¤› yat›r›mlarla dünya piyasas›nda söz sahibi durumuna geldi¤ine dikkat çeken Cans›z,
2003 y›l› için beklentilerini flöyle aktar›yor "fiayet Irak'ta bir
savafl olmaz ise 2003 y›l›nda da terbiye yat›r›mlar›n›n devam edece¤ini tahmin ediyoruz. Ayr›ca 4 y›lda bir yap›lan
uluslararas› Tekstil Makina Fuar› ITMA bu sene sonbaharda yap›lacakt›r. Bu nedenle yat›r›mc›lar bu fuar›n akabine
göre yat›r›m kararlar› vereceklerdir."

Leasing sektörünün y›llar itibariyle tekstil makinalar› finansman› afla¤›da yer almaktad›r.

Leasing flirketleri 2002’de tekstil sektörünü nas›l de¤erlendiriyor?
GARANT‹ LEASING: fiirket yetkilileri, özellikle konfeksiyon ve konfeksiyon yan sanayii sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerin, 2001 y›l›nda yaflanan ekonomik krizi daha az zararla atlatmak amac›yla ihracat ata¤›na geçerek
d›fl pazara yöneldiklerini ve tekstil sektörünün 2002 y›l›na
iyi bafllayarak ilk 6 aydaki ihracat›n› %11.4 art›rd›¤›n› belirtiyorlar. Yetkililer "Sektörün d›fl pazarlarda rekabetçili¤ini art›rarak sürdürmesinde önemli faktörlerden ikisi yüksek ürün kalitesi ve uygun maliyet. Bunlar› modern teknolojinin yard›m› ile, modern teknolojiyi da leasing gibi finansman araçlar›n›n kullan›lmas› ile elde etmek mümkün"
diyerek tekstil yat›r›mlar›ndaki art›fl›n leasing ifllemlerine
paralel yans›d›¤›na dikkat çekiyorlar.
Tekstil sektöründe 40.000 adet firman›n faaliyet gösterdi¤ini, bu iflletmelerin % 90’›ndan fazlas›n› KOB‹’lerin oluflturdu¤unu ifade eden flirket yetkilileri, konfeksiyon sektöründeki iflletmelerin ise tamam›na yak›n›n›n KOB‹ oldu¤unu, tekstilin konfeksiyon d›fl› alanlar›nda ise büyük ölçekli
firmalar›n a¤›rl›kta oldu¤unu belirtiyorlar.

Tekstil sektörüne sa¤lanan devlet teflviklerine k›s›tlamalar
getirildi¤i, öte yandan leasing yönteminin uzun vadeli finansman ve vergi avantajlar›yla tekstil firmalar› için cazibesini daha da artt›rd›¤› kaydediliyor.
Garanti Leasing’in 2002 y›l› 9 ayl›k dönemde yaklafl›k 21
milyon USD tutar›nda tekstil yat›r›m›n› finanse etti¤i, bu
makinalar içinde a¤›rl›¤›n ise dokuma tezgahlar›na oldu¤unu belirten flirket 2003 y›l›nda tekstil sektöründe yat›r›mlar›n devam edece¤ini düflünüyor.
‹fi LEASING: 2002 y›l›n›n tekstil sektörü için yat›r›mlar›n
yo¤unluk kazand›¤› bir y›l oldu¤unu kaydeden flirket yetkilileri, özellikle ihracatç› firmalar›n kapasite art›r›m› ve
modernizasyon çal›flmalar› nedeniyle tekstil yat›r›mlar›nda art›fl görüldü¤ünü, ‹fl Leasing olarak da finanse edilen
yat›r›mlar›n % 35’lik k›sm›n›n tekstil sektörüne ait oldu¤unu belirtiyorlar.
Tekstil sektöründe yat›r›m tutarlar›n›n genel olarak yüksek
olmas› ve sektörün kar marjlar›n›n önceki dönemlere göre daralm›fl olmas› nedeniyle, yat›r›mc›lar›n 4 veya 5 y›l
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vadeli kaynak talebinde bulundu¤u kaydediliyor. Bu projelerin finansman›nda a¤›rl›kl› olarak ilgili yurtd›fl› (ülke)
exim kredileri kullan›l›yor.
Yetkililer "Tekstil sektörü, 2005 y›l›nda kotalar›n kalkacak
olmas› nedeniyle çok endifleli. ‹malatlar›n önemli bir yüzdesinin Uzakdo¤u’ya yönelme e¤ilimi var. Bu rekabet ortam›nda Türkiye’yi avantajl› konuma tafl›yan baz› noktalar
var; lokasyon nedeniyle navlun fiyatlar›n›n düflük olmas›,
terminlerin daha sa¤l›kl› yürümesi ve iflçilik kalitesi. Bu
avantajlar›n etkin olarak kullan›lmas›n› sa¤lamak üzere
2005 y›l›na haz›rl›k sürecinde, önümüzdeki birkaç y›l içerisinde de modernizasyon, kapasite art›r›m› ve en önemlisi entegrasyon yat›r›mlar›n›n yo¤unluk kazanaca¤›n› düflünüyoruz." diyorlar.
YAPI KRED‹ LEASING: fiirket yetkilileri, 2001 y›l›nda yaflanan ekonomik kriz sonras›nda ilk canlanman›n kurlardaki art›fl›n etkisiyle, ihracat potansiyeline sahip konumda bulunan tekstil sektöründe yafland›¤›n› ve özellikle y›l›n sonlar›na do¤ru ekonomik ortam›n da belirginleflmeye bafllamas›yla sektördeki yat›r›mlar›n h›z kazand›¤›n›
belirtmekte.
Tekstildeki yat›r›mlar›n a¤›rl›¤›n› kapasite art›r›m› ve yenileme amaçl› yat›r›mlar›n oluflturdu¤unu kaydeden Yap›
Kredi Leasing, d›fl piyasadan gelen yo¤un talepler ve mal
termininin önemli olmas› nedeniyle firmalar›n kapasitelerini art›rmaya yöneldi¤ini, uzun y›llardan beri sektörde
olan baz› firmalar›n da entegrasyona yöneldiklerini belirtiyor.
Yetkililer; "Entegrasyona yönelen firmalarda üretimi gerçeklefltirecek yeni makinalar›n finansman› gündeme geldi. Dolay›s›yla bir anlamda "küçük yeni yat›r›m" kümecikleri olufltu. Bu tür yat›r›mlarda yo¤unlaflma alanlar› iplikdokuma veya dokuma-konfeksiyon veya dokuma-boyama fleklinde olmufltur. Bu dönemde komple yeni yat›r›mlardan ziyade entegrasyona ve kapasite art›fl›na yönelik
yat›r›mlar a¤›rl›k kazand›¤› gözleniyor. Komple yeni yat›r›ma giren firmalar ise uzun y›llard›r iflin ticaretiyle u¤raflan dolay›s›yla pazarlama anlam›nda sorun yaflamayacak
ve piyasay› bilen firmalar olarak karfl›m›za ç›kmakta." Diyerek gözlemlerini aktar›yorlar.
Tekstildeki yat›r›m talebinin dokuma alan›nda özellikle
tül-perde üretimine yönelik oldu¤u ve bu firmalar›n da d›fl
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piyasaya a¤›rl›k verdi¤i ifade edilmekte. Di¤er yo¤unlaflman›n ise son y›llarda yapt›¤› atakla ön plana ç›kan çorap
sektöründe ve yat›r›mlar›n kapasite art›fl› yan›s›ra teknoloji yenilemeye yönelik oldu¤u belirtiliyor.
Gerçeklefltirilen yat›r›mlar›n bölgesel da¤›l›m›nda çok fazla bir farkl›laflma görülmedi¤ini belirten yetkililer, iplik yat›r›mlar›n›n GAP Bölgesi’nde, dokuman›n Bursa ve Çorlu
Bölgesi’nde, boya-bask› yat›r›mlar›n›n da ‹stanbul ve Bursa’da yo¤unlaflt›¤›n› söylüyorlar.
Yap› Kredi Leasing fonlamas›nda ülke exim kredilerini
de kulland›¤›n› belirterek "Yat›r›m konusu makineler yabanc› menfleli ve a¤›rl›kl› olarak Alman ve ‹talyan makinalar›. Bu ülkelerden sa¤lanan ülke exim kredilerini kaynak olarak kullan›p yat›r›mc›ya finansman sa¤lamaktay›z.
Yurtd›fl› exim kredileri önceki y›llarda çok daha büyük
montanl› projeler için ve az say›da firma taraf›ndan kullanabiliyorken, son y›llarda bu krediler daha küçük tutarl› yat›r›m projelerinde de kullan›labilir hale geldi." Diyorlar.
KOÇ LEASE: Türkiye’nin toplam ihracat› içinde önemli bir
paya sahip olan tekstil sektörünün 2002 y›l›nda önemli bir
büyüme sürecine girdi¤ini kaydeden flirket yetkilileri,
tekstil sektöründeki bu h›zl› büyümeye paralel olarak Koçlease’in tekstil makinalar› finansman›ndaki pay›n›n artt›¤›n› belirtiyorlar. Söz konusu yat›r›mlar›n bafl›nda iplik ve
dokuma tezgahlar›n›n geldi¤i, özellikle ihracat amaçl› yat›r›mlar›n yan›s›ra küçük ve orta ölçekli tekstil firmalar›n›n
yeni makina park› yat›r›mlar›n›n da finanse edildi¤i kaydediliyor.
Öte yandan, 2005 y›l›nda Uzakdo¤u ve Çin için uygulanan kotalar›n kald›r›l›yor olmas›n›n Türk tekstil firmalar›n› d›fl piyasalarda zorlayaca¤›n› belirten yetkililer "fiu anda dünyan›n en önemli tedarikçileri aras›nda bulunan
Türk firmalar› söz konusu rekabet tehditini f›rsata çevirmek üzere harekete geçtiler. ABD pazar›n›n alternatifi
olarak Japon pazar›na ve Çin, Uzakdo¤u üretimlerinde
eksik olan kalite ve verimlili¤e a¤›rl›k vererek dokuma
tezgahlar›, iplik bükme makinalar› ile örgü makinalar›
yat›r›mlar› yap›lmakta" diyorlar. Koçlease tekstil sektörüne sa¤lanan deste¤in 2003’te de devam edece¤ini
vurguluyorlar.
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Araflt›rma

Türkiye’de Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü
*Azmi ÖZER/TSKB

Türkiye günümüzde dünyan›n önde gelen tekstil ve
konfeksiyon üreticisi ve net ihracatç›s›d›r. Ülkemiz,
dünyan›n en büyük tekstil ve konfeksiyon net ihracatç›lar› (=ihracat-ithalat) aras›nda ilk 6 içindedir. 4
ülke Uzakdo¤u Asya’da (Çin.H.C., G. Kore, Tayvan
ve Hong Kong), 2 ülke (‹talya ve Türkiye) Avrupa’dad›r. Sadece konfeksiyon d›fl ticareti ele al›nd›¤›nda Türkiye dünyada (Çin.H.C., Hong Kong ve
‹talya’dan sonra) 4. büyük net ihracatç›d›r.

Türkiye 1970’li y›llar›n ortas›nda, pamuk ihracat› yerine katma de¤eri yüksek tekstil ürünleri ihracat›na
yönelmek üzere pamuk ipli¤ine büyük çapta yat›r›m
yapm›fl ve bir kaç y›l içinde AB ülkelerine yönelik
100.000 ton/y›l seviyesinde pamuk ipli¤i ihracat›
yapar konuma gelmifltir. Türkiye 1980’li y›llarda
tekstil ihracat›n› (özellikle kumafl halinde) yavafl da
olsa art›rmaya devam ederken, konfeksiyon ihracat›na yönelmifl ve 1989 y›l›nda dünyan›n önde gelen

DÜNYA TEKST‹L VE KONFEKS‹YON DIfi T‹CARET DENGES‹
Milyar $
1990

1998

Ort. Y›ll›k De¤iflim (%)
1999

2000

1990-2000

2000/99

Net ‹hracatç›
Çin H.C.

11,6

30,7

30,9

38,2

12,7

23,4

G. Kore

11,9

13,2

12,7

13,1

1,0

3,2

‹talya

12,6

15,3

13,7

13,0

0,3

-5,3

Tayvan

8,8

11,9

11,4

12,1

3,2

5,7

Hong Kong

6,5

7,4

7,3

7,9

2,0

8,5

Türkiye

4,2

8,1

7,9

7,8

6,4

-0,8

ABD

26,1

51,2

55,3

62,5

9,1

13,0

Japonya

6,4

12,7

13,9

17,1

10,3

22,9

Net ‹thalatç›

‹ngiltere

6,6

9,9

11,0

11,6

5,8

5,6

Almanya

10,4

13,5

11,9

10,8

0,4

-9,6

Fransa

5,3

5,8

5,8

6,0

1,4

4,7

Kaynak: Textile Outlook International, January-February 2002

Türkiye, 2000 y›l›nda, dünyada en büyük pamuklu
iplik kapasitesine sahip ülkeler içinde hem ringde
hem de open-endde beflinci s›radad›r. Türkiye ringde dünya kapasitesinin %3,5’ine, open-endde
%5,2’sine sahiptir. Türkiye’de makine park› dünyaya
göre çok daha yenidir. Nitekim 10 yafl›ndan daha
eski olmayan makinelerin kapasite içindeki pay› dikkate al›nd›¤›nda, Türkiye’nin dünyadaki pay› ringde
%8,7, open-endde ise %15,9’dur.
Türkiye’de dokuma alt sektörü, ipli¤in aksine, yeterince büyük de¤ildir. Türkiye pamuklu sistemde dokuma üreten mekiksiz tezgah kapasitesi aç›s›ndan
2000 y›l›nda dünyada onikinci s›rada yer alm›flt›r.
Türkiye’nin söz konusu mekiksiz tezgahlarda dünyadaki pay› %2,5’dir. Tüm dokuma tezgahlar› içinde,
10 yafl›ndan daha eski olmayan makina park› incelendi¤inde, Türkiye yedinci s›radad›r ve dünyada
%3,8 oran›nda paya sahiptir.

konfeksiyon ihracatç›lar› aras›nda yerini alm›flt›r.
1990’l› y›llar›n ilk yar›s›nda Türkiye tekstil ve konfeksiyonda dünya (özellikle AB) pazarlar›nda mevcut
pay›n› korumaya çal›fl›rken, 1995 y›l›ndan itibaren
AB ile gümrük birli¤i sonras›nda ihracat›n çok büyük
oranlarda artaca¤› beklentisiyle tekstilde kapasite art›r›c› yo¤un yat›r›mlar yapmaya bafllam›flt›r. Ancak
konfeksiyonda pazar pay›n› art›ramayan Türkiye,
tekstil kapasitesini do¤rudan tekstil ürünleri ihracat›na yöneltmifl ve böylece AB’ye tekstil ihracat›nda birinci s›raya yükselmifltir.
1980’li y›llarda yüksek kapasite kullanma oran› ile
çal›flan tekstil sektörü, makine teknolojisindeki geliflme ile birlikte 1990’l› y›llar›n ilk yar›s›nda yat›r›mlar›n› art›rm›flt›r. ‹hracata yönelik çal›flan tekstil ve konfeksiyon sektörü, AB ile gümrük birli¤i sonras›nda talebin büyük ölçüde artaca¤› beklentisiyle yo¤un bir
yat›r›m hamlesine girmifltir. Bu yat›r›mlar a¤›rl›kla, ifl-
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çilik ve sat›fl maliyeti düflük yeni firmalar taraf›ndan yap›lm›fl ve artan
oranda teknolojik aç›dan
iflçilik maliyeti yüksek
eski tesislerin at›l kalmas›na, dolay›s›yla kapasite
kullanma oran›n›n h›zla
düflmesine yol açm›flt›r.
1995-97 döneminde yap›lan yat›r›mlar önemli
ölçüde d›fl finansman›
içermekle birlikte, yat›r›mlar temelde TL’nin
h›zla de¤er kaybetti¤i,
dolay›s›yla ihracata yönelik çal›flan sektörde (finansman problemi olmayan
firmalarda) fonlar›n oluflmas› ve bir sonraki y›lda (yat›r›m indirimi avantaj› da dikkate al›narak) TL’nin
de¤er kazanmas›n›n cazibesi ile yap›lmaktad›r.
Nitekim TL’nin de¤er kaybetti¤i ve net ihracat›n artt›¤› 1994, 1999 ve 2001 sonras›ndaki y›llarda
yat›r›mlar›n canland›¤› görülmektedir.

12

2002 y›l›n›n ilk 9 ay›nda tekstil ve konfeksiyon makineleri ithalat› %103 artm›flt›r. ‹plikte art›fl oran›n›n
düflük olmas›, makinelerin teslimat sürelerinin uzun
olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. 2002 y›l›nda bafllayan ve bir k›sm› 2003 y›l›na sarkacak olan yat›r›mlardan gerçekleflme ihtimali yüksek olanlar dikkate
al›nd›¤›nda, pamuklu sektöründe 143.950 ton/y›l
(472.776 i¤ ve 56.392 rotor) iplik kapasitesi yarat›lacakt›r.
1996 ve 1997 y›llar›nda, dünyada tekstil makinelerine en fazla yat›r›m yapan ülkeler aras›nda üst s›ralarda yer alan Türkiye’nin dünya tekstil makineleri sevkiyat› içinde ald›¤› pay 1999 y›l›nda önemli ölçüde
geriledikten sonra 2000 y›l›nda yeniden artarak makul seviyelere yükselmifltir. 2001 y›l›nda Türkiye,
dünya makine sevkiyat› içindeki pay› biraz azalmakla beraber, önemli yat›r›mc› aras›ndaki yerini korumufltur.
Dünya tekstil ve konfeksiyon ticaretinin 2005 y›l›nda
GATT kurallar› çerçevesinde serbestleflecek olmas›,
günümüzde lider konumda bulunan ve Dünya Ticaret Örgüt’üne kat›lan Çin H.C.’nin dünya ticaretinde
a¤›rl›¤›n› daha da artt›raca¤› beklentisi, Türk tekstil
sektöründe, yeni makinelere yat›r›m yaparak rekabet
gücünü art›rma beklentisi do¤urmaktad›r. Makine
teknolojisindeki yenilikler bu iste¤i canl› tutmaktad›r.
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AB’N‹N B‹RL‹K DIfiI ÜLKELERDEN YAPTI⁄I ‹THALAT ‹Ç‹NDE TÜRK‹YE’N‹N PAYI
TEKST‹L
AB
SIRA
12
4
5
5
6
6
6
6
5
3
2
2
1
1
1

1980
1984
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

KONFEKS‹YON
Almanya
SIRA
%

%
3,0
5,9
7,3
6,8
6,6
6,5
6,0
6,6
7,9
8,6
9,4
10,2
11,1
10,9
11,7

3
4
4
5
6
6
6
3
3
2
2
2
1
1

AB
SIRA
27
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7,5
7,3
7,1
6,4
6,3
5,3
5,4
8,1
9,2
10,7
10,6
11,3
11,0
11,9

Almanya
SIRA
%
4
1
8,0
1
14,6
1
15,4
1
13,9
1
15,6
1
15,3
1
14,9
1
17,8
1
18,1
1
18,2
1
18,7
1
18,1
1
18,6
1
18,2

%
1,1
5,7
10,5
11,0
9,8
10,6
10,3
9,7
11,0
11,0
10,8
11,5
11,0
10,9
11,3

Kaynak: EUROTEX

TÜRK‹YE’N‹N TEKST‹L MAK‹NELER‹ ‹THALATI (milyon $)
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2001/9ay
2002/9ay
De¤iflim (%)

‹plik
124
266
202
281
400
199
535
811
697
383
120
250
195
136
226
66

Dokuma
92
161
55
80
120
59
257
351
215
134
47
128
81
53
110
109

Örme
41
114
105
166
182
114
232
405
308
262
62
168
113
72
226
213

Boya-apre
52
125
104
119
168
109
189
404
356
233
97
157
97
65
149
129

Konfeksiyon
49
95
67
68
98
58
149
171
152
99
60
82
54
39
86
122

Toplam
408
877
635
834
1.121
690
1.544
2.362
1.989
1.345
532
995
686
473
960
103

Kaynak: D‹E.

DÜNYA TEKST‹L MAK‹NELER‹ SEVK‹YATI ‹Ç‹NDE TÜRK‹YE’N‹N YER‹1
K›sa Elyaf Ring ‹plik
Open-End ‹plik
Uzun Elyaf Ring ‹plik
Yuvarlak Örme
Mekiksiz Dokuma Tezgah›
(Rapier/Projektil Tezgah

S›ra
2
1
1
3
2
2

1996
Pay (%)
14,2
43,3
23,5
13,9
10,4
14,1

S›ra
4
8
5
3
14
5

1999
Pay (%)
5,1
3,9
4,2
7,2
1,8
3,2

2000
S›ra
Pay (%)
5
5,7
2
16,7
3
6,5
5
6,0
5
4,0
3
8,8

S›ra
5
2
3
4
4
3

2001
Pay (%)
4,0
12,3
4,2
4,6
2,9
5,8

Kaynak: ITMF

Ring iplik makinelerinde i¤, open-end iplik makinelerinde rotor, dokumada tezgah, yuvarlak örmede makine adetleri cinsinden hesaplanm›flt›r.

1

*1983 y›l›ndan buyana TSKB’de tekstil ekonomisti olarak çal›flmaktad›r/Alt›nc›, Yedinci ve Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma
Planlar› için DPT bünyesinde kurulan Tekstil ve Giyim Sanayi Özel ‹htisas Komisyonu Raportörü olarak görev yapm›flt›r.
TOBB Tekstil Sektör Kurulu üyesidir.
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Orta ve Do¤u Avrupa Ülkelerinde Leasing
2002/6 Ayl›k Geliflmeler

Müge KARIfiMAN

MACAR‹STAN : Nisan 2002’de genel seçim yaflayan
Macaristan’da 4 partiden oluflan bir parlamento yap›s›
ç›ksa da en önemli ulusal hedefin AB’ye entegrasyonun tamamlanmas› oldu¤unda partiler aras› fikir birli¤i
mevcut.Ülkede 2002 y›l›nda ekonomik göstergelerde
bir miktar daha iyileflme gözleniyor. 2002 enflasyonunun % 5.5 ila % 5.8 aras› olmas›, yat›r›mlardaki büyümenin ise % 6 olmas› bekleniyor.
Leasing piyasas›nda ise istikrarl› art›fl devam ediyor.
2002 y›l› ilk yar›s›ndaki leasing ifllemlerinde % 10 büyüme gözlendi ve ifllem hacmi 1 milyar Euro’yu geçti. En büyük pay % 60 ile otomobillerde. S›ras›yla di¤er kara ulafl›m araçlar› (% 21) ve üretim ekipmanlar›
(% 11) geliyor. Gayrimenkul leasingi ise % 4 gibi oldukça düflük bir paya sahip. Macaristan Leasing Birli¤i’nin 33 üyesi var ve üye say›s›nda son y›llarda
önemli bir de¤ifliklik olmam›fl. Ancak yak›n dönemde
müzakere halindeki baz› birleflmelerin sonuçlanma
olas›l›¤› mevcut.
AVUSTURYA : Ekonomik göstergeler aç›s›ndan ülkede ve global ekonomide yaflanan olumsuz iflaretlere
ra¤men leasing portföyünün büyüdü¤ü kaydediliyor.
2002’nin ilk alt› ay›nda yaklafl›k 77.000 adet leasing
sözleflmesi yap›ld›. Gayrimenkul leasingi 522 milyon
Euro ifllem hacmiyle % 25 paya sahip.Ayr›ca gayrimenkul leasinginde sözleflme vadelerinde uzama gözleniyor.20 y›ldan uzun vadeli kontrat talepleri artm›fl.
Bunun yan› s›ra yerel leasing flirketlerinin yurtd›fl›ndaki flubeleri de özellikle Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerinde önemli bir paya sahip ve bu flubelerin gerçeklefltirdi¤i gayrimenkul leasing ifllemleri % 55’in üzerinde bir
art›fl kaydederek 335 milyon Euro’ya ç›km›fl. Öte yandan tafl›n›r mallardaki leasing ifllemleri % 11 düflüfl
göstermifl. Bunun nedenleri aras›nda özellikle uçak
endüstrisinde son dönemde yaflanan olumsuz geliflmelerin yer ald›¤› belirtiliyor.
ÇEK CUMHUR‹YET‹ : Çek Cumhuriyeti’nde leasing bu
güne kadar istikrarl› bir geliflim içindeydi. 2001 y›l›nda
leasing ifllem hacmi yaklafl›k % 14’lük bir art›flla 96
milyar Çek Kronuna (3 milyar Euro) yükselmiflti. Ancak
son dönemde leasing talebinde azalma gözleniyor.
Bunun sebepleri aras›nda Çek ekonomisinde büyümenin beklenenin alt›nda ç›kmas›, yurtiçi yat›r›mlar›n
2002’nin ikinci çeyre¤inde % 5 düflmesi, iflsizlik oran›n›n A¤ustos sonu itibariyle % 9.4’e yükselmesi ve yaz
aylar›nda yaflanan sel felaketi say›l›yor.

2002’nin ilk 6 ay›nda leasing ifllemlerinde bir önceki
senenin ayn› dönemine göre sadece % 1.5 art›fl gösterdi ve ifllem hacmi 49 milyar Çek Kronu oldu. Her
sene oldu¤u gibi en büyük paya (yaklafl›k % 50) otomobiller sahip, kamyon ve otobüslerin pay› ise % 30
oran›nda.Otomobil leasinginin içinde % 20’lik bir pay
2.el otomobillere ait. Gayrimenkul leasinginde ise %
70 düflüfl yaflanm›fl ve leasing ifllemleri içindeki pay› %
4’ten % 1’in alt›na düflmüfl.
Prag’ta yaflanan sel felaketinin ard›ndan hükümet, kaynaklar› artt›rmaya yönelik olarak parlamentoya bir
öneri sundu. Bu öneri paketinde KDV oranlar›nda de¤ifliklik yap›lmas› öngörülüyor. Teklifte genel KDV oran› % 22’den % 21’e düflürülürken en düflük oran % 5
ise % 7’ye ç›kar›l›yor. Ayr›ca ÖTV ve Gelir Vergisinde
de de¤ifliklikler öngörülüyor. Bu paketin leasing ifllemlerine do¤rudan bir etkisi bulunmuyor ancak hükümetin KDV sistemini AB direktiflerine uygun hale getirmeye yönelik bir çal›flmas› daha mevcut ve burada
da hizmetlere uygulanan KDV’nin % 5’ten % 22’ye ç›kar›lmas› söz konusu. Bu da otomobil leasinginde kira
KDV’lerine uygulanan % 5 oran›n›n % 22’ye yükselmesine neden olacak. Bu de¤iflikli¤in otomobil leasingine olumsuz etkileri bekleniyor.
Çek Leasing Birli¤i’nin 93 üyesi var. 15 Leasing flirketi piyasa pay›n›n % 86’s›na sahip. Ülkede 2002 y›l›nda
muhasebe uygulamalar› AB Muhasebe direktifleriyle
uyumlu hale getirildi ancak bu leasing ifllemlerini etkilemedi, leasing flirketleri halen hukuki mülkiyet anlay›fl›na göre muhasebelefltiriyorlar.
SLOVAKYA : Slovakya’da 2002’nin ilk yar›s› genel
ekonomi aç›s›ndan oldukça iyi geçti. GSYH % 4 artt›,
2001 Haziran sonu itibariyle % 8 olan enflasyon ise
2002 ayn› dönemde % 2.6’ya düfltü. Tek olumsuz
gösterge % 19 olan iflsizlik oran› oldu.
Ekonomideki iyileflmenin leasing hacmine yans›mas› da
olumlu oldu. 2002’nin ilk yar›s›nda ekipman leasingi %
17 artarak 423 milyon Euro olarak gerçekleflti. Hemen
hemen tüm ekipman gruplar›nda art›fl yafland›, en çok
art›fl ise makine ile ticari araçlarda (kamyon ve a¤›r vas›talar) oldu. Otomobillerdeki art›fl oran› düflük olmakla
birlikte otomobil leasingi, ifllem hacmi içinde en yüksek
paya (% 47) sahip. Slovakya’da tüketiciye yap›lan otomobil leasingi oldukça yüksek. Yap›lan ifllemlerin ço¤unlu¤u finansal leasing. Otomobil leasingi içinde bile
operasyonel leasing pay› oldukça düflük (% 5.6).
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Öte yandan gayrimenkul leasingi ilk 6 ayda % 500 gibi bir oranda artt› ancak genel ifllemler içinde gayrimenkul leasingi oldukça düflük (20 milyon Euro). Gayrimenkul leasingindeki art›fl sebebinin, hem al›m safhas›nda hem de kirac›ya devir aflamas›nda al›nmakta
olan çift al›m-sat›m vergisinin bire düflürülmesi için
Slovakya Leasing Birli¤i’nin parlamentoya verdi¤i teklifin kabul edilmesi oldu¤u kaydediliyor. Ancak bu flekilde vergilendirme, leasing flirketi gayrimenkulün ilk
sahibiyse yani inflaat›n› gerçeklefltiriyorsa mümkün
olabiliyor.
POLONYA : Polonya’da 2000-2001 y›llar›nda yaflanan
ekonomik krizin etkisiyle leasing sektöründe de
önemli de¤iflikler yafland›. Öncelikle leasing sektörünün geleneksel müflterisi olan KOB‹’lerin yat›r›mlar›
durdu dolay›s›yla leasing talebi düfltü, di¤er taraftan
özellikle ba¤›ms›z leasing flirketleri fon bulmada büyük
güçlük yaflad›lar ve piyasadan çekildiler.
2000 y›l› bafl›nda leasing piyasas›nda faaliyet gösteren
leasing flirketi say›s› 150 idi. Bunun % 30’u banka orijinli, % 5’i sat›c› firma orijinli kalan % 65’i ise ba¤›ms›z
leasing flirketiydi. 2002/6.ay itibariyle aktif leasing flirketi say›s› 40’› aflmamakta. Sat›c› orijinlilerin say›s› de¤iflmedi, banka orijinlerin say›s› ise baz› bankalar›n birleflmesi sonucu bir miktar düfltü ancak ba¤›ms›z leasing flirketlerinin say›s›nda önemli oranda azalma oldu. Paralel olarak Polonya Leasing Birli¤i’nin de üye
say›s› 57’den 31’e düfltü.
Ancak 2002/6 ayl›k göstergeler umut vaadetmekte.
2002 y›l›n›n ilk yar›s›nda ekipman leasingi yaklafl›k %
20 art›fl gösterdi. fiahsi kullan›m için al›nan otomobillerde de önemli oranda art›fl yafland›. Bunun sebebi bu
tip otomobillerde al›nan çift KDV uygulamas›n›n 2001
Eylül’ünde kald›r›lmas› oldu. Yeni uygulamayla leasing
flirketleri al›m s›ras›nda ödedi¤i KDV’yi indirebilecek,
böylece kirac›n›n üzerinde tek KDV yükü kalacak. Esas›nda Polonya’da flimdiye kadar flahsi amaçl› otomobil
leasingi toplam içinde % 0.5’i hiç geçmemiflti. Bu uygulama, flahsi kullan›m amaçl› otomobil ifllemlerinin
pay›n› % 8’e yükseltti.
SLOVENYA : Slovenya Leasing Birli¤i’nin 35 üyesi var,
bunlardan 7’si piyasa pay›n›n % 80’ini temsil ediyor.Piyasada etkin olanlar genelde yabanc› banka orijinli ya da yabanc› sermayeli flirketler.Bu flirketlerin piyasa pay› % 90. Geçen sene Slovenya’da leasing piyasas›nda büyük bir rekabet yaflanm›flt›. 2001 y›l›nda 2
yeni leasing flirketi kuruldu ve bu flirketler 5.ve 7.s›raya yerlefltiler. 2002 y›l›nda kurulan Immorent Leasing
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ise 2002/6 ayl›k dönemde pazar pay›n›n % 31’ine sahip olarak bir anda birinci s›raya yerleflti.
Slovenya’da 2002/6.ay sonu itibariyle leasing hacmi
450.6 milyon Euro olarak gerçekleflti. Gayrimenkul leasingi 204.9 milyon Euro ifllem hacmiyle toplam›n %
45’inden fazlas›n› oluflturuyor. ‹kinci s›rada ticari arabalar geliyor. Bunun pay› toplam içinde yaklafl›k % 28
(125 milyon Euro). Yap›lan sözleflmelerin vadeleri
oldukça uzun. Gayrimenkul leasinginde fonlaman›n %
80’ine yak›n› 10 y›l›n üzerinde, di¤er ekipmanlarda
sözleflmelerin yaklafl›k % 72’sinin vadesi 2-5 y›l aras›nda.
Slovenya Leasing Birli¤i, muhasebe standartlar› üzerindeki finansal ve operasyonel leasing ayr›m›yla ilgili
çal›flmalar›n› sürdürüyor.
ESTONYA : Estonya’da leasing aktivitesinde bulunmak için ön izne gerek yok ve leasing flirketlerinin özel
bir yasal formda kurulmas› gerekmiyor. Ancak finansal
leasing ifllemi sadece kredi kurumu statüsündeki kurulufllar taraf›ndan gerçeklefltirilebiliyor. Ülkede 2002
y›l›na kadar leasing ifllemleriyle ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktayd›,2002 y›l› bafl›nda ise leasing ifllemleri Borçlar Kanunu içinde düzenlendi. Dolay›s›yla,
leasing ifllemleri için kira kontrat› tan›m› bu tarihten itibaren geçerlili¤ini kaybetti. Borçlar Kanunundaki hükümler leasingin tan›m›n› yapmakta ve taraflar aras›ndaki hak ve yükümlülükleri belirlemekte. Kanunda
operasyonel ve finansal leasing ayr›m› mevcut de¤il.
Bu ayr›m sadece muhasebe ve vergi düzenlemelerinde var. Halihaz›rda muhasebesel düzenlemeler uluslar
aras› muhasebe standartlar›na paralel de¤il ancak
2003 y›l›nda bu standartlar›n uygulamaya girmesi
bekleniyor.
Ülkede leasing ifllemlerinin % 46’s› finansal leasing.
Operasyonel leasing ifllemlerinin oran› ise % 22. Kalan
% 32’lik pay› da sat›n almaya dayal› (hire-purchase) ifllemler oluflturuyor.Leasingle finanse edilen yat›r›mlar›n oran› Estonya’da hayli yüksek. 2001 y›l›nda leasingin piyasa penetrasyonu % 25 olmufl.Ekipman gruplar› içinde otomobiller (% 28) ve üretim ekipmanlar› (%
20) baflta geliyor. Gayrimenkul leasingi de büyümekte
ve toplam içinde oran› % 28’e ulaflm›fl. Sözleflmelerin
% 74’ünün vadelerinin 3 y›l› aflt›¤› kaydediliyor.

Kaynak:
Leaseurope (Avrupa Leasing Birlikleri Federasyonu)
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