
Merhaba
Leasing sektörü 2002 y›l›n› oldukça iyi sonuçlarla kapa-
d›. ‹fllem hacminde bir önceki seneye göre dolar baz›n-
da % 81 art›fl kaydedildi. Bu, 2002 bafl›nda beklenen bir
sonuç de¤ildi ancak 2002’nin ikinci çeyre¤inden itibaren
piyasalardaki olumlu göstergeler leasing flirketlerinin
hedeflerini revize etmesine neden oldu ve sektör revize
edilen rakamlara ulaflt›. En yüksek ifllem hacmi ise son
çeyrekte gerçekleflti. 2002 y›l›nda özellikle ihracata yö-
nelik tekstil ve di¤er imalat alanlar›nda kapasite art›fl› ve
yenileme yat›r›mlar› h›z kazand›. Bu yat›r›mlar›n bir ço¤u
leasinge yöneldi. Bültenimizde leasing sektörünün 2002
performans›yla ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Savafl koflullar› nedeniyle bu y›la biraz olumsuz beklen-
tilerle girilmesine ra¤men, 2003’ün ilk çeyrek sonuçlar›-
n›n da beklenenin üzerinde gerçekleflece¤i tahmin edili-
yor. 

Öte yandan, Nisan ay›nda leasing ifllemlerinin vergilen-
dirilmesine yönelik de¤iflikliklerin de yer ald›¤› bir Vergi
Kanun tasar›s› Meclis’e sunuldu. Bu yeni düzenleme ile
bu güne kadar hukuki mülkiyet esas›na göre vergilendi-
rilen leasing ifllemleri,  Temmuz ay›ndan itibaren ekono-
mik mülkiyet esas›na göre vergilendirilecek. Dolay›s›yla
leasinge konu mal hukuki malik kiralayan flirketin bilan-
çosu yerine ekonomik malik yani kirac›n›n bilançosunda
yer alacak. Sn. Ahmet Buldam, bu say›m›zdaki yaz›s›nda
bu önemli de¤iflikli¤e de¤iniyor. Ayr›ca Baflkan›m›z Sn.
Dursun Akbulut’un konuyla ilgili görüflleri de Baflkandan
bölümümüzde yer al›yor.

Görüfl sayfam›z›n bir di¤erinde, finansal raporlamada
dünyadaki standartlar›n geliflimine de¤inen çal›flmas›yla
Sermaye Piyasas› Kurulu’ndan Sn. Saim Üstünda¤’›n ya-
z›s› mevcut.  

Sektör incelemesinde, 2002 y›l›nda yo¤un yat›r›m talep-
leriyle karfl›lafl›lan otomotiv ve yan sanayi sektörünü in-
celemek istedik. Konuyla ilgili olarak Otomotiv
Sanayicileri Derne¤i ile Tafl›t Araçlar› Parça Sanayicileri
Derne¤i’nin sektörel bilgi ve beklentileri içeren bilgi
verici yaz›lar› bültenimizin di¤er sayfalar›nda yer al›yor.

Bültenimizegörüflleriyle katk›da bulunanlara teflekkür
ediyoruz.

Bir sonraki say›m›zda buluflmak üzere.

Sa¤l›cakla kal›n… F‹DER  

Finansal Kiralama Kanunu (FKK) ülkemizde on sekiz y›ld›r
yürürlükte. F‹DER’de temsil edilen k›rk flirket içinde onbefl
yafl›n üzerinde befl kurulufl sayabilirsiniz. Ayr›ca ülkemizde
on befl y›ldan uzun bir süredir leasing yapan bir Özel Finans
Kurumu, bir de Kalk›nma ve Yat›r›m Bankas› var. Finansal
kiralama kurulufllar›, ülkemizin kredi sistemi içinde oldukça
uzun bir deneyim derinli¤ine sahipler. Bu dönemde kendi
zaaf› yüzünden faaliyetten çekilen bir tek leasing flirketi gö-
remezsiniz. Demek ki finansal kiralama kurulufllar› çal›fl›r-
ken kendileri zaafa düflmedikleri gibi müflterileri de zaafa
düflmemifl. Finansal kiralama alacaklar›n›n kalitesi hep yük-
sek ola gelmifltir. Demek ki, finansal kiralama kurulufllar› ül-
kemizin kredi sistemi içinde oldukça sa¤l›kl› bir deneyim
derinli¤ini temsil ediyorlar.

Bu dönemde finans sektörü yat›r›m finansman›na uzak dur-
du. Kalk›nma bankalar›nda bile dikkatlerin hazine operas-
yonlar›na kayd›¤›n› gördük. Leasing kurulufllar› ise statüle-
ri gere¤i - sabit sermaye finansman›nda uzmanlaflt›lar. Böy-
lece zaman zaman leasing finansman›n›n orta vadeli banka
kredilerini aflt›¤› bile oldu. Kaynak vadelerinin giderek k›-
sald›¤› dönemlerde dahi kurulufllar makul ölçüler içinde va-
de ve kur riski tafl›yarak sermaye mallar›n› finanse etmeyi
sürdürdü. Finansal kiralama kurulufllar› ülkemizde makro
aç›dan yararl› ve etkin bir kredilendirme deneyimini temsil
ediyorlar.

Özetle; finansal kiralama kurulufllar›ndan oluflan topluluk,
ülkemizin kredi sisteminde uzun, sa¤l›kl› ve makro aç›dan
yararl› bir birikimi bar›nd›r›yor. Sektör, 2002’nin zor koflul-
lar›nda 1,3 milyar dolar›n üzerinde sabit sermaye yat›r›m›-
n› finanse ederek, ekonominin iyi çal›flan bir difllisi oldu¤u-
nu kan›tlam›flt›r. Ülkenin finansal kiralama kurulufllar›na ih-
tiyac› var.

Evet, Türkiye çok zor bir yap›sal dönüflüm döneminden ge-
çiyor. Bu süreçte finansal kiralama sektörü ile ilgili al›nacak
önlemlerin hem birbirine hem de sektörün potansiyeline
uygun olmas› için neler yap›labilir? 

Vergi Düzeninde De¤ifliklik 

Hükümetin, finansal kiralaman›n on sekiz y›ll›k muhasebe
ve vergilendirme düzenini de¤ifltirmeye haz›rland›¤› anla-
fl›l›yor. Haz›rl›klar›n oldukça ileri bir aflamas›nda sektörün
önüne gelen bu de¤iflikli¤in, IMF’e verilen Niyet Mektubu
ekinde söz verilen ‘Vergi Reformu’ kapsam›nda oldu¤u be-
lirtiliyor. Yeni muhasebe ve vergi düzeninin temelde Ulus-
lararas› Muhasebe Standartlar›na göre finansal kiralama –
operasyonel kiralama ayr›m›na dayanaca¤› anlafl›l›yor.

Devam› Sf. 4’de

Nas›l Bir De¤iflim ?
Ahmet BULDAM
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Bilindi¤i üzere 4842 say›l› "Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun" kapsam›nda yap›lan yeni düzenleme ile Finansal
Kiralama ifllemlerinin vergilendirilmesi, hukuki mülkiyet esas›ndan
ekonomik mülkiyet esas›na kayd›r›lm›flt›r. Buna göre bir kiralama
iflleminde kiralanan malla ilgili her türlü ekonomik ve ticari riski ki-
rac› üstleniyorsa, kirac› ekonomik malik s›fat›yla kiralanan mal› ma-
liyet bedeli üzerinde kullan›m hakk› olarak aktiflefltirip, amortisma-
na tabi tutma hakk›na sahip olmaktad›r.
Bu düzenleme ile Finansal Kiralama fiirketleri, kiralanan mal›n hu-
kuki maliki olmas›na ra¤men, amortisman hakk›n› kaybetmekte ve
yap›lan ifllemler bir banka gibi kredi olarak muhasebelefltirilerek
vergilendirmeye tabi tutulmaktad›r.
3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu kapsam›nda Finansal Kirala-
ma fiirketlerinin yapt›¤› her sözleflmede ekonomik malik kirac› ola-
ca¤›ndan, bundan böyle Finansal Kiralama fiirketleri, sadece yat›-
r›m kredisi veren finansal kurulufllar haline dönüflmektedir.
Di¤er taraftan dünyada leasing ifllemlerinin yayg›n olarak kullan›l-
d›¤› geliflmifl ülkelerde, leasing flirketleri Finansal Leasing (Finansal
Kiralama) ifllemlerinin yan›nda, Operasyonel Leasing (Operasyo-
nel Kiralama) ifllemleri de yapmaktad›rlar. Operasyonel Leasing ifl-
lemlerinde leasing flirketleri kredi (finansman) riski yan›nda kirala-
nan mal›n ekonomik ve ticari riskinin bir k›sm›n› da üstlenerek,
hem hukuki malik hem de ekonomik malik s›fat›n› tafl›maktad›rlar.
Bu yöntemle özellikle teknolojileri çabuk de¤iflen ekipmanlarda
yat›r›mc› operasyonel leasing’i tercih edip, kira dönemi sonunda
kiralanan mal› iade ederek makina park›n› leasing yoluyla yenile-
mektedir.
Sektörün yeni yap›lan düzenleme ile küçülmesi kaç›n›lmazd›r. An-
cak 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu de¤ifltirilerek, leasing ka-
nunu haline dönüfltürülmesi ve bu düzenleme ile leasing flirketle-
rinin sadece kredi veren kurulufllar halinden kurtar›larak, leasingin
di¤er ürünü olan operasyonel leasing ifllemlerini yapabilecek ko-
numa getirilmesi hem sektörün önünü açacakt›r hem de bu yön-
temi en fazla kullanan KOB‹’lerin yat›r›mlar›n› ateflleyecektir. 
Yap›lmas› zorunlu oldu¤u belirtilen yeni düzenleme ile ilgili olarak
sektörün görüfllerini gözönünde bulunduran Maliye Bakanl›¤› Yet-
kililerine, Vergi Konseyi Üyelerine ve Meclis Komisyonunda bu
konuyla ilgili de¤ifliklik önergesi veren ‹ktidar ve Muhalefet Partisi
Milletvekillerine teflekkür ederiz. Leasing sektörünün yap›lan bu
yeni düzenlemeye çok çabuk adapte olarak, sektörün daralmas›na
imkan vermeyece¤ine inan›yorum.

Sayg›lar›mla,
Dursun AKBULUT

Yönetim Kurulu Baflkan›

Baflkan’dan

Bu sene 21.si düzenlenen World Leasing
Convention 5-6 Haziran tarihlerinde Roma’da
yap›lacak. Her sene leasing sektöründen pro-
fesyonellerin kat›ld›¤› toplant›da, "‹talya’da
Gayrimenkul Leasingi", "Leasing Piyasas›nda
Menkulk›ymetlefltirme ‹fllemleri", "Uluslarara-
s› Muhasebe Standartlar›na Yönelifl", "Cross-
border Leasing’te Yaflanan Hukuki Sorunlar",
"Kirac› Bak›fl Aç›s›ndan Operasyonel Leasing"
gibi konular yer al›yor. Bunun yan› s›ra, Asya
ve Afrika’da leasing ifllemlerinin geliflimleri-
nin yer ald›¤› sunumlar da programda mev-
cut. Ayr›ca toplant› program› dahilinde,
Operasyonel leasing: Faydalar› ve Riskleri
konulu bir günlük çal›flma toplant›s›
yap›lacak.

21. Dünya Leasing
Konvansiyonu Bu Sene
Roma’da 

F‹DER’in Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi
F‹DER’in 26.fiubat tarihinde yap›lan Genel Kurulu’nda 2 sene için görev yapacak olan yeni Yönetim Kurulu belirlendi.
Yap›lan görev da¤›l›m› ile geçen dönem baflkan›, Bnp-Ak-Dresdner Leasing Genel Müdürü Dursun Akbulut yeni
dönem için de baflkan olarak seçildi. Yeni dönem Yönetim Kurulu görev da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:
Yönetim Kurulu Baflkan› Dursun AKBULUT (BNP-Ak-Dresdner Leasing Gn.Md)
Yönetim Kurulu Baflkan Yrd. Pelin Ferah KUB‹LAY (D›fl Leasing Gn.Md)  
Genel Sekreter Mehmet ÇINAR (TEB Leasing Gn.Md)
Mali Sekreter Mehmet KOÇAK (ABN-Amro Leasing Gn.Md)
Yönetim Kurulu Üyesi Hamit AYDO⁄AN (Koçlease Gn.Md.)
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent TAfiAR (Siemens Leasing Gn.Md.)
Yönetim Kurulu Üyesi Berrin AVCILAR (Yap› Kredi Leasing Gn.Md.)
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Finans Leasing’den Bir Proje: Lease Online
Leasing sektöründe 1990 y›l›ndan beri faali-
yet gösteren Finans Leasing, leasing ifllemle-
rinin takibini kolaylaflt›rmak üzere  web site-
sinde yeni ürünü Lease Online’› faaliyete ge-
çirdi. (www.finansleasing.com.tr)
Bu ürünün benzeri bankac›l›k sisteminde kul-
lan›lmakla birlikte, leasing sektöründe bu uy-
gulamay› ilk olarak kullan›ma açan flirket ol-
duklar›n› kaydeden flirket yetkilileri, bir ban-
kan›n internet  sitesinden al›nabilecek bilginin
çok daha fazlas›n› müflterilerine bu hizmet
arac›l›¤›yla sunabildiklerini belirtiyorlar.
Yetkililer, bu güne kadar sektörde "online le-
asing" hizmetleri çerçevesinde firmalara le-

asing baflvurusunda bulunabilme olana¤› sa¤lanmakla birlikte, bu proje ile Finans Leasing’in tüm operasyo-
nel ve mali altyap›s›n› müflterilerine açt›klar›n› ve kirac› firmalara tüm finansal kiralama ifllemlerini ve bunla-
r›n detaylar›n› online takip etme imkan› sa¤lad›klar›n› belirtiyorlar.
Lease Online yard›m› ile kirac› firmalar, yeni baflvurusu ile ilgili ifllemlerin hangi aflamada oldu¤unu an›nda
takip edebiliyor. Bu sayede kirac›lar yapm›fl olduklar› sözleflmelerde kira ödeme planlar›n›, gerçeklefltirdikle-
ri kira ödemelerini, varsa gecikmifl borçlar›n› ve bunlarla ilgili gecikme faizlerini görebiliyor. Ayr›ca kiralanan
mallar ve sigorta bilgileri ile ilgili tüm detaylara online ulaflabiliyor. Yeni baflvurularda da teklif aflamas›ndan
mal›n teminine kadar tüm bilgiler sitede yer al›yor.

Yap› Kredi Leasing’in Uluda¤’da Yar›na Güvenli Yolculuk Aray›fl›
Yap› Kredi Leasing, klasik yönetici anlay›fl›ndan iflinin
lideri olan yönetim anlay›fl›na geçifl karar› alarak "Yar›-
na Güvenli Yolculuk" program› alt›nda çal›flmalar›na
bafllad›. Bu program›n ana parçalar›ndan olan ‹nsan
Kaynaklar› konusunda fiubat 2003 ten bu yana TWC
firmas› ile devam eden çal›flmalar›n ilk bölümü YKL’nin
tüm yöneticileri ile Uluda¤’da 5-6 Nisan tarihleri ara-
s›nda yap›lan bir toplant›da paylafl›ld› ve tart›fl›ld›.
Toplant›da, klasik koruyucu yap›n›n ifl hayat›na getir-
dikleri/götürdükleri, üretken olman›n getirileri karfl›-
laflt›r›ld› ve üretkenli¤in gelifltirilmesi için hedef tan›m-
lamas› çal›flmalar› TWC dan›flmanlar›nca yapt›r›ld›.
YKL, toplant›da Performans Yönetim sisteminde yeni
ve farkl› bir yaklafl›m ile yaflam›na devam karar› ald›.
Böylece, flirket organizasyonunda al›fl›lagelmifl olan terfi sistemlerinden vazgeçilerek, Performans Yönetim
sisteminin Haziran 2003’de hayata geçirilmesi planlan›yor. fiirket yetkilileri, yeni yap› içinde verilen görevin
yap›lmas› kavram› yerine, sorumlulu¤unu ve kendisinden beklenileni iyi bilen, seçim yap›p karar alabilen et-
kin ekiplerin oluflabilmesi için tüm yönetim kadrosunun ortak karar ald›¤›n› ve ifl planlar›n› yapt›¤›n› kaydet-
mekte.
YKL, yeni kariyer sisteminin ilk basama¤› olarak, müdür yard›mc›lar›n›n 19 Nisan Cumartesi günü Sakl›köy’de
Profil Dan›flmanl›k taraf›ndan Geliflim Merkezi kurularak yap›lacak olan çal›flmaya kat›lmalar›n› planlad›.
YKL’den ve TWC’den gözlemci ve dan›flmanlar›n da kat›laca¤› bu çal›flma bir gün sürecek.
Bu uygulama ile çeflitli pozisyon ve fonksiyonlarda çal›flan müdür yard›mc›s› kadrolar›n›n gelecekteki kariyer-
leri için yetkinlik bazl› geliflim modelleri tan›mlanmaya çal›fl›lacak.
Yetkililer "Yar›na güvenli ulaflmak bu günden bafll›yor. Amac›m›z özellikle insana yap›lan planl› yat›r›m›n bu
yolculuktaki öneminin bilinci ile müflteri memnuniyeti felsefesini hayata geçirmek" diyorlar.
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Sektöre yak›n olanlar bilir: bu konuda dünyada iki farkl›
muhasebe gelene¤ini yans›tan iki temel uluslararas› bel-
ge var: IAS 17 ve FASB 13. Bu iki belgedeki kriterler bü-
yük ölçüde ayn›. Ancak, IAS Avrupa’n›n ‘makul de¤er-
lendirme’ esas›na dayal› muhasebe anlay›fl› do¤rultusun-
da ölçü olarak ‘yeterli’ ya da ‘önemli’ gibi s›fatlar kulla-
n›r. FASB ise ABD muhasebe gelene¤indeki kesinlik ter-
cihini izleyip say›sal ölçüler koyar. Türkiye’deki uygula-
man›n IAS 17’den çok FASB 13’e yak›n bir çerçeveye
oturaca¤› kan›s›nday›m.

Kullan›lan ölçü ne olursa olsun amaç, sermaye mallar›n›n
finansman›n› bu mallar›n kiralamas›ndan ay›rmak. Birinci
kümedeki ifllemler, yasal (kuru) mülkiyetin el de¤ifltirip
de¤ifltirmedi¤ine bakmaks›z›n ‘kredi’ fleklinde muhase-
beleflecek. Böylelikle leasing flirketlerinin finansal kirala-
madan do¤an varl›klar› finansal varl›klara dönüflecek,
vergilendirilebilir gelirleri ise net faiz kazançlar›na dayal›
olarak hesaplanacak. Bu durum gerçek faaliyete uygun
oldu¤undan, elbette muhasebenin temeli olan ‘özün ön-
celi¤i’ ilkesine uygun. Leasing flirketleri zaten bir süredir
kamu düzenleme ve denetleme otoritesine bu bazda ra-
porlama yapmaktalar. Sa¤l›kl› bir bünyeye sahip olan ve
kiralar›n› düzgün ödeyen bir kirac› için de, hukuken sahip
olmad›¤› bir mal›n amortisman giderlerini ay›rmak ger-
çek duruma daha yak›n bir tablo verecek. Belirsiz olan, fi-
nansal kiralama iflleminin karfl›l›kl› iki bilançoda do¤urdu-
¤u toplam katma de¤erin bu yöntemle daha etkin flekil-
de vergilendirilip vergilendirilmeyece¤i. 

Bu yaz›n›n yaz›ld›¤› tarihte yeni düzenlemenin alaca¤›
flekil için çal›flmalar sürdü¤ünden, burada teknik opsi-
yonlar› tart›flmayaca¤›m. Bunun yerine, düflünülen de¤i-
flikli¤in muhtemel hukuki ve operasyonel uzant›lar›na
girmek istiyorum.

Finansal Kiralama – Operasyonel Kiralama

Finansal kiralaman›n tan›m› aç›s›ndan FKK ile IAS-FASB
aras›nda temel farklar var. Türk hukukuna IAS-FASB te-
melinde bir finansal kiralama tan›m›n›n girmesi, önemli
kavram kar›fl›kl›klar› do¤urabilecek. FKK tan›m› operasyo-
nel anlamda ‘feshedilemez asgari süre’ temeline dayan›r,
süre sonunda mülkiyet devrini bile ölçü kabul etmez.
IAS-FASB tan›m› ise sözleflmedeki ‘finansal amortizas-
yon’ ile kiralanan›n ‘ekonomik amortizasyonu’ nun
önemli ölçüde örtüflüp örtüflmedi¤ini belirlemeyi amaç-
lar. Bu yüzden kal›nt› de¤er ve kiralanan›n devir bedeliy-
le yak›ndan ilgilenir.   

FKK, bu do¤as› gere¤i finansal amortizasyon konusuna
hiç girmemifl ancak pratikte muhasebesel amortisman›n
tümüyle kiralayana ait olmas› sonucunu veren bir kural
koymufltu (FKK 7.md). Bu kural, vergi mevzuat›yla
FKK’n›n kesiflti¤i tek noktayd›. VUK’ nda öngörülen asga-
ri amortisman süresi befl y›la uzay›nca bu nokta da kal-
mad›. Ayr›ca, FKK 25. Maddedeki ‘sözleflmenin kiralayan
taraf›ndan (hakl› nedenlerle) feshi’ nin sonuçlar›n› göste-
ren hükümler, finansal kiralama sözleflmeleri ile finansal
amortizasyon aras›nda kurulabilecek ba¤lant›lar› da ko-

par›yordu. fiimdi e¤er muhasebe ve vergilendirme ama-
c›yla IAS-FASB temelinde bir finansal kiralama tan›m›
gelirse, FKK’ nda ayn› ad alt›nda yap›lan tan›m, finansal
anlam›n› büyük ölçüde yitirecek. FKK sadece belirli flekil
flartlar›na uyan sözleflmelerdeki malik ve kirac› haklar›n›
düzenleyen bir yasa olarak kalacak.

Öte yandan ‘finansal amortizasyon’ resmi bir muhasebe
kavram› haline gelirse, FKK’nun 25. maddesi de daya-
naks›z kalacak. Sektörde gerçekleflen tek menkullefltirme
operasyonunun haz›rl›k çal›flmalar›nda, bu hükmün fi-
nansal kira alacaklar›n›n kalitesine nas›l katk›da bulundu-
¤unu gözlemifltik.

Bu nedenle ‘Vergi Reformu’ kapsam›nda finansal kirala-
ma konusunda at›lacak ad›mlar› planlarken FKK’ nda, y›l-
lard›r gündemde olan ve sektörün görüflleriyle olgunlafl-
m›fl de¤iflikliklerin ele al›nmas›n›n da zorunlu hale gele-
ce¤i anlafl›l›yor. Sektörü düzenleme ve denetleme yetki-
sinin Hazine Müsteflarl›¤›’ndan BDDK’na devredilmesi
de yeni bir yaklafl›m için bir f›rsat olabilir. Bütün bu de-
¤ifliklikler, kredi sisteminin bu önemli sektöründeki kuru-
lufllar›n çal›flmalar›n› düzenleyen kurallara yeni bir flekil
vermek için uygun bir konjonktür oluflturuyor.

‘Baflka Faaliyet Yasa¤›’n›n Gelece¤i ?

Finansal kiralama flirketlerinin kurulufl ve çal›flma esasla-
r›n› düzenleyen yönetmeli¤in 10 maddesi flöyle: ‘Kirala-
yanlar finansal kiralama ifllemleriyle do¤rudan ilgili ol-
mayan faaliyetlerde bulunamazlar.’

Bu kural, bafllang›çta sektörde tablonun net olmas› ve
denetim kolayl›¤› için getirilmiflti. Kurulan flirketler zaten
operasyonel kiralama ile ilgilenmedikleri için bu kural
pek tart›fl›lmad›. Oysa flimdi finansal kira – operasyonel
kira ayr›m› yeni ve net ölçülere ba¤land›¤›nda bu madde
flirketlerin uyum yollar›n› t›kayabilecek.

IAS-FASB tan›m›na uygun bir finansal kiralama sözlefl-
mesi için ortalama 2 – 2,5 y›l vadeli kaynak gerekiyor.
Bugün bu vadede kaynak yaratmak son derece zor. Bu-
lunabilecek kaynaklar›n koflullar›na ise pek az kirac› raz›
olabilir. Bu durumda flirketler, kirac›lar›na daha k›sa süre-
li, yenilenebilir operasonel kiralama sözleflmeleri sunma-
lar› anlaml› bir opsiyon olabilir. Bu ise, de¤indi¤imiz yö-
netmelik hükmünün de¤iflmesini gerektirir. Sektörün
sermaye mal› piyasalar›ndaki bilgi ve iliflki birikiminin ta-
mamlay›c› hizmetlerle bir arada paketlenmesi ile, ope-
rasyonel kiralama anlaml› bir ifl alan› haline gelebilir.

‹flletmelerin yüksek devir h›zlar›yla ve esnek çal›flmak is-
tedikleri: tafl›t, ifl makinesi, konteyner gibi sermaye stok-
lar›n›n finansman›nda operasyonel kiralaman›n, mikro öl-
çekte oldu¤u kadar makro ölçekte de etkinli¤i artt›raca-
¤›n› unutmayal›m. Finansal kiralama on sekiz y›ld›r kredi
sisteminin iyi çal›flan bir difllisi oldu. ‹yi çal›flan bir fley,
yine iyi – ve mümkünse daha iyi - çal›flacak bir fleyle
de¤ifltirilmeli.

*Yönetim Dan›flman›/

F‹DER Eski Baflkan›

Nas›l Bir De¤iflim ?
Ahmet BULDAM*Bafltaraf› Sf. 1’de
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2001 Y›l›na ‹liflkin Dünya Leasing Verileri Yay›nland›
Euromoney kuruluflunun her sene
yay›nlamakta oldu¤u Dünya Leasing
Y›ll›¤›n›n 2003 bask›s›nda leasing
sektörünün 2001 y›l›na iliflkin verileri
aç›kland›. Buna göre dünyadaki le-
asing hacmi 2000 y›l›na göre % 4.4
düflüfl kaydetti. Bu düflüflün en
önemli nedeni, dünya leasing cirosu-
nun % 51’ini gerçeklefltiren ve ilk s›-
rada yer alan ABD’deki ekonomik
yavafllama. 2001 y›l›nda ABD Dolar›-
n›n di¤er global para birimlerine gö-
re de¤erlenifli de buna etken oldu.
ABD leasing hacminin 9 y›ldan bu
yana ilk defa düflüfl gösterdi¤i kaydediliyor.

2001 y›l›nda Euro, Dolara karfl› hemen hemen % 6.5
oran›nda de¤er kaybetti. Dolay›s›yla, tüm AB ülkelerinin
USD baz›ndaki leasing hacimleri daha düflük ç›kt›. Bu ne-
denle kitapç›kta ülke baz›nda geçmifl y›la göre de¤iflim,
döviz kuru dalgalanmalar›n› dikkate almadan her ülkenin
kendi para birimindeki bir önceki sene ifllem hacmine
bak›larak hesaplanm›fl.

‹fllem hacmi 2001 y›l›nda büyüme kaydeden ülkelerin
bafl›nda Almanya, Fransa, ‹talya ve ‹spanya gelmekte.
Öte yandan Japonya ve ‹ngiltere’de - % 3, Kanada’da -
%1 düflüfl gerçekleflmifl durumda. Listede 35.s›rada yer
alan Türkiye’nin leasing ifllem hacminin bir önceki y›la
göre % 56 küçüldü¤ü görülmekte.

Bölgesel olarak bak›ld›¤›nda da Kuzey Amerika’n›n
(ABD ve Kanada) leasing hacminde bir önceki y›la göre
%7 düflüfl mevcut. Ancak ABD’nin penetrasyon oran›n-
da bir de¤ifliklik yok. Dolay›s›yla ABD’de ekonominin de
bir resesyon içine girdi¤i görülmekte. Bu daralma As-
ya’da % 13.5 düflüfl ile daha büyük oranda yafland›.

Öte yandan Avrupa, Dolar baz›nda % 7 büyüme kaydet-
ti. ‹ngiltere bir miktar düflüfl gösterse de Almanya, Fran-
sa, ‹talya ve ‹spanya gibi Avrupa’daki büyük ekonomiler

pozitif geliflme kaydettiler. Norveç, Finlandiya ve Hol-
landa büyük miktarda büyüme gösteren ülkelerden ol-
du. Özellikle Hollanda’n›n 2000 y›l›nda % 5.5 olan pe-
netrasyon oran›n› 2001’de % 13.5’a yükselterek büyük
bir s›çrama yapt›¤› görülüyor.

2001 y›l›nda leasing ifllemleri en fazla Do¤u Avrupa ül-
kelerinde büyüme gösterdi. Macaristan (% 51), Slovak-
ya (% 44) ve Rusya (% 38.5) art›fl kaydeden ülkeler ara-
s›nda. Polonya’da ise bir miktar (-% 3) küçülme yafland›.
Dikkati çeken bir nokta da bu yeni ekonomilerde leasing
penetrasyon oran›n›n bir hayli yüksek gerçekleflti¤i.

Penetrasyon oran› için iki türlü hesaplama yap›lmaktad›r.
Birincisi "yat›r›m penetrasyonu" ki bu leasing cirosunun
sabit sermaye ekipman yat›r›mlar› içindeki pay›n› göster-
mektedir. Di¤eri ise leasing ifllem hacminin GSY‹H için-
deki pay›d›r. Birincisi leasingin alternatif finansman yön-
temleriyle karfl›laflt›r›lmas›nda bir indikasyon olmakta,
ikincisi ise leasingin tüm ekonomi içindeki yerini göster-
mekte. Leasing ifllemlerinin GSY‹H’ya oran›na göre yap›-
lan hesaplamada Do¤u Bloku ülkelerinden Estonya, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan’›n ilk dört s›ray› al-
d›¤› görülüyor.

2001 Ciro(*) Penetrasyon (**)

 Ülke Milyon USD %

1 ABD 242,00 31,0

2 Japonya 58,95 9,2

3 Almanya 34,45 13,5

4 ‹ngiltere 20,31 14,4

5 Fransa 19,49 13,7

6 ‹talya 17,58 10,4

7 Kanada 10,95 22,0

8 ‹spanya 7,44 5,2

9 ‹sviçre 5,09 19,6

10 ‹sveç 5,01 20,0

(*) Gayrimenkul leasingi hariç

(**) Leasing ifllem hacminin yat›r›mlar içindeki pay›
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Uluslararas› Geliflmeler: Ekonomik aktivitenin son derece
artt›¤›, çeflitlendi¤i ve uluslararas› bir boyut kazand›¤› gü-
nümüzde; iflletmelerin mali durumu ve performans›n›n öl-
çülmesindeki etkinlik, ulusal ekonomilerin topyekün verim-
lili¤i aç›s›ndan önem tafl›d›¤› kadar, uluslararas› platformda
gerçeklefltirilecek ifllemler aç›s›ndan da hayati önemdedir.
Finansal raporlamada etkinlik dedi¤imizde kuflkusuz önce-
likle kastedilen finansal raporlar›n iflletmenin "gerçek mali
durumunu" ve "gerçek faaliyet sonucunu" göstermede sa¤-
lad›¤› baflar›d›r. Ancak, dünya ekonomisinin bugün geldi¤i
noktada finansal raporlamada etkinlik konusunda yads›na-
maz konuma gelen bir baflka boyutun "uluslararas› standart-
larla uyum" oldu¤u görülmektedir.
Daimler Benz A.G. firmas›n›n 1993 y›l› ilk alt› ayl›k dönem-
de Alman muhasebe standartlar›na göre 168 Milyon DM
kar aç›klarken, ABD Genel Kabul Görmüfl Muhasebe ‹lkele-
rine (US GAAP) göre haz›rlanm›fl mali tablolar›nda  ayn› dö-
nem için 949 Milyon DM zarar aç›klam›fl olmas›, ekonomik
olaylar›n mali tablolara yans›t›lmas›nda ülkeler aras›ndaki
farkl› uygulamalar›n muhtemel sonuçlar›n›n boyutu ve "ay-
n› dili konuflma ihtiyac›" hakk›nda oldukça fikir verici bir de-
neyimdir. 
Konuya maliyet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda; yurtd›fl› taraflarla
farkl› ortakl›k iliflkileri bulunan iflletmeler ile yabanc› piyasa-
lardan  fon toplamay› veya borçlanmay› amaçlayan flirket-
ler mali tablolar›n› ilgili ülke uygulamas›na göre dönüfltür-
mek zorunda kalmakta, farkl› muhasebe standartlar›na gö-
re haz›rlanm›fl mali tablolara dayal› olarak yabanc› ülkeler-
den yap›lacak borçlanmalarda artan risk nedeniyle daha
yüksek faiz  maliyetiyle karfl› karfl›ya kalabilmektedirler. 
Muhasebe standartlar› alan›nda uluslararas› uyum veya har-
monizasyon söz konusu oldu¤unda, esas olarak iki düzen-
leme gündeme gelmektedir: US GAAP ve Uluslararas› Mu-
hasebe Standartlar› Kurulu (International Accounting Stan-
dards Board-IASB) taraf›ndan oluflturulan Uluslararas› Mu-
hasebe Standartlar› (UMS) -veya yeni ad›yla Uluslararas› Fi-
nansal Raporlama Standartlar› (UFRS). US GAAP genifl
uluslararas› kabul gören, geliflen ve geliflmekte olan ülke-
lerce örnek al›nan standartlard›r. Ancak, son dönemde
ABD’de yaflanan muhasebe skandallar›n› takiben US GA-
AP’in "kural bazl› (rule based)"1 yap›s› elefltiri konusu olmufl-
tur. Özellikle Enron örne¤inde bu standartlar›n baz› durum-
larda ifltirakler üzerinde tafl›nan borçlar›n bilanço d›fl› yü-
kümlülük olarak de¤erlendirilmesine imkan tan›mas› Ame-
rikan muhasebe standartlar›n›n bir tak›m kusurlar› oldu¤unu
göstermifltir.
Bu geliflmelerin de etkisiyle, genel e¤ilim "prensip bazl›
(principle based)"2 olan UFRS lehine flekillenmektedir. Bilin-
di¤i üzere; Avrupa Parlementosu taraf›ndan hisse senetleri
borsalar ve di¤er teflkilatlanmifl piyasalarda ifllem gören flir-
ketlerin mali tablolar›n›n en geç 01.01.2005 tarihinden iti-
baren UFRS ile uyumlu olarak haz›rlanmas› zorunlu tutul-

mufl bulunmaktad›r. Ayr›ca, birçok uluslararas› kurulufl
IASB’nin çal›flmalar›n› desteklemektedir. Di¤er taraftan, uy-
gulamada UFRS’nin  ülkeler baz›nda, finansman sa¤lay›c›
kurulufllar ve flirket uygulamalar›nda da –yasal yükümlülük
olmasa bile- yayg›nl›k kazand›¤› görülmektedir. UFRS’nin
etkisinde flekillenen yeni finansal raporlama ortam›; mali
tablo kullan›c›lar› ve uygulay›c›lar aç›s›ndan geçmiflte oldu-
¤undan daha fazla "yorum" gerektirmekte, uygulay›c›lar ve
ba¤›ms›z denetçiler ile düzenleyici kurulufllara daha fazla
sorumluluk yüklerken, yat›r›mc›lar aç›s›ndan özellikle yo-
rum gerektiren alanlarda flirketlerin muhasebe politikalar›-
n›n anlafl›lmas›n› daha önemli k›lmaktad›r. 
Uluslararas› Standartlar, SPK Düzenlemeleri ve Finansal
Kiralama: Yukar›da de¤inilen geliflmelere paralel olarak,
Sermaye Piyasas› Kurulu finansal raporlama alan›nda UFRS
ile tam uyumu sa¤lamak üzere, genifl kapsaml› bir Tebli¤
Tasla¤› haz›rlayarak muhasebe ilgi gruplar›n›n görüfllerini
almak üzere kamuoyuna duyurmufl bulunmaktad›r.3 An›lan
düzenlemenin  –mevcut tasla¤a göre- borsada ifllem gören
iflletmeler ile bu iflletmelerin ba¤l› ortakl›¤›, ifltiraki veya
müflterek yönetime tabi ortakl›¤› durumunda olan iflletme-
leri kapsamas› öngörülmekte olup, Tasla¤›n 20. K›sm› kira-
lama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesini içermektedir.
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu: Uluslararas› finan-
sal raporlama kapsam›nda Türkiye geneline bak›ld›¤›nda;
muhasebe / finansal raporlama uygulamalar›nda gözlenen
düzenleme çeflitlili¤i, burada tekrarlanmas›na gerek olma-
yan bir gerçek olarak göze çarpmaktad›r. Ülkemizde, bir ör-
nek olarak uygulanacak ulusal muhasebe standartlar›n›n
oluflturulabilmesi aç›s›ndan 15.12.1999 tarihinde Sermaye
Piyasas› Kanunu’na eklenen Ek 1. Madde  ile; ulusal muha-
sebe ilkelerinin geliflmesi ve benimsenmesini sa¤layacak
ve kamu yarar› için uygulanacak ulusal muhasebe standart-
lar›n› saptamak ve yay›mlamak üzere Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu (TMSK) kurulmufl bulunmaktad›r. TMSK;
Maliye Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Yüksekö¤-
retim Kurulu, Hazine Müsteflarl›¤›, Sermaye Piyasas›
Kurulu, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nden birer, Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler
Odalar› Birli¤i’nden bir yeminli mali müflavir ve bir serbest
muhasebeci mali müflavir olmak üzere 9 üyeden oluflmak-
tad›r. 2002 y›l›nda faaliyete geçen Kurul mevcut durumda,
örgütlenmesine ve çal›flma esaslar›na iliflkin düzenlemeleri
tamamlama çal›flmalar›n› sürdürürken, UFRS ile uyumlu 12
standart tasla¤›n› da kamuoyunun görüfllerine açm›flt›r.4

TMSK taraf›ndan belirlenecek standartlar›n uygulama kap-
sam› henüz belirlenmemifl olmakla birlikte; ülke genelinde
uygulanacak, uluslararas› standartlarla uyumlu muhasebe
standartlar› setinin oluflturulabilmesi aç›s›ndan son derece
önemli bir ad›m at›lm›fl durumdad›r.
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SPK / Saim ÜSTÜNDA⁄
Muhasebe Standartlar› Dairesi-Uzman

Uluslararas› Finansal Raporlama ve Türkiye

1"Kural bazl›" standartlar her türlü uygulamay› kapsamaya çal›flan, son derece detayl› düzenlenlemeler olarak bilinmekte olup, bu yaklafl›m›n finansal
raporlamada; uygulamalar› tam fleffafl›ktan al›koydu¤u, standartlar›n esas amac› kapsam›nda yap›lacak muhakeme/de¤erlendirmeleri -bir anlamda-
engelledi¤i, mali tablo haz›rlayanlar› ve ba¤›ms›z denetçileri daha rutin bir uygulamaya yönlendirdi¤i de¤erlendirilmektedir. 
2‹lke bazl› standartlar, ilkeleri ve standard›n nihai amac›n› ortaya koymakta, kurallar ve ilkeler aras›nda bir denge oluflturmay› hedeflemekte ve bu
yaklafl›m do¤rultusunda haz›rlanan standartlar finansal raporlaman›n ifllemlerin fleklini de¤il, ekonomik önemini/özünü yans›tmas›n› gerektirmektedir.
3www.spk.gov.tr    4www.tmsk.org.tr



Leasing Sektörünün 2002 y›l› IV.döneme
(Ekim-Kas›m-Aral›k) ait verileri sonuçlan-
d›. Sektörün  ikinci ve üçüncü çeyrekte ya-
kalad›¤› ivme, son çeyrekte de art›fl gös-
tererek devam etti. Leasing flirketleri geç-
ti¤imiz y›l›n son 3 ayl›k döneminde 461
milyon USD tutar›nda yat›r›m finanse etti-
ler. Böylece 2002 y›l› toplam ifllem hacmi
1,3 milyar USD olarak gerçekleflti ve sek-
tör 2002 y›l›nda bir önceki y›la göre USD
baz›nda % 81 büyüme kaydetti.
2002 y›l›nda sektörün finanse etti¤i proje
adedi de bir önceki y›l›n yaklafl›k üç kat›na
ulaflt›. 2001 y›l›nda  6712 adet projeye fi-
nansman sa¤layan leasing flirketleri 2002
y›l›nda bu rakam› 19.383 adete ç›kard›lar.
‹fllem hacminin % 44’ünü tekstil makinala-
r› ile üretim ekipmanlar› oluflturmakta. Fi-
nanse edilen mal gruplar› baz›nda 2001
y›l›na göre en büyük art›fl tekstil makinala-
r›nda yafland›.Tekstil sektörünün kriz ne-
deniyle ertelenen yat›r›mlar›n›n 2002 y›-
l›nda gerçekleflmesi, leasing yoluyla finan-
se edilen tekstil yat›r›mlar›n›n bir önceki
seneye göre 2.5 kat artmas›na neden ol-
du. Finansal kiralama flirketleri 2002 y›l›n-
da 311 milyon USD tutar›nda tekstil yat›-
r›m› finanse etti.
Bununla birlikte di¤er üretim ekipmanlar›-
n›n finansman› bir önceki seneye göre % 77
art›fl göstererek 278 milyon USD olarak, Ka-
ra Ulafl›m Araçlar› finansman› ise % 169 ar-
t›fl göstererek 195 milyon USD olarak ger-
çekleflti.Hemen hemen tüm ekipman grup-
lar›nda bir önceki seneye göre USD baz›nda
art›fl yaflanmakla birlikte, bilgisayar ve büro
ekipmanlar›n›n bulundu¤u kategori ve gay-
rimenkul leasingi çok düflük oranda (s›ras›y-
la % 9 ve % 3) art›fl kaydetti ve toplam le-
asing ifllemleri içindeki paylar› düfltü.
Sektörler itibariyle bakt›¤›m›zda 2002 y›l›n-
da imalat sektörüne yap›lan leasing ifllemle-
rinin % 59 payla en yüksek orana sahip ol-
du¤u görülmekte. ‹malat sektörü içindeki en
büyük pay ise % 47 ile tekstil sanayine ait.
Öte yandan hizmet sektörüne yap›lan ifllem-
lerin pay› % 37 oran›nda gerçekleflti. Bu tu-
tar›n içinde de % 20 payla inflaat sektörü ve
% 17 payla tafl›mac›l›k sektörü dikkati çek-
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Leasing Sektörünün 2002 Y›l› ‹fllem Hacmi
1,3 Milyar Dolar› Geçti

I.DÖNEM

II.DÖNEM

III.DÖNEM

IV.DÖNEM

2002 Y›l› ‹fllem Hacmi

(Bin USD)

178.498 349.302 338.757 461.102
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Piyasa Penetrasyonu

Kaynak : F‹DER, DPT istatistikleri
Not : i) Piyasa penetrasyonu, Fider üyesi flirketlerin ifllem hacimlerinin (gayrimen-
kul hariç) özel sektör sabit sermaye yat›r›mlar› (konut hariç) içindeki pay›n› göster-
mektedir. 

ii) Özel sektör sabit sermaye yat›r›mlar› için 2001 gerçekleflme tahmini, 2002
program verileri dikkate al›nm›flt›r.
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mekte. 2001 y›l›nda sektörel da¤›l›mda hizmet
sektörüne yap›lan ifllemler % 53 ile daha yüksek
paya sahipti. ‹malat sanayinin pay› ise % 42 se-
viyesindeydi. 2002’de bunun terse döndü¤ü
gözlenmekte.

Öte yandan, leasing ifllemlerinin penetrasyon
oran› da 2002 y›l›nda önemli oranda art›fl kay-
dederek % 7.5 seviyesinde gerçekleflti. Hatta
bu oran USD baz›nda leasing ifllemlerinin daha
yüksek oldu¤u 2000 y›l›n›n da üzerine ç›km›fl
durumda. Penetrasyon oran› hesaplan›rken le-
asing ifllemlerinin özel sektör sabit sermaye ya-
t›r›mlar›ndaki pay› dikkate al›n›yor. Sektörün ka-
mu yat›r›mlar›nda hemen hemen hiç finansma-
n› yok. Ayr›ca hesaplamaya gayrimenkul le-
asing ifllemleri ile sabit sermaye konut yat›r›m-
lar› dahil edilmiyor. Türkiye’de gayrimenkul le-
asinginin toplam leasing ifllemleri içindeki pay›
oldukça düflük. Yurtd›fl›nda da penetrasyon
oranlar› hesaplan›rken ekipman leasingi ve gay-
rimenkul leasing ifllem hacmi ayr›flt›r›larak, ekip-
man yat›r›mlar› ile gayrimenkul yat›r›mlar› için-
deki paylar›na ayr› ayr› bak›l›yor. Geliflmifl ülke-
lerde, ekipman penetrasyon oran› % 20-30 ara-
s›nda gerçekleflmekte. Türkiye aç›s›ndan ilk
etapta hedeflenen bu oran›n % 10-15 seviyele-
rine ç›kmas›.

Sektörün performans›n› gösteren bir di¤er gös-
terge net kira alacaklar› tutar›. Bu tutar leasing
flirketlerinin devam eden sözleflmelerindeki
anapara alaca¤›n› gösteriyor. F‹DER’e üye 40 flir-
ketin 30’una ait verilere istinaden; 31.12.2002
tarihi itibariyle sektörün finanse edilen yat›r›m-
lardaki net kira alaca¤› (finansman tutar›) 1,4
milyar USD olarak gerçekleflti. Bu tutar 2001 y›-
l›nda 1,2 milyar USD, 2000 y›l›nda ise 1,8 mil-
yar USD idi. 

Sektör 2002 y›l›nda geçirdi¤i iyi performans›n
ard›ndan, 2003 y›l›na ümitli girmifl durumda.
2003 y›l›n›n ilk çeyrek verileri henüz sonuçlan-
mad› ancak savafl gerginli¤ine ra¤men bu
dönem beklenenden hareketli geçti. Yat›r›mlar-
daki bu canl›l›k y›l sonu cirolar›n› USD baz›nda
geçen senenin üzerinde hedefleyen leasing flir-
ketlerinin beklentilerini teyid ediyor. Bu y›l,
leasing ifllemlerinin geçen sene oldu¤u gibi
ihracata yönelik çal›flan sektörlerde  yo¤unlafla-
ca¤› öngörülüyor.

NET K‹RA 2002 YILI
ALACA⁄I ‹fiLEM HACM‹

fi‹RKET‹N ADI (Bin USD) (Bin USD)
1 KOÇ LEASE 196.689 185.105
2 YAPI KRED‹ LEAS‹NG 158.312 160.058
3 ‹fi LEAS‹NG 142.583 133.468
4 GARANT‹ LEAS‹NG 138.528 156.728
5 C‹T‹LEASE 109.332 107.637
6 BNP-AK DRESDNER LEAS‹NG 93.978 46.784
7 F‹NANS LEAS‹NG 91.568 62.118
8 VAKIF LEAS‹NG 57.254 33.858
9 TEB LEAS‹NG 56.183 59.947
10 DIfi LEAS‹NG 55.096 74.872
11 PAMUK LEAS‹NG 47.879 27.559
12 VAKIF DEN‹Z LEAS‹NG 43.753 15.922
13 SIEMENS LEAS‹NG 39.636 31.859
14 HALK LEAS‹NG 29.248 17.143
15 ABN AMRO LEAS‹NG 24.845 9.015
16 TEKST‹L LEAS‹NG 21.965 14.180
17 ALTERNAT‹F LEAS‹NG 17.383 18.282
18 SANKO LEAS‹NG 16.826 5.599
19 DEN‹Z LEAS‹NG 15.558 14.555
20 DEM‹R LEAS‹NG 14.982 319
21 fiEKER LEAS‹NG 14.951 14.226
22 A&T LEAS‹NG 12.175 7.232
23 TOPRAK LEAS‹NG 7.569 6.006
24 DAIMLER CHRYSLER LEAS‹NG 5.741 8.042
25 MNG LEAS‹NG 3.938 3.178
26 YALÇINLAR LEAS‹NG 2.569 1.622
27 BAYINDIR LEAS‹NG 788 -
28 DAR‹ LEAS‹NG 591 410
29 T‹CARET LEAS‹NG  310 -
30 DAL LEAS‹NG 212 1.956
31 ZIRAAT LEAS‹NG (*) - -
32 MEKSA LEAS‹NG (*) - -
33 ASYA F‹NANS (**) - 50.900
34 DESTEK LEAS‹NG - -
35 EGS LEAS‹NG - -
36 ‹KT‹SAT LEAS‹NG - 148
37 KENT LEAS‹NG - -
38 KUVEYT TÜRK (**) - 56.440
39 MERSAN LEAS‹NG - -
40 SÜZER LEAS‹NG - -

T O P L A M 1.420.442 1.325.166

Not: (-) ‹flaretli flirketlerin verileri mevcut de¤ildir.
(*) Verilerinin yay›nlanmas›n› istemeyen flirketler
(**) Özel Finans Kurumlar› 

F‹DER’e üye flirketlerin 31.Aral›k.2002 tarihi itibariyle net
kira alaca¤› tutar›na (finansman tutar›) göre s›ralamas›
afla¤›daki gibidir: 
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2002 Y›l›nda Türkiye’deki Otomotiv Sanayi 
1998 y›l›n›n ikinci yar›s›nda bafllayan ve 1999 y›l›n›
da kapsayan olumsuz siyasal ve ekonomik koflulla-
r›n ortadan kalkmas›, otomotiv sektöründe 2000 y›-
l›n› ola¤an d›fl› bir y›l haline getirdi. Bu y›lda toplam
pazar 659 bin adede ulaflarak 1993 y›l›ndaki sat›fl
rekorunu k›rm›flt›r. Ancak pazardaki bu geliflme ile
birlikte 1993 y›l›nda % 25 dolay›nda olan ithalat pa-
zar pay› da iki kat›na ç›karak % 52 ye ulaflm›flt›r.

Otomotiv sektörünün en iyi performans gösterdi¤i
2000 y›l›na göre, 2001 ve 2002 y›llar›nda yaflanan
krizler sonucunda toplam pazar 2001 y›l›nda 196
bin, 2002 y›l›nda ise 175 bin düzeyine kadar geri-
lemifltir. Bunun sonucu, pazarda 10 y›ll›k trend aza-
lan bir yap›ya dönüflmüfltür. 

1992/2002 y›llar›n ard›nda toplam pazardaki de¤i-
flimler incelendi¤inde, de¤iflimin + % 64 (2000/

1999) ve - % 70 (2001/2000) gibi çok genifl s›n›r-
lar aras›nda de¤iflmekte oldu¤u görülmektedir.
Afl›r› art›fllar›n arkas›ndan (1994/1993);
(1998/1997 ve 1999/1998) ve (2001/2000 ve
2002/2001) y›llar›nda oldu¤u gibi afl›r› çöküfllerin
meydana geldi¤i gözlenmektedir. 1989 y›l›ndan iti-
baren sürekli art›flla 1993 y›l›nda 548 bin olan top-

lam pazar daha sonra azalm›fl ve ancak 2000 y›l›n-
da 659 bin adede yükselmifl iken, daha sonra bunu
çok büyük düflüfller izlemifltir. 2001 y›l›ndaki 175
bin adetlik pazar düzeyi 1980 li y›llara geri dönüflü
belirtmektedir.

2002 y›l›nda toplam pazar 175 bin adet olmufltur.
1992 y›l›nda ithalat›n pazar pay› % 20, 1994 y›l›n-
da % 15 düzeyinde gerçekleflmifltir. 1996 y›l›ndan
sonra sürekli art›fl e¤iliminde olan ithalat›n pazar
pay›, 2000 y›l›nda % 52 düzeyine kadar yükselmifl
ancak, 2001 y›l›nda pazar›n daralmas›na ba¤l› ola-
rak % 48’e kadar gerilemifltir. Krizin devam etti¤i
2002 y›l›nda da, toplam pazar içinde ithalat›n pay›
% 50 düzeyine yükselmifltir.

Yaflanan krizler nedeni ile ithalat›n pazar pay› sürek-
li ve istikrarl› bir art›fl göstermektedir. Gümrük Birli-

¤i Karar› ile birlikte toplam pazarda ithalat›n pay› %
35 ler düzeyine yükselmifltir. 1998 krizi ile % 45 ve
son krizlerle de % 50 düzeyine kadar artm›fl bulun-
maktad›r. Otomobilde ise yükselifl daha sert olmufl,
Gümrük Birli¤i ile önce % 35 e ç›kan ithalat oran›
1998 krizi ile yükselerek 2002 y›l›nda % 52 ve da-
ha sonra devam eden krizlerle % 61 düzeyine kadar
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Toplam pazar ve ithalat›n pazar pay› (%)

Prof. Dr. Ercan TEZER*
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yükselmifltir. Bu geliflmeler, ard arda süren krizler
sonucu sanayinin büyük oranda rekabet gücünü yi-
tirdi¤ini göstermektedir.

‹hracat:

Gümrük Birli¤i öncesinde 1990’l› y›llar›n bafl›nda
yap›lan stratejik planlama çal›flmalar› ve sanayinin
ihracata yönelik yeniden yap›lanma süreci, ihracat-
ta son y›llarda önemli kazan›mlar sa¤lad›. fiüphesiz
iç pazarda yaflanan ard arda krizler nedeni ile orta-
ya ç›kan afl›r› talep de¤ifliklikleri, bu kazan›mlar›n
daha büyük boyutlu olmas›n› da engelledi.

2002 y›l› uzun y›llard›r çal›flmalar› devam eden ihra-
cat projelerinin önemli sonuçlar›n›n al›nmaya bafllan-
d›¤› bir y›l olmufltur. 2002 y›l› sektör ihracat› 2001
y›l›na göre % 28 artarak 4.3 milyar ABD Dolara yük-
selmifltir. Otomobil ihracat› 2001 y›l›na göre % 33
art›flla 1.3 milyon ABD Dolar›na ulaflm›flt›r. 2001 y›-
l›na göre 2002 y›l›nda toplam ana sanayi ihracat› %
42, yan sanayi ihracat› ise toplamda % 13 artt›.

2002 y›l›nda toplam üretim 357,217
adet, iç pazara üretim ise 95,314 adet
düzeyinde gerçekleflmifltir. 2002 y›l›n-
da toplam üretimin % 74’ü ihracat
amaçl› yap›lm›flt›r. 2000 y›l›nda üretim
ve ihracat adetleri incelendi¤inde, üre-
timin sadece % 22’sinin ihraç edildi¤i
görülmektedir. Bu durum, ardarda ge-
len krizler sonucunda iç piyasan›n da-
ralmas› ve dolay›s›yla otomotiv sektö-
rünün giderek daha çok ihracata ba-
¤›ml› hale geldi¤inin bir göstergesidir.

1999 y›l›nda toplam 92,051 tafl›t arac› ihraç edil-
mifltir. Bu dönemde gerçekleflen ihracat, 1998 y›-
l›na göre % 143 oran›nda artm›flt›r. 2000 y›l›nda
toplam 104,226 adet tafl›t arac› ihraç edilmifltir.
2000 y›l›nda gerçekleflen ihracat 1999 y›l›na göre
% 13 oran›nda artm›flt›r. 2001 y›l›nda ise 142,288
adedi otomobil olmak üzere toplam 201,843 adet
tafl›t arac› ihraç edilmifltir. 2001 y›l›nda gerçekle-
flen ihracat 2000 y›l›na göre % 94 oran›nda artm›fl-
t›r. 

2002 y›l› otomobil ihracat› 2001 y›l›na göre % 19
oran›nda artarak 169,920 adet seviyesine yüksel-
mifltir. 2002 y›l› ticari araç ihracat› 87,824 adet ol-
mufltur. Ticari araçlar içinde ihracatta en önemli ar-
t›fl % 62 ile kamyonette ve % 38 ile midibüste ger-
çekleflmifltir. Ancak, minibüs ihracat› ise % 27 ora-
n›nda azalm›flt›r. Traktör ihracat›nda art›fl oran› ise
% 15 dir. 261,903 adet olan 2002 y›l› toplam tafl›t
arac› 2001 y›l›na göre % 30 oran›nda artm›flt›r.

OTOMOT‹V SANAY‹ ‹HRACATI
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Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) taraf›ndan aç›kla-
nan verilere göre 2002 y›l›nda Türkiye’nin toplam
ihracat› % 16.6 art›flla 36.2 Milyar ABD Dolar› olur-
ken, otomotiv sanayinin toplam ihracat› % 26.9 gi-
bi yüksek bir art›flla 4.8 milyar ABD Dolar›na ve
toplam içinde % 13.2 paya ulaflt› ve sektörler ara-
s›nda 2 incili¤e yerleflti. 

"Tafl›t Araçlar› ve Yan Sanayi" ihracat› 1998 y›l›nda
1.5 milyar ABD Dolar› ile 7.S›rada bulunuyordu. Bu
durum, otomotiv sektörünün, 4 y›ll›k dönemde
gerçeklefltirdi¤i ihracat performans›n›n önemini
göstermektedir. OSD üyesi 17 flirketin toplam ihra-
cat içindeki pay› ise bu y›l % 7 ye yükseldi.

Sonuç ve De¤erlendirme

Pazardaki afl›r› ithalat ve yo¤un rekabet ile ihracat-
taki de¤er kay›plar›na ek olarak yaflanmakta olan
a¤›r kriz ortam›n›n yaratt›¤› kan kayb›na ra¤men,
Türkiye’deki otomotiv sanayi küreselleflme sürecin-
deki geliflmesine büyük bir gayretle devam ediyor.
Ancak yaflanan krizin iflgücü ve özellikle yan sana-
yimiz üzerindeki çok olumsuz etkilerinin ortadan
kalkmas› hem zaman alacak hem de afl›r› maliyete
neden olacak. 

Çok iyi yetiflmifl, üstün yetenekli insan gücü ile üre-
timde ulafl›lan kalite süreci ve yüksek verimlilikle
sa¤lanan maliyet üstünlü¤ü, Türkiye’yi küresel pa-
zarlar için yeni bir üretim merkezi haline getirmifl
bulunuyor. 1990’l› y›llarda sürdürülen teknoloji ye-
nileme yat›r›mlar› yan›nda, ortalama kifli bafl›na y›l-
da 50 saate varan sistematik e¤itim ile yönetim ve
teknik yetenekleri ça¤dafl ölçülerde gelifltirilen in-
san gücü ile sanayi bu düzeye ulaflt›.

Bu kapsamda otomotiv sanayinin Gümrük Birli¤i
sürecinin yaratt›¤› koflullar› di¤er sektörlere göre
kendisinden beklenenin çok daha iyi analiz ederek
de¤erlendirdi¤ini de gözden uzak tutmamak gere-
kiyor. Özelikle uluslararas› teknik mevzuata uyum
çal›flmalar›ndaki baflar› bir çok sektöre örnek olacak
nitelik tafl›yor. ‹hracatta ortaya konan baflar› bunun
en iyi kan›t›n› oluflturuyor. 

Ancak iç pazarda gerekli istikrar oluflturulmadan
yaln›z ihracatla bu sanayinin varl›¤›n› sürdürmesinin
mümkün olamayaca¤› art›k çok iyi anlafl›lmal›.

Otomotiv sanayi ulaflt›¤› düzeyle, sadece bir üre-
tim de¤il ayn› zamanda sahip bulundu¤u insan gü-

cü ile bir Ar-Ge merkezi olma yolunda önemli
ad›mlar at›yor. Ar-Ge uygulamas›n›n varl›¤› y›llar-
dan bu yana çok tart›fl›lan bir konu iken bugün, bir-
çok otomotiv sanayi kuruluflunda yo¤un Ar-Ge
deste¤i ile uluslararas› pazarlar için araç ve kompo-
nentleri projeleniyor, uygulan›yor ve gelifltirilen
teknolojilerle ürün ve üretimde yeni baflar›lar sa¤-
lan›yor. Otomotiv sanayi, Üniversite-Sanayi iflbirli-
¤inde yeni ve verimli geliflmelere de önderlik edi-
yor.

Yak›n gelecekte özgün ürün ve teknoloji üretimine
yönelik yeni hedefler tart›fl›l›yor ve rekabet gücü-
nün art›k bu alanlarda da yo¤unlaflt›r›lmas› öngörü-
lüyor.

Türkiye’deki otomotiv sanayinde pazardaki afl›r› it-
halat›n yaratt›¤› olumsuz koflullar yan›nda, yüksek
ve dengesiz sat›fl vergileri ile bask› alt›ndaki talep,
afl›r› kapasite ve firma say›s›ndan do¤an yap›sal
sorunlar devam ediyor. Sanayinin Hükümetlerimize
sundu¤u ayr›nt›l› raporlarda yer alan çözüm yol-
lar›n›n uygulamaya geçmesinin, otomotiv
sanayinin geliflme sürecini çok daha h›zland›raca¤›
kesin. Olumsuz koflullara ra¤men elde edilen gelifl-
me h›z› ve rekabet gücü ile küresel pazarlardaki
baflar›lar› bunun en önemli kan›t›n› oluflturuyor. An-
cak sorunlar›n çözümünde uzun y›llara varan gecik-
meler ve aymazl›klar, geliflme sürecini de yavafl-
lat›yor ve maliyetini yükseltiyor.

Teknolojinin ve sermayenin ülkeler ötesi flirketlerle
yönetildi¤i bir dünyada, art›k ulusal düzeyde
üzerinde durulmas› ve özenle korunmas› gereken,
üretimdeki "Katma De¤er" in ülkede daha fazla
oluflmas›n›n sa¤lanmas›. K›saca "Yerli Üretim"
olarak tan›mlanan "Katma De¤er" in yurt içinde
geliflmesi, daha çok üretim ve daha çok istihdam
ile toplumsal refah›n da temel kayna¤›n› olufl-
turuyor. Bu nedenle otomotiv sanayi yarataca¤›
"Katma De¤er" ile, her ülkede oldu¤u gibi Tür-
kiye’de de stratejik bir önem tafl›yor.

Türkiye’deki otomotiv sanayinin sahip oldu¤u
stratejik önem ve yüksek üretim potansiyelinin bu
aç›dan dikkatle ele al›nmas› ve özenle gelifltirilerek
sürdürülmesi gerekiyor.

*Otomotiv Sanayii Derne¤i/

Genel Sekreteri
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F‹RMALAR: Otomotiv Yan Sanayii’nde 1000’in üze-
rinde firma faaliyet göstermesine ra¤men, kabul edi-
lebilir üretim standardlar›na sahip, tafl›t araçlar› ima-
lat sanayii’ne direkt olarak orijinal parça imal eden,
uluslararas› pazarlarda rekabet ederek ihracat yapan
firma say›s› 300 – 350 civar›ndad›r. Di¤er firmalar ise
küçük ölçekli üretim tesislerini oluflturmakta ve bü-
yük ço¤unlu¤u da genellikle yenileme pazar›na yö-
nelik üretim yapmaktad›r. Otomotiv Yan Sanayii’nde
faaliyet gösteren firmalar genellikle ‹stanbul, Bursa
ve ‹zmir’de yo¤unlaflm›fl olup, bölgesel bazda de-
¤erlendirildi¤inde, firmalar›n›n % 75’inin Marmara,
% 13’ünün Ege ve % 7’sinin ‹ç Anadolu ve % 5’inin
de di¤er bölgelerde bulundu¤u görülmektedir. 

TEKNOLOJ‹K DÜZEY: Otomotiv Yan Sanayii tekno-
loji olarak çok ileri bir düzeye gelmifl ve uluslararas›
denetimlerde, geliflmifl bat› ülkelerinde faaliyet gös-
teren OEM firmalar›na yönelik üretim yapacak düze-
ye eriflmifltir. Sektör ihracat›n›n % 69’unun Avrupa
Birli¤i ülkelerine yönelik olarak gerçeklefliyor olmas›
da, ulafl›lan teknoloji düzeyinin bir göstergesidir.
Otomotiv Yan Sanayii’nde faaliyet gösteren firmala-
r›n % 30’u uluslararas› pazarlarda kabul gören kalite
belgelerine ( ISO 9000, QS 9000, ISO 14000 vs.) sa-
hiptir. Ar›tma tesisine sahip olan firma oran› ise %
7’dir. Otomotiv Yan Sanayii sektörümüzde halen
192 yabanc› sermaye ortakl›¤› bulunmaktad›r. Ya-
banc› sermaye’nin yat›r›m yapmas›; sahip oldu¤u
teknolojileri paylaflmas› ve ortak oldu¤u flirketlerin
entellektüel sermayesine katma de¤er sa¤lamas›
fleklinde de¤erlendirilebilir. 

ÜRET‹M KAPAS‹TES‹: Otomotiv Yan Sanayii’nin üre-
tim kapasitesi, tafl›t araçlar› imalat sektörünün % 80
kapasite kullan›m›nda çal›flmas› ve ülkemizde imal
edilen araçlarda % 60 yerli parça kullan›m›n›n sa¤-
lanmas› halinde, y›lda yaklafl›k 9 milyar $’l›k üretim
de¤eri yaratabilecek düzeydedir. Bu durumda Oto-
motiv Yan Sanayii’nin y›lda 3,6 milyar $’l›k katma
de¤er, 3 milyar $’l›k ihracat geliri, 450 milyon $’ l›k
yat›r›m potansiyeli mevcuttur. Sektörün bu düzeye
eriflmesi halinde 100.000 kifliye direk ve 500.000 ki-
fliye de endirek istihdam sa¤lamas› mümkündür.

ÜRET‹M: Otomotiv Yan Sanayii, mamul üretim ka-
pasitesi, mamul çeflitlili¤i ve ulaflt›¤› standardlar iti-
bariyle, ülkemizde imal edilen tafl›t araçlar› için ge-
rekli olan parça ve komponentlerin en az % 80’ini

karfl›layabilecek düzeye eriflmifltir. Sektörde baz›
mamuller d›fl›ndaki tüm otomotiv parçalar› imal edil-
mektedir. Otomotiv Yan Sanayii genel olarak tafl›t
araçlar› imalat sanayii’ne ba¤›ml› bir sektör olup, bu
sektörde faaliyet gösteren firmalar›n üretimleri, ana
otomotiv firmalar›na, yenileme pazar›na ve di¤er
sektörlere yap›lan üretim de¤eri ile ihracat›n topla-
m›na eflittir. Otomotiv Yan Sanayii’nde son 5 y›lda,
y›lda ortalama 2,7 milyar dolarl›k üretim gerçeklefl-
mifl olup, bu süre içinde üretim potansiyelinin orta-
lama % 30’u kullan›labilmifltir. 

KAPAS‹TE KULLANIMI: Otomotiv Yan Sanayii po-
tansiyelinin çok alt›nda faaliyet göstermektedir.
1997 y›l›nda % 41 olan kapasite kullan›m›, 2001 y›-
l›nda tafl›t araç üretiminin artmas›na ra¤men yerli
parça kullan›m›n›n azalmas› nedeniyle % 26 olarak
gerçekleflmifltir. 2002 y›l›nda kapasite kullan›m›n›n
% 29 olarak gerçekleflece¤i tahmin edilmektedir.

‹Ç PAZAR SATIfiLARI: Otomotiv Yan Sanayii firma-
lar›n›n iç pazar sat›fllar›n›, direk olarak Ana Sanayii’ye
yap›lan sat›fllar ile yenileme pazar›na ve di¤er sek-
törlere yap›lan sat›fllar oluflturmaktad›r. Y›llar ve fir-
malar itibariyle de¤iflmekle birlikte, ortalama olarak
Ana Sanayii’ye yap›lan sat›fllar, toplam iç pazar sat›fl-
lar›n›n % 75’ini oluflturmaktad›r. 

Ekonomik kriz nedeniyle yerli pazara yönelik araç üre-
timinin düflmesi ve ihracata dönük yeni model araç-
larda yerli parça kullanma oran›n›n çok düflük olmas›
nedeniyle son iki y›lda iç pazar sat›fllar› önemli ölçüde
gerilemifltir. 2002 y›l› iç pazar sat›fllar› , 2001 y›l›na
göre % 4, 2000 y›l›na göre ise % 35 gerilemifltir.

DIfi T‹CARET

a. ‹thalat

Araç üretimi için 1995 y›l›nda 1.5 milyar dolar ola-
rak gerçekleflen Otomotiv Yan Sanayii mamul ithala-
t›, 1996 y›l›ndan itibaren Gümrük Birli¤i’ne girilmesi
ile h›zla artm›fl ve 2000 y›l›nda 3,1 milyar dolara ka-
dar ç›km›flt›r. ‹thalat 2001 y›l›nda 2,4 2002 y›l›nda
da 2,2 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir.Otomotiv
Yan Sanayii mamul ithalat›n›n artmas›na etki eden en
önemli faktör, ülkemizde dünya arac› olarak üretimi
bafllayan yeni model araçlarda yerli parça kullan›m›-
n›n çok düflük olmas›d›r. Nitekim, ana otomotiv fir-
malar›n›n araç üretimi için sat›n ald›klar› toplam par-
ça tutar›n›n içinde yerli yan sanayiden al›nan parça

Otomotiv Yan Sanayi Mevcut Durum Analizi
Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Barbaros DEM‹RC‹ *
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tutar› (Toplam parça maliyeti içinde yerli parça ora-
n›) 1997 y›l›nda % 49 iken 2002 y›l›nda % 22’lere
kadar gerilemifltir.

Otomotiv Yan Sanayii mamul ithalat›n›n yap›ld›¤›
bafll›ca ülkeler AB ülkeleri ( Almanya, ‹ngiltere, ‹tal-
ya ve Fransa) ve Japonya’d›r. Otomotiv Yan Sanayii
ithalat› içinde en yüksek paya sahip olan mamuller,
traktör ve özel amaçl› motorlu tafl›tlar›n aksam parça
ve aksesuarlar›, s›k›flt›rmayla atefllemeli içten yan-
mal› pistonlu motorlar, klima cihazlar›, k›v›lc›m ile
atefllemeli içten yanmal› do¤rusal veya döner pis-
tonlu motorlar, pompalar, aspratörler, transmisyon
aksam ve parçalar› ve d›fl lastiklerdir. Bu mamuller-
de yap›lan ithalat, Otomotiv Yan Sanayii toplam it-
halat›n›n % 80’inden fazlas›n› oluflturmaktad›r.

b. ‹hracat

1993 y›l›nda 507 milyon dolar olarak gerçekleflen
toplam otomotiv sektör ihracat›, 2001 y›l›nda 3,4
milyar dolara ç›km›flt›r. 2002 y›l›n›n 10 ay›nda ihra-
cat, Ana Sanayii’de 1,9 milyar dolar, yan sanayide
1,6 milyar dolar olarak gerçekleflmifl ve yan sanayii

ihracat›n›n toplam sektör ihracat› içinde pay› % 45
olmufltur. 2001 y›l›n›n efl dönemine göre dolar ba-
z›nda ihracat art›fl› yan sanayide 11 % toplam sektör-
de de % 23 olarak gerçekleflmifltir. Y›l›n ilk 10 ayl›k
verileri baz al›narak 2002 y›l› sonunda toplam oto-
motiv sektör ihracat›m›z›n 4,2 milyar dolara eriflece-
¤i tahmin edilmektedir.Otomotiv Yan Sanayii ihraca-
t›n›n 1993 – 2001 y›llar› aras›nda ortalama y›ll›k art›fl
oran› % 22 olarak gerçekleflmifl ancak 2002 y›l› 10
ay›nda ihracat art›fl h›z› % 11’e gerilemifltir. Y›l sonu
itibariyle ihracat›n geçen y›la k›yasla % 13 artmas›
beklenmektedir.

Son 2 y›l içinde Otomotiv Yan Sanayii ihracat›m›z›n
en büyük art›fl› gösterdi¤i ülkeler; Avrupa Birli¤i ül-
keleri ve di¤er Avrupa ülkeleridir. Otomotiv Yan Sa-
nayii mamul ihracat› yap›lan ülke say›s› 1999 y›l›nda
160, 2000 y›l›nda 165, 2001 y›l›nda 152 ve 2002 y›-
l›nda 155 olarak gerçekleflmifltir. Y›ll›k ihracat›m›z›n
25 milyon $’› aflt›¤› 8 ülke, toplam otomotiv ihraca-
t›m›z›n % 67’sini oluflturmaktad›r. 25 milyon $’›n al-
t›nda ihracat yap›lan ülke say›s› 147 olup, bu ülkele-
re yap›lan ihracat›n toplam ihracat›m›z içindeki pay›

Otomotiv Sektör ‹hracat›

(Milyon ABD $)1

97 98 99 2000 2001 2002 (T)

Toplam Ana Sanayii 388 413 1.053 1.044 2.183 2.284

Toplam Yan Sanayii 916 1.080 1.184 1.340 1.692 1.878

Toplam Sektör 1.304 1.493 2.238 2.384 3.875 4.162

Yan Sanayii Pay› ( % ) 59 72 53 56 44 45

Otomotiv Yan Sanayii Temel Göstergeleri

( Milyon ABD $)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 (T)

Üretim2 3.715 3.178 2.526 2.785 2.346 2.651

‹thalat3 2.300 2.750 2.139 3.081 2.415 2.189

Toplam Arz 6.015 5.928 4.665 5.866 4.761 4.840

‹ç Sat›fl4 5.100 4.848 3.480 4.526 3.069 2.940

Ana Sanayii’ye 2.240 1.678 1.073 1.156 523 601

Yenileme Pazar›’na 560 420 268 289 131 150

‹hracat5 915 1.080 1.185 1.340 1.692 1.878

Toplam Talep 6.015 5.928 4.665 5.866 4.761 4.840

Kapasite Kullan›m› (%) 41 35 28 31 26 29

1Kaynak: U‹B ‹statistikleri.
2Üretim: Yerle Yan Sanayii firmalar› taraf›ndan imal edilen toplam mamul de¤eri.
3‹thalat: Araç üreticileri taraf›ndan yap›lan Yan Sanayii mamul ithalat›.
4‹ç Sat›fl: Yerli Yan Sanayii firmalar›nca Ana Sanayii’ye, yenileme pazar›na ve di¤er sektörlere yap›lan sat›fllar.
5‹thalat: Yan Sanayii firmalar›nca yap›lan toplam ihracat.
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% 27 düzeyindedir.2002 y›l›nda, Otomotiv Yan Sa-
nayii ihracat›m›z›n % 79’unu komponent, % 19’unu
iç ve d›fl lastikler, % 1’ini akümülatör ve % 1’ini de
emniyet cam› oluflturmaktad›r.

2002 y›l›nda Otomotiv Yan Sanayii’nde;

• Toplam mamul arz›n›n içinde üretimin pay› % 55,
ithalat›n pay› ise % 45 olarak gerçekleflmifltir.

• Ana Sanayii firmalar› araç üretimleri için gerekli
olan parçalar›n % 78’ini ithalatla karfl›lam›fllard›r.

• Yerli Yan sanayi firmalar›, toplam üretimlerinin %
72’sini ihraç etmifllerdir.

• Otomotiv Yan Sanayii mamul d›fl ticaretinde, ih-
racat›n ithalat› karfl›lama oran› % 87 olarak ger-
çekleflmifltir.

• Ana Sanayii firmalar›n›n araç üretimi için yerli yan
sanayiden sat›n ald›klar› parça de¤erinin toplam
parça maliyetleri içindeki oran› % 16 olarak ger-
çekleflmifltir.

OTOMOT‹V YAN SANAY‹‹’N‹N BAfiLICA
SORUNLARI 

Ana Sanayinin Küçük Ölçekli Üretim Yap›s›: Dünyada
globalleflmenin sonucu üretici firma say›s› azal›p,
firma ve model bafl›na üretim ölçekleri büyürken,
Türkiye’de çok say›da firman›n, çok say›da marka ve
modelde araç üretti¤i görülmektedir. Bu durum,
hem tafl›t araçlar› imalat sanayii’nde hem de bu sek-
töre mamul imal eden yan sanayii’nde firma ve mo-
del bafl›na üretim ve sat›fl adetlerinin ekonomik öl-
çeklerin alt›nda seyretmesine neden olmakta sonuç
olarak birim maliyetleri artmaktad›r.Nitekim küçük
ölçekli model üretimlerine yönelik ve ekonomik öl-
çeklerin alt›nda parça üretme çabalar›n› sürdüren
otomotiv yan sanayii’nde 2002 y›l›nda kapasitenin
% 70’i at›l durumda kalm›flt›r. 

Araç Üretiminde Yerli Parça Kullan›m›n›n Giderek Azal-
mas›: Otomotiv yan sanayimizin en önemli sorunu,
ihraç amaçl› yeni model araçlarda yerli parça kullan›-
m›n›n çok düflük olmas›d›r. Bu nedenle yerli yan sa-
nayi potansiyeli yeterince de¤erlendirilememektedir.
Nitekim, ana otomotiv firmalar›n›n araç üretimi için
sat›n ald›klar› toplam parça tutar›n›n içinde yerli yan
sanayiden al›nan parça tutar›na oran› ( Toplam parça
maliyeti içinde yerli parça oran› ) 1997 y›l›nda % 49
iken 2002 y›l›nda % 22’lere kadar gerilemifltir.

Otomotiv Pazar›ndan Kaynaklanan Sorunlar: Çok say›-
da firma, çok say›da marka ve modelde araç ithal et-
mekte, iç pazarda ithal araçlar›n pay› giderek art-
makta ve otomotiv yan sanayii'nin en önemli pazar›
olan yerli araç üretim pay› gerilemektedir. ‹thal araç-
lar ile rekabet etmeye çal›flan ana sanayii firmalar›

daha genifl bir model yelpazesi ile iç pazar paylar›n›
korumak amac›yla ithalata yönelmekte ve ithal paza-
r›ndan önemli ölçüde pay almaktad›r. Yerli araç üre-
timininin azalmas›na etki eden bu olumsuz geliflme-
den en çok otomotiv yan sanayii zarar görmektedir.

Makro Ekonomiden Kaynaklanan Sorunlar: Üretimde
kullan›lan ham ve yard›mc› maddeler ile enerji fiyat-
lar›, enflasyonun çok üzerinde art›fl göstermekte-
dir.Maliyet art›fllar›n› ana sanayi firmalar›na ve ihra-
cat fiyatlar›na yans›tamayan firmalar, enflasyonun
üzerinde maliyetle üretip, enflasyonun alt›nda fiyat-
larla satar hale gelmifllerdir. Bu durum, firmalar›n
karl›l›klar›n›n ve öz sermayelerinin gerilemesine,
teknolojik yat›r›mlar› yapamamas›na ve rekabetçi
üretim olanaklar›n›n giderek azalmas›na neden ol-
maktad›r. Yat›r›mlar›n ertelenmesi, önümüzdeki bir-
kaç y›l içinde eriflilmesi amaçlanan 3 milyar dolarl›k
ihracat potansiyelimizin Romanya, Polonya, Çek
Cumhuriyetleri ve Rusya gibi düflük maliyetli ülkele-
re kaymas› anlam›na gelmektedir. 

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNEL‹K TEMEL
‹LKELER

Otomotiv yan sanayii katma de¤eri ülkemiz ekonomi-
sine kazand›r›lmal›d›r. Sanayileflmenin her fleyden
önce üretici toplum olmakla özdeflleflti¤i dikkate al›-
narak, ithalat a¤›rl›kl› geliflen otomotiv sektörümü-
zün 2000’li y›llardaki stratejilerinin belirlenmesinde,
yerli üretimi destekleyici teflviklerin uygulanmas›
önem kazanmaktad›r. 

Öncelikle yerli otomotiv yan sanayii potansiyeli kullan›l-
mal›d›r. Otomotiv yan sanayimizin en önemli sorunu,
ihraç amaçl› üretilen güncel araçlarda yerli muhteva
oran›n›n giderek azalmas›d›r. Otomotiv yan sanayimi-
zin rekabetçi üretim yap›s›n› korumak ve gelifltirmek,
üretici ve yat›r›mc›ya uzun vadeli güvence vermek
için üretilen ve üretilecek araçlarda, yerli parça oran›
gerçekçi bazda tarif edilmelidir. 

TOSB. Taysad Organize Sanayi Bölgesi (TOSB)’nde alt-
yap› yat›r›mlar› h›zla sürdürülmektedir. Önümüzdeki
y›llarda otomotiv yan sanayii ihracat›n› katlayacak ve
on bini aflk›n kifliye yeni istihdam olanaklar› yaratacak
olan TOSB Organize sanayi bölgesi, deprem bölge-
sinde kaybedilen istihdama da önemli bir alternatif sa-
nayi merkezi olacakt›r. TOSB Organize Sanayi Bölge-
si, otomotiv yan sanayii’nde faaliyet gösteren yaban-
c› sermaye yat›r›mc›lar› için en uygun yat›r›m alan-
lar›ndan biridir. Bu bölgede faaliyet gösterecek olan
ve özellikle KOB‹ tan›m›na giren firmalara yönelik özel
teflviklerin uygulanmas› gere¤i vard›r.

*Tafl›t Araçlar› Parça Sanayicileri Derne¤i/
Genel Sekreter
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A&T F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Bayar Cad.fiehit Mehmet Fatih Öngül Sk.Odak
‹fl Merkezi 5A Blok Kat.4 Kozyata¤›-‹stanbul
Tel: 0216 445 57 01 Faks: 0216 445 57 07

ALTERNAT‹F F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Cumhuriyet Cad. No.22-24
80200 ‹stanbul
Tel: 0212 231 34 34 Faks: 0212 231 50 12 

ASYA F‹NANS KURUMU A.fi.
K›s›kl› Cad. Kuflbak›fl› Sk.No.2 81190
Altunizade-‹stanbul
Tel: 0216 474 02 22 Faks: 0216 474 02 63

ABN AMRO F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Otlukbeli Cad. Tanburi Ali Efendi Sok. No.13
80630 Etiler-‹stanbul
Tel:0212 359 40 40 Faks: 0212 359 50 50

BAYINDIR F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Vefa Bey Sok. Kardefller Apt. No.16 K:3
80280 Gayrettepe-‹stanbul
Tel: 0212 336 32 50-54 Faks: 0212 288 48 64

BNP-AK DRESDNER F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Büyükdere Cad. 1.Levent Plaza A Blok No.173
K.7 Levent-‹stanbul
Tel: 0212 317 53 00 Faks: 0212317 53 01

CITILEASE F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
fiaflmaz Center Saniye Er Mutlu Sk. No.4 K.4
81090 Kozyata¤›-‹stanbul
Tel: 0216 464 49 00 (20 hat) Faks: 0216 410 13 38

DC F‹NANSAL K‹RALAMA TÜRK A.fi.
Cemal Ulusoy Cad. Bas›n Ekspres Yolu 34620
Yenibosna-‹stanbul
Tel: 0212 471 96 18 Faks: 0212 471 96 19

DAL F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Yenido¤an Mah.Ferhatpafla Cad. Dalk›ran Triko
Merkezi No.24 Kat.4/256 Bayrampafla-‹stanbul
Tel: 0212 613 80 90/(10 hat) Faks: 0212 613 80 99

DAR‹ F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.No.24
Altunizade-Üsküdar-‹stanbul
Tel: 0216 474 04 37-4 Hat Faks: 0216 474 04 42

DESTEK F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Büyükdere Cad. Yap› Kredi Plaza C Blok
K.13-/32-33 Befliktafl-‹stanbul
Tel: 0212 325 25 50 Faks: 0212 325 25 60

DEN‹Z F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
R›ht›m Cad. No.26 80880
Karaköy-‹stanbul
Tel: 0212 292 29 80/89 Faks: 0212 292 29 99

DEM‹R F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Büyükdere Cad. 122/8
Esentepe-‹stanbul
Tel: 0212 288 05 65 Faks: 0212 275 90 45

DIfi T‹CARET F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No.22
80670 Maslak-‹stanbul
Tel: 0212 345 01 60 Faks: 0212 345 01 70

EGS F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Y›ld›z Posta Cad. Dedeman Ticaret Merkezi
No.52 Kat.3-4 80700 Gayrettepe-‹stanbul
Tel: 0212 288 04 07 Faks: 0212 267 03 39

F‹NANS F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Akmerkez B Kulesi K:10
Etiler-‹stanbul
Tel: 0212 282 10 90 Faks: 0212 282 10 40-41

GARANT‹ F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Evren Mahallesi Koçman Cadddesi No.20 B
Blok Kat.1 Güneflli 34550 ‹stanbul
Tel: 0212 335 11 00 Faks: 0212 335 11 01-04

HALK F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
19 May›s Cad. l.Golden Plaza K.2
fiiflli-‹stanbul
Tel: 0212 230 92 48 Faks: 0212 230 46 69

‹KT‹SAT F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Büyükdere Cad.No.163 K.9 80504
Esentepe-‹stanbul
Tel: 0212 336 11 11 Faks: 0212 275 75 30

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi
‹fl Kuleleri Kule 2 Kat.10 80620
4.Levent-‹stanbul
Tel: 0212 350 74 00 Faks: 0212 350 74 99

KENT F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Askeroca¤› Cad.No:15 Süzer Plaza 80200
Elmada¤-fiiflli/‹stanbul
Tel: 0212 334 48 00 Faks: 0212 334 45 66

KOÇ F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
K›s›kl› Cad.No.28 34662
Altunizade-‹stanbul
Tel: 0216 554 12 12 Faks: 0216 554 12 13

KUVEYT TÜRK EVKAF F‹NANS KURUMU A.fi.
Büyükdere Cad. No.129
Esentepe-‹stanbul
Tel: 0212 354 13 21 Faks: 0212 354 12 12

MEKSA F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Ebulula Mardin Caddesi Maya Meridyen ‹fl Merkezi
D.2 Blok No.30 K.12 80630 Akatlar-‹stanbul
Tel: 0212 351 61 41 Faks: 0212 351 61 06

MNG F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
‹nönü Cad.Mithatpafla Apt.No.92/94 Kat.1
Gümüflsuyu-Taksim
Tel: 0212 244 62 42 Faks: 0212 244 62 39

MERSAN F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Barbaros Bulvar› No.127 80700
Balmumcu/Befliktafl-‹stanbul
Tel: 0212 272 28 20 Faks: 0212 272 28 24

PAMUK F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Yap› Kredi Plaza A Blok Kat.13 80620
Levent-‹stanbul
Tel: 0212 324 09 30 Faks: 0212 324 09 50-51

SANKO F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Havaalan› Kavfla¤› EGS Business Park Bloklar›
B 2 Blok K.15 Yeflilköy-‹stanbul
Tel: 0212 465 70 40 Faks: 0212 465 70 50

SIEMENS F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Meclis-i Mebusan Cad. No:89-4
F›nd›kl›-‹stanbul
Tel: 0212 251 02 07/08 Faks: 0212 293 35 30

SÜZER F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Askeroca¤› cad.No.15 Süzer Plaza 80200
Elmada¤-fiiflli/‹stanbul
Tel: 0212 334 48 00 Faks: 0212 334 45 66

fiEKER F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Nispetiye Cad. Tanburi Ali efendi Sokak No.1
Etiler-‹stanbul
Tel: 0212 358 42 92 Faks: 0212 358 43 20

TEB F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Setüstü Haktan ‹flmerkezi No.45, K.3
Kabatafl 80040
Tel: 0212 252 50 00 Faks: 0212 252 55 01

TEKST‹L F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Ankara Asfalt› Küçükyal› Kavfla¤› ‹nönü Cad.
Gökçe Sk. No.14 Küçükyal›
Tel: 0216 489 97 50 Faks: 0216 489 97 85

TICARET F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Ortabahçe Cad. No.23 K.3 Türkbank Üstü
Befliktafl-‹stanbul
Tel: 0212 236 11 61 Faks: 0212 236 19 62

TOPRAK F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Büyükdere Cad. No.143 K.3 80280
Esentepe-‹stanbul
Tel: 0212 340 24 00 Faks: 0212 340 23 99

VAKIF DEN‹Z F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Bas›n Ekspres Yolu.Onura ‹fl Merkezi K.3
‹kitelli-‹stanbul
Tel: 0212 473 57 57 Faks: 0212 473 57 49

VAKIF F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Bas›n Ekspres Yolu.Onura ‹fl Merkezi K.7
‹kitelli-‹stanbul
Tel: 0212 473 59 00 Faks: 0212 473 59 98-99

YALÇINLAR F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Yenibosna Merkez Mahallesi Köyalti Mevkii
Ç›nar Cad. Rubi Karfl›s›. ‹stanbul
Tel: 0212 639 08 23-24 Faks: 0212 639 08 25

YAPI KREDI F‹NANSAL K‹RALAMA A.O.
Büyükdere Cad. No.161
Zincirlikuyu-‹stanbul
Tel: 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15

Z‹RAAT F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Büyükdere Cad.No.43 B Blok K.2 80670
Maslak-‹stanbul
Tel: 0212 286 18 28 Faks: 0212 286 18 36
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Fider Finansal Kiralama Derne¤i’nin
Yay›n Organ›d›r. 

Nisan-May›s-Haziran 2003
Say›: 7

e-mail: fider@fider.org.tr

F‹DER Finansal Kiralama Derne¤i Ad›na Sahibi : Dursun AKBULUT
Genel Yay›n Yönetmeni : Berrin AVCILAR
Yaz› ‹flleri Müdürü : Müge KARIfiMAN
Adres : Nispetiye Cad. Levent ‹fl Merkezi No: 6 Kat: 2 80600 1. Levent-‹ST.
Tel: (0212) 284 53 10 (pbx) Fax: (0212) 281 66 47
Yap›m ve Bask›: Lebib Yalk›n Matbaas›  Tel (0212) 269 64 48

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› 151.607.020 92.754 20.12 312.331.322 195.351 14.88 100.448.321 72.637 10.60
Hava Ulafl›m Araçlar› 9.807.006 6.000 1.30 9.807.006 6.000 0.47 1.813.659 1.432 0.19
Deniz Ulafl›m Araçlar› 23.789.604 14.555 3.16 27.718.867 17.011 1.32 1.675.321 1.355 0.18
‹fl ve ‹nflaat Makinalar› 42.371.789 25.923 5.62 155.688.713 99.588 7.42 92.573.497 72.108 9.77
Makine ve Ekipman 148.762.175 91.014 19.74 441.484.513 278.568 21.03 204.108.792 156.871 21.53
T›bbi Cihazlar 21.008.819 12.853 2.79 67.043.791 42.725 3.19 36.907.225 28.846 3.89
Tekstil Makinalar› 163.088.756 99.779 21.64 492.334.383 310.808 23.45 109.966.580 87.822 11.60
Turizm Ekipmanlar› 15.681.132 9.594 2.08 56.304.784 36.096 2.68 19.727.350 16.099 2.08
Elektronik ve Optik Cihazlar 19.263.813 11.768 2.56 79.257.956 50.378 3.78 38.171.563 29.797 4.03
Bas›n Yay›n ile ‹lgili Donan›mlar 21.981.288 13.448 2.92 61.233.758 38.306 2.92 29.727.882 24.689 3.14
Büro Ekipmanlar› 76.847.445 47.016 10.20 217.291.322 137.896 10.35 164.929.283 126.413 17.40
Gayr›menkuller 36.138.608 22.110 4.80 106.533.006 68.767 5.08 86.471.574 66.690 9.12
Di¤er 23.324.965 14.270 3.09 72.039.814 46.164 3.43 61.359.253 46.958 6.47
GENEL TOPLAM 753.672.420 461.102 100 2.099.069.235 1.327.658 100 947.880.300 731.717 100

‹fiLEM ADED‹ 6.271 19.383 6.712

2002 YILI 12 AYLIK TOPLAMI 2001 YILI 12 AYLIK TOPLAMIIV.DÖNEM(01.04.2002-31.12.2002)
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151.607.0 9.807.006 23.789.60 42.371.78 148.762.1 21.008.81 163.088.7 15.681.13 19.263.81 21.981.28 76.847.44 36.138.60 23.324.96
61.434.53 1.166.554 920.390 30.785.95 63.948.31 13.958.07 43.600.48 4.521.312 6.866.558 1.447.816 56.520.11 43.710.59 11.890.762001

2002

2002 YILI IV. DÖNEM FATURA DE⁄ER‹2001 YILI IV. DÖNEM FATURA DE⁄ER‹
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F‹DER 12 Ayl›k ‹statistik Sonuçlar›
F‹DER -Finansal Kiralama ‹fllemlerinin Mal Gruplar›na Göre Da¤›l›m› (Ekim-Aral›k 2002)

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


