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3 Ayda Bir Yay›mlan›r

Yeni Bir Dönem ?

Bu y›l›n ilk 6 ayl›k dönemini geride b›rakt›k.Sektörün 6
ayl›k ifllem hacmi, 2002’de yaflanan ivmenin de üzerinde bir art›fl oldu¤unu gösteriyor. Yat›r›mlar devam ediyor ve leasing flirketlerinin portföyü büyüyor.Bu portföyün içinde Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmelere sa¤lanan finansman en büyük pay› al›yor.Gerçekleflen ifllemlerin %
71’i makine ve ekipman yat›r›mlar›.Leasing kullanan firmalar›n % 59’u sanayi kurulufllar›, %37’si hizmet sektöründe faaliyet gösteren iflletmeler.Bu veriler Türkiye’de
leasing ifllemlerinin finansman yönünü ve amac›n› ortaya koyuyor.Leasing flirketleri, KOB‹ yat›r›mlar›na destek
olmay› sürdürüyor.Alt› ayl›k dönem itibariyle 1 milyar
USD’›n üzerinde finansman gerçekleflen sektörün y›l sonu hedefi 2 milyar USD’a yaklaflmak.
2003 y›l›, leasing sektörüne yönelik önemli mevzuat de¤iflikliklerinin oldu¤u bir y›l. Vergi Kanunlar›nda Uluslararas› Muhasebe Standartlar› baz al›narak yap›lan yeni
düzenlemeyle leasing ifllemlerinin muhasebe ve vergilendirilmesi 1.Temmuz itibariyle de¤ifltirildi. Bundan
böyle leasinge konu ekipman kiralayan yerine kirac› firman›n bilançosunda yer alarak, amortisman kirac› taraf›ndan ayr›lacak. Sn. Ahmet Buldam, bu say›m›zdaki yaz›s›nda eski ve yeni vergi düzenlemesinin gerekçelerini
de¤erlendiriyor.

Ahmet BULDAM

Finansal kiralaman›n vergilendirilmesi konusunda
yeni düzenlemeler yürürlü¤e girdi. Böylece ülkemizdeki leasing uygulamas›nda tümüyle yeni bir dönem bafllad›. Yat›r›m finansman› ifllevinin önemli bir
bölümünü uzun y›llar s›rt›nda tafl›yan leasing sektörünün önünde yepyeni ve iddial› bir çal›flma dönemi
aç›l›yor.
Geride b›rakt›¤›m›z dönemde sektöre tan›nm›fl kimi
vergi ayr›cal›klar› üzerinde çokça tart›fl›ld›. Bu tart›flmalar genellikle, sektörün özel vergi düzeninin yararl› olup olmad›¤›ndan daha çok, bu iflleyiflin kötüye kullan›l›p kullan›lmad›¤› üzerinde toplan›yordu.
Sektöre özgü vergi düzenlemeleri kuflkusuz yararl›yd›, çünkü o dönemin özellikleri finans kesiminin
kendili¤inden sermaye mal› finansman›na yönelmesine elveriflli de¤ildi. 1980 li y›llara dek yat›r›m finansman› ifllevini ancak d›fl kaynaklara ve kamu deste¤ine dayal› olarak yürüten Türk bankac›l›k kesimi,
yeni dönemde de risk a¤›rl›kl› varl›klar›n›n çok büyük
bölümünü k›sa vade içinde tutmay› tercih etmifltir.

Yeni vergi düzenlemesine iliflkin hususlar ve leasing ifllemlerinin kirac›n›n kay›tlar›na yans›mas› Eski Hesap Uzman› Sn.Cemalettin Uçak ve Eski Mali Uzman Sn.Orhan
Merzifonluo¤lu taraf›ndan ayr›nt›l› bir biçimde bültenimizde aç›klanmakta.Sn.Uçak ve Sn.Merzifonluo¤lu ayn›
zamanda sektörümüzde faaliyet gösteren Tepe Leasing’in Genel Müdürü ve Genel Müdür Yard›mc›s›.

1986’dan bafllayarak bankalar› finansal kiralama ifltiraklerine sermaye ay›rmaya ikna eden etkenlerden
en önemlisi, kiralanan varl›klar üzerinde tesis edilen
mülkiyetin getirdi¤i ek güvencedir. Bu mülkiyetle
birlikte gelen yat›r›m teflvikleri ile amortisman olanaklar› ise ikinci plandad›r.

Muhasebe ve Vergilendirmenin Uluslararas› Muhasebe
Standartlar›na yaklaflt›r›lmas› sektörümüzde, yurtd›fl›nda
yayg›n olarak kullan›lan ancak Türkiye’de uygulama alan› henüz bulamam›fl Operasyonel Leasing’in gündeme
gelmesine neden oluyor. Bu konuyla ilgili olarak Siemens Leasing/Sn.Murat ‹ncekara’n›n görüfl yaz›s›n›
bültenimizde bulabilirsiniz.

Kald›r›lan Vergi Rejiminin Sak›ncalar› Neydi?

Bu say›m›zda ayr›ca k›sa ad› ‹MDER olan ‹fl Makinalar›
Distribütörleri ve ‹malatç›lar› Derne¤i’nin ‹nflaat ve ‹fl
Makinalar› sektörüne yönelik bilgi verici yaz›s› ile Yap›
Kredi Leasing’ten Sn. Zafer K›z›lsu’nun "‹fl ve ‹nflaat
Makinalar› Sektöründe Leasing" konulu yaz›s› yer al›yor.
Bültenimize tüm katk›da bulunanlara teflekkür ediyoruz.
Bir sonraki say›m›zda buluflmak üzere
Sa¤l›cakla kal›n… F‹DER

Eski vergi rejimi üzerine yaz›l›p söylenmesi gereken
hemen her fley yaz›l›p söylendi. Dünyan›n pek çok
ülkesinde, üç afla¤› – befl yukar› halen yürürlükte
olan bu rejim hakk›nda son kez birkaç söz söylemeden geçmeyelim.
Kald›r›lan rejim, bir kesime tan›nm›fl özel bir vergi
indirimi de¤ildi. Vergi sistemimizde her tür yat›r›m
ve yat›r›mc› için var olan vergisel kolayl›klar›n bilançolar aras›nda yer de¤ifltirmesine dayan›yordu. Bu
anlamda ‘vergi yönünden etkisiz’ (tax-neutral) bir
düzenlemeydi. Yani vergi kayb› do¤urmuyordu.
Söz konusu düzenin vergi kayb› olarak de¤erlendirilen temel etkisi: amortisman›n kirac› yerine kiralayan›n bilançosuna kaymas›yla, bu indirimlerin ileriki
y›llara sarkmadan,mutlaka ve azami oranlardan ait
Devam› Sf. 4’de
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Leasing Dünyas›

Baflkan’dan
Bilindi¤i üzere 4842 say›l› kanunla Finansal Kiralama ‹fllemlerinin Vergilendirilmesi Hukuki Mülkiyet baz›ndan Ekonomik Mülkiyet baz›na kayd›r›lm›flt›r.
Buna göre kiralanan mal›n amortisman hakk› Hukuki Malik olan kiralayan flirketten al›narak Ekonomik Malik olan kiralayana devredilmifltir.
Yeni düzenlemede finansal kiralama flirketleri amortisman hakk›n› kaybetmifl
olmas›na ra¤men sektörün görüflleri gözönüne al›narak yat›r›m indirimi hakk›n›n finansal kiralama flirketlerine verilmesi sektörün özkaynaklar›n›n enflasyona karfl› korunmas›na yard›mc› olacakt›r.
Di¤er taraftan amortisman hakk›n›n kirac›ya geçmesi ve kira sözleflmelerinin
kirac›n›n bilançosuna yans›mas› nedeniyle yeni düzenlemenin sektörümüze
beklenen etkileri afla¤›daki gibi olacakt›r.
- Aktif karl›l›¤› ve borç/özkaynak dengesi gözeten firmalardan
- Yat›r›m bütçesi d›fl›nda yat›r›m yapmak ve yat›r›mlar›n› cari giderlerden
karfl›lamak isteyen firmalardan talep eksikli¤i meydana gelecektir.
Yukar›da belirtilen nedenlerden dolay› ifllem hacminde %10 ila %15 oran›nda daralma beklenmektedir. Bu daralmaya neden olacak talep eksikli¤i büyük ölçekli firmalardan gelecektir.
Leasing ifllemlerine talep, bankalardan kaynak bulamayan orta ve küçük ölçekli firmalardan ve uzun vadeli kayna¤a ihtiyac› olan büyük ölçekli iflletmelerden gelecektir. Öte yandan, leasing firmalar› taraf›ndan amortisman süresinin uzun olmas› nedeniyle tercih edilmeyen gayrimenkul kiralamas› ifllemlerinde var olan talep karfl›lanacakt›r. Dolay›s›yla, gayrimenkul kiralama ifllemlerinde art›fl beklenmektedir.
Sektör, önümüzdeki dönemlerde leasing ifllemlerini bilançolar›nda göstermek istemeyen ve yat›r›mlar›n› yat›r›m bütçesi içinde de¤ilde genel giderler
kaleminden karfl›lamak isteyen firmalar için "devir opsiyonsuz finansal kiralama" ifllemlerine de yönelecektir. Böylece, büyük ölçekli firmalardan kaybedilen talep eksikli¤i yeniden kazan›lacakt›r.
Sektörümüzü ilgilendiren bir di¤er husus, banka d›fl› mali kurulufllar›n düzenleme ve denetlenmesi yetkisinin Hazine Müsteflarl›¤›ndan al›narak BDDK’ya
devredilecek olmas›d›r. Leasing finansman›n›n afla¤›da belirtilen nedenlerle
banka kredilerine alternatif bir yöntem olmas›, leasing ifllemlerinin bankac›l›k
sektörüne göre düzenleme ve denetlenmesinin daha esnek olmas›n› gerektirmektedir.
- Leasing flirketlerinin mevduat ve fon toplayan kurulufllar olmamas›
- Hukuki mülkiyetin leasing flirketinde olmas›n›n getirdi¤i hukuki ve pratik
avantajlar nedeniyle teminat ihtiyac›n› asgariye düflürmesi ve bu nedenle risk de¤erlendirmesi ve kredi prosedürünün leasing ifllemlerinde bankalara göre daha esnek olmas›
- Özellikle kay›t sistemi ve bilanço büyüklükleri kredilendirmede risk de¤erlendirmesine uygun olmad›¤› için bankalarca kaynak aktar›lamayan
giriflimci ve yat›r›mc› KOB‹’lere bankac›l›k kural ve düzenlemelerine zarar
vermeden leasing yoluyla kaynak aktar›lmas›
- Dünyada yayg›n olarak kullan›lan leasing ifllemlerinde sadece finansman
riski (kredi riski) al›nan finansal leasing ifllemleri yan›nda, malla ilgili riskin
de al›nd›¤› operasyonel leasing ifllemlerinin a¤›rl›kl› yer tutmas›
Fider olarak, gelecek dönemdeki muhtemel düzenlemelerin sektörümüzün
ihtiyaç ve geliflimine uygun olarak yap›labilmesine yönelik Düzenleyici
Otoritelerle görüflmelerimiz devam etmektedir ve yap›lacak düzenlemelerin
sektörümüzün gelece¤i aç›s›ndan bu yönde olaca¤›n› umuyoruz.
Sayg›lar›mla,
Dursun AKBULUT
Yönetim Kurulu Baflkan›

‹fl Makinalar› Sempozyumu
6-7 Eylül tarihinde
gerçeklefltiriliyor

Bu y›l ilk kez yap›lan "‹fl Makinalar› Sempozyumu ve Sergisi" 6-7 Eylül 2003 tarihinde DS‹
14. Bölge Müdürlü¤ü – ‹stanbul tesislerinde
düzenleniyor.
‹MDER (‹fl ve ‹nflaat Makinalar› Distribütörleri
ve ‹malatç›lar› Birli¤i Derne¤i) ile TMMOB
(Türkiye Makine Mühendisleri Odalar› Birli¤i)
taraf›ndan ortaklafla düzenlenen sempozyumda, ifl makinalar› sektörünün büyüteç alt›na al›nmas›, sektöre yönelik devlet ve hükümet politikalar›n›n sorgulanmas›, ifl makinalar›n›n verimli kullan›m›, teknolojik boyutu,
yerli üretimi, ihracat ve ithalat›, makinalar›n
bak›m ve onar›m›, sektördeki istihdam ve
sektörün sorunlar›n›n tart›fl›lmas› amaçlan›yor.
Sempozyuma, ‹fl makinalar›n›n finansman›nda önemli bir alternatif olarak ''Finansal
Kiralama ve ‹fl Makinalar› Sektöründeki Kullan›m›" konulu bildiriyle F‹DER de kat›lmakta.

Tekfen Leasing ve Ulusal Leasing F‹DER Üyesi Oldu
May›s ay›nda F‹DER üyesi olan Tekfen Leasing, 1994 y›l›nda kurulan Ekspres Finansal Kiralama A.fi.’nin Tekfenbank taraf›ndan 2001 y›l›nda sat›n al›nmas› ile 26.12.2001 tarihinde ünvan de¤iflikli¤i yaparak bu tarihten itibaren Tekfen Finansal Kiralama A.fi. olarak faaliyet göstermeye bafllam›flt›.
F‹DER üyeli¤ine Haziran ay›nda kat›lan Ulusal Leasing ise 1997 y›l›nda Ulusal Bank ifltiraki olarak kurulmufl, 2002 y›l›nda ise K›z›lkaplan Faktoring firmas› ortaklar› taraf›ndan sat›n al›nm›flt›.
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fiirketlerden Haberler

‹fl Leasing’ten Yeni Hizmet Kanal› : E-‹fl Leasing
‹fl Leasing tüm ifllemlerini internet ortam›na tafl›yarak yeni ürünü "e-‹flleasing"i web
sitesinde müflterilerinin kullan›m›na sunmaya bafllad›.
Bankac›l›k sisteminde kullan›lan internet flubesinin bir benzeri olan ürün, leasing
müflterisinin ihtiyaçlar›na çok detayl› online olarak cevap verecek flekilde tasarlanm›fl. fiirket yetkilileri günümüze kadar sektörde internet kanal›ndan müflterilere
sadece leasing baflvurusu yapma olana¤›n›n sa¤land›¤›n›, bu proje sonucunda ise müflterilerin finansal kiralama ifllemlerinin tüm aflama ve detaylar›n› gerçek zamanl› olarak izleme imkan›na kavufltuklar›n› belirtiyorlar.
"e-‹flleasing" sayesinde müflteriler yeni baflvurular›n›n hangi aflamada oldu¤unu an›nda görebiliyor, daha
önceki ifllemleri ile ilgili sözleflme ve ekipman bilgilerine ulaflabiliyor, bunlara ait kira ödeme planlar›n›,
yap›lan ödemeleri, gecikmifl borçlar›, gecikmelerden do¤an temerrüt faizlerini ve di¤er borçlar›n› görebiliyor,
kiralanan ekipman›n mülkiyet devri ve sigorta ifllemlerine ait tüm bilgilere ulaflabiliyorlar. Bu hizmet
kapsam›nda müflteriler ayr›ca tüm cari hesap ekstrelerini görebiliyor, vadesi gelecek kira ödemeleri için
bankalar›na talimat verebiliyor ve yak›n tarihli ödemeleri için e-mail ile hat›rlatma hizmeti al›yorlar.

Leasing’te Sendikasyon
‹zmir/Çi¤li’de 100 yatakl› Özel Kent Hastanesi’nin tüm ekipmanlar› 5 Leasing flirketinin kurdu¤u sendikasyon ile finanse edildi.Proje tutar› 7.3 milyon USD olan ifllemde ABN-Amro Leasing,
Koçlease, ‹flleasing, BNP-Ak-Dresdner Leasing ve Yap› Kredi Leasing finansör olarak yer ald›lar.‹lk y›l› ödemesiz toplam 5 y›ll›k
leasing finansman›yla gerçekleflen projede hastane ortaklar› Ege
Bölgesinin önde gelen sanayici ve ifladamlar›ndan olufluyor.
Genel amaçl› olarak planlanan Hastanenin Ekim ay›nda faaliyete
geçmesi ve Türkiye’de kurulufl aflamas›nda uluslararas› akreditasyon alacak ilk hastane olmas› hedeflendi¤i belirtiliyor.Yetkililer, ‹zmir ve çevresinden gelecek hastalara hitap edilece¤ini ve
bölgede sa¤l›k hizmetleri konusunda yaflanan eksikli¤in büyük
oranda giderilece¤ini ifade ediyorlar.

‹fl Leasing’e En Baflar›l›
Giriflimci Ödülü

Yap› Kredi Leasing’in 3. Bahar fienli¤i
Yap› Kredi Leasing taraf›ndan bu y›l üçüncüsü gerçeklefltirilen
Bahçelievler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda
kalan 3-6 yafl grubu çocuklara yönelik "Bahar fienli¤i" 27 Haziran
2003 tarihinde kurumun bahçesinde düzenlendi. Animasyon
ekibi taraf›ndan çeflitli oyunlar oynayan çocuklar, müzik
eflli¤inde bol bol dans ettiler.

‹fl Fikirleri Dergisi taraf›ndan 7 y›ld›r verilen Fasih ‹nal Giriflimcilik Ödülleri
kapsam›nda bu y›l "Finansman" dal›nda
en baflar›l› giriflimci ödülünü ‹fl Leasing
ald›. Sektörde 1988 y›l›ndan beri faaliyet gösteren ve 2000 y›l›nda halka aç›lan ‹fl Leasing, ‹fl Bankas›’n›n yurt çap›na yay›lm›fl flubelerinin de deste¤i ile
sektörün önde gelen flirketlerinden biri konumuna ulaflt›. Özellikle 2002 y›l›nda ürün ve hizmet çeflitlili¤ini teknoloji yat›r›mlar› ile zenginlefltiren flirket,
gerek KOB‹’lere vermifl oldu¤u yüksek
pay gerekse teknoloji yat›r›mlar› ile
hizmet kalitesini artt›rmas›ndan dolay›
finansman dal›nda en baflar›l› giriflimci
ödülüne lay›k görüldü.
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Görüfl

Yeni Bir Dönem ?
Bafltaraf› Sf. 1’de

olduklar› y›lda gider yaz›lmalar› olmufltur. Buna göre, kiralayan devaml› yat›r›m yapt›¤›ndan vergi
matrah›n› kolayca ileriki y›llara aktaracak, teorik olarak ta vergisini devaml› ertelemifl olacakt›r. Yüksek
enflasyon h›zlar›n›n oldu¤u ortamda, bu ertelemenin fiilen vergi indirimi olarak de¤erlendirilmesi gerekecektir.
Eski rejime göre finansal kiralama flirketlerinin kimi
y›llar saymaca (itibari) finansal karlar›n›n çok alt›nda
vergi matrah› hesaplad›klar›, hatta zarar gösterebildikleri do¤rudur. Ne var ki, h›zl› büyüme yaflanan
y›llarda flirketlerin, ödenmifl sermayelerini koruyabilmek ya da artt›rabilmek için amortisman haklar›n› s›n›rl› olarak kulland›klar› da çok olmufltur. Bu gibi nedenlerle, leasing yüzünden daha çok vergilendirilebilir gelirin ileri at›ld›¤› sav›, kan›tlanamam›fl
bir varsay›mdan ibarettir.
Eski rejimin bir di¤er sak›ncas› olarak, mali tablolar›
çarp›t›yor olmas› dile getirilmifltir. Finans ve kredi sisteminin temelini oluflturan bilanço ve kar-zarar tablolar›n›n güvenilir, standart ve saydam olmas› elbette
önemlidir. Leasing ifllemlerinin aç›kl›kla gösterilmedi¤i durumlarda yan›lt›c› tablolar ortaya ç›kt›¤› da
do¤rudur. Ancak, ülkemizde mali tablolar› ‘düzelterek’ kullanmaya al›flk›n olan finans sektörü daha ilk
y›llardan bu duruma uyum sa¤lam›fl, gerek kiralayan›n gerekse kirac›n›n mali de¤erlendirmesi aç›s›ndan
bu sorunu çoktand›r çözmüfltü. Hazine Müsteflarl›¤›
da uzun zamand›r finansal amortismana göre haz›rlanan verileri paralel olarak izlemekte idi.
Leasing ifllemlerine özgü vergi rejiminin ‘önden
yüklemeli’ planlar yoluyla kötüye kullan›ma aç›k oldu¤u de¤erlendirmesine gelince: bu tür suiistimallerin toplam ifllem hacminde ancak önemsiz bir yer
tutabilece¤i ve flirketlerin buna karfl› ald›klar› önlemler s›k s›k dile getirildi¤i için, bu konunun üzerinde durmayaca¤›m.
Leasing’in En Güçlü Yanlar›
Geçen on befl y›lda oldu¤u gibi bugün de leasing’in
en güçlü yan› ‘var’ olmas›d›r. Bununla, pek çok konuda alternatifsiz olmas›n› anlatmak istiyorum.
On befl y›ll›k sürede leasing Türkiye’de finans sektörüne güç ve yarat›c›l›k katm›fl, konusunda etkin bir
uzmanl›k birikimi sa¤lam›flt›r Kalk›nma bankalar›n›n
ticari banka garantileriyle kredi verdikleri, ticari kredilerin ise en k›sa vadelerde yo¤unlaflt›¤› bu dönemde finansal kiralama flirketleri hidroelektrik
santrallerinden canl› hayvanlara kadar uzanan genifl
bir yelpazede yat›r›m finansman› yapm›flt›r.
Bu yönüyle leasing, vergi rejimine bakmaks›z›n, talep edilen ve giderek geliflen bir kredi enstrüman›
olmay› sürdürecektir.

Ahmet BULDAM*

Leasing’in di¤er güçlü yönü, bir yanda ükenin riskli
ifl ortam›na uyum sa¤larken di¤er yanda da oynak,
s›¤ ve k›sa vadeli finans piyasalar›na uygun yap›lar
gelifltirmifl olmas›d›r. Geçti¤imiz y›llarda yaflanan
en afl›r› piyasa dalgalanmalar›nda bile leasing flirketlerinde kredi kalitesi hep yüksek kalm›fl, zor dönemlerde bile asgari bir fonlama düzeyi hep korunmufltur. Bu esneklik, leasing’i Türkiye’nin vazgeçilmezleri aras›nda tutmaya yetecektir.
Leasing’in Geliflmesi Gereken Yanlar›
Türkiye’de leasing sektörü ile operasyonel kiralama
sektörü ayr› kulvarlarda geliflmektedir. Geliflmifl
ekonomilerde görülen, bu iki kulvar›n birlikteli¤i leasing sektörünün büyük hacimlere ulaflmas›nda bafl
etkendir. Finansal kiralama flirketlerine baflka ifllem
yapman›n yasaklanm›fl olmas› bugüne kadar çoktan
kald›r›lm›fl olmas› gereken bir kurald›r. Mevzuata bu
konuda aç›kl›k getirilmesi ile leasing kurulufllar›n›n
ve ifl dünyas›n›n önünde yepyeni bir iflbirli¤i alan›
aç›lm›fl olacakt›r.
Operasyonel kiralama hatlar›n›n geliflmesi, kaç›n›lmaz olarak beraberinde tamamlay›c› hizmet hatlar›n›n geliflmesini de getirecektir. Sigorta, bak›m, yedek parça, donan›m de¤ifltirme, operatörlük ve donan›m›n türüne ba¤l› olarak daha pek çok hizmet
türünün, operasyonel leasing ile birlikte geliflti¤ini
görüyoruz.
Leasing müflterilerine tam hizmet sunabilmek için,
operasyonel leasing kanallar›n›n finansal kiralama
flirketlerine aç›lmas› mutlaka gereklidir.
F›rsat ve Sonuç
Mali disiplin ve düflük enflasyon için verilen mücadelenin, Türk ekonomisinin daralm›fl olan ufkunu
yavafl yavafl ta olsa açmas›n› bekliyoruz. Dünyadaki
deneyimlerden biliyoruz ki, ekonomik istikrar›n belki de en önemli sonuçlar›ndan biri tasarruflar›n geliflmesi ve yat›r›mc›n›n tercihleri aras›na orta ve
uzun vadenin girmeye bafllamas›d›r. Kaynaklar›n
vade yap›s›n›n uzamas› ve faizlerin göreli bir istikrara kavuflmas›, ülkede uzun zamand›r dizginlenmifl
olan sermaye yat›r›mlar›n›n finansman› için ciddi bir
f›rsat do¤uracakt›r. Proje kredisi birikimi ile Leasing
sektörü, bu at›l›m basama¤›nda önemli bir görev almaya adayd›r.
Yeni vergi rejimi leasing sektörüne as›l ifline odaklanmak için elveriflli bir ortam haz›rlad›. Türk ifl dünyas›, leasing’in as›l potansiyelinin önümüzdeki dönemde realize oldu¤unu görecek.

*Yönetim Dan›flman›/
F‹DER Eski Baflkan›
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Yurtd›fl›ndan Haberler

Avrupa Leasing ‹fllem Hacmi - 2002 Y›l› Sonuçlar›
Milyon Euro

Tüm Leasing ‹fllemleri

ÜLKE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Almanya
‹talya
‹ngiltere
Fransa
‹spanya
‹sviçre
Avusturya
‹sveç
Hollanda
Çek Cum.
Belçika
Portekiz
Danimarka
Norveç
Macaristan
Polonya
Yunanistan
Türkiye
Slovak Cum.
Finlandiya
Slovenya
Estonya
Romanya
Fas
Toplam

2002

2001

44.000
37.559
35.479
26.563
9.671
5.319
4.587
4.491
4.244
3.441
3.398
3.356
2.835
2.508
2.231
2.093
1.500
1.443
947
905
677
661
625
508
199.041

45.500
32.261
33.401
26.876
9.661
5.276
4.292
5.691
4.421
2.990
3.219
3.794
2.744
2.436
1.921
2.081
1.250
851
828
839
573
439
607
491
192.442

Ekipman

2002

2001

2002

2001

Üye
fiirket Çal›flan
Say›s› Say›s›

36.000
20.225
35.239
20.543
7.972
5.239
3.146
4.476
3.772
3.147
2.726
2.431
2.461
2.406
2.110
1.948
1.050
1.370
940
899
461
458
624
454
160.097

37.500
18.932
33.354
21.429
8.006
5.186
3.210
5.678
4.025
2.819
2.894
2.886
2.377
2.398
1.844
1.722
875
773
796
825
454
352
606
431
159.372

8.000
17.334
240
6.020
1.699
80
1.441
15
472
294
672
925
374
103
122
145
450
73
6
6
216
203
1
54
38.945

8.000
13.329
47
5.447
1.655
90
1.082
13
396
171
325
908
367
38
77
359
375
78
32
14
219
87
1
60
33.170

211
102
74
180
42
29
37
22
27
83
30
26
34
29
30
28
13
40
30
4
32
5
35
9
1.152

De¤iflim Penetrasyon
(%)
(%)
-3,3
16,4
6,2
-1,2
0,1
0,8
6,9
-21,1
-4,0
15,1
5,6
-11,5
3,3
3,0
16,1
0,6
20,0
69,6
14,4
7,9
18,2
50,6
3,0
3,5
3,4

11,9
16,0
14,6
16,7
6,6
23,6
13,7
13,1
6,3
20,3
9,8
10,1
9,1
7,7
20,1
9,2
6,3
13,3
4,7
12,8
25,7
30,8
-

Gayrimenkul

12000
6000
2000
1000
2749
1200
550
1900
1094
600
1465
1000
1392
852
846
915
320
235
735
200
37.053

‹fllem/
Kifli
3,667
6,260
13,282
5,319
1,669
3,743
7,716
1,811
3,068
4,725
1,712
2,231
1,504
1,694
1,119
0,989
2,116
2,813
0,850
2,540
5,372

KAYNAK : LEASEUROPE

Avrupa Leasing cirosu 2002 y›l›nda % 3.4 art›flla 200
milyar Euro’ya yaklaflt›.Gayrimenkul leasingindeki
art›fl oran› ise % 17 olarak gerçekleflti.
Avrupa s›ralamas›nda ilk befl ülke de¤iflmemifltir.(Almanya, ‹talya,‹ngiltere, Fransa,‹spanya). Bu befl
ülke Avrupa leasing hacminin % 77’sini gerçeklefltirmektedir.Öte yandan geçen sene 3.s›rada yer alan
‹talya % 16’l›k bir art›fl gerçeklefltirerek ‹ngiltere’nin
yerine 2. s›raya yerleflmifltir.
2002 y›l› verilerine göre Leaseurope üyesi 24 ülke
aras›nda Türkiye 18.s›rada yer almaktad›r.2002 y›l›
ifllem hacminde bir önceki y›la göre Euro baz›nda %
70 art›fl göstererek Avrupa ülkeleri aras›nda en fazla
büyümeyi gerçeklefltiren Türkiye, 2001 y›l›nda da 22
ülke aras›nda 18.s›rada yer almaktayd›.Bunun nedeni, Türkiye ile s›ralamada kendinden önce gelen ülke aras›ndaki fark›n % 70’in üzerinde olmas›yd›.
Türkiye’nin arkas›ndan Estonya (% 51) ile Yunanistan
(% 18) ve Slovenya (% 16) en fazla büyüme kaydeden ülkelerdir. Öte yandan ‹sveç (-% 21) ve Portekiz
(- %12) ifllem hacmi en çok düflüfl gösteren ülkeler
olarak göze çarparken, birinci s›rada olan Alman-

ya’da -% 3.3 ve dördüncü s›rada yer alan Fransa’da
leasing ifllemleri - % 1.2 düflüfl kaydetmifltir.
Leasing ifllemlerinin toplam yat›r›mlardaki pay›n›n
(penetrasyon oran›) en yüksek oldu¤u ülkeler ise eski Do¤u blo¤u ülkeleridir. Bu ülkelerde 90’lardaki
globalleflme sürecine paralel olarak özel sektörün
teflviki ve eski teknolojinin yenilenmesinde leasingin önemli bir rol üstlendi¤i görülmektedir. Romanya ve Estonya’da penetrasyon oran› % 31 ve % 26
ile en yüksek orandayken, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nde leasing, toplam yat›r›mlar›n %20’sini finanse etmektedir.
Gayrimenkul leasinginde ise geçmifl senelerde oldu¤u gibi yine en yüksek ifllem hacmine sahip ülke ‹talya’d›r.Bu ülkede gayrimenkul leasingi 2002 y›l›nda
da büyük bir s›çrama yaparak % 30 art›fl göstermifl
ve toplam leasing ifllemi içindeki pay›n› % 41’den %
46’ya yükseltmifltir.Öte yandan ,% 107 ile art›fl›n en
yüksek oldu¤u ülke Belçika’da gayrimenkul ifllemleri
pay›n› % 10’dan % 20’ye ç›karm›flt›r.
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Operasyonel Kiralama m›, Finansal Kiralama m› ?
Siemens Leasing / Murat ‹NCEKARA

1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlü¤e giren yeni vergi yasas›n›n tart›fl›ld›¤› günümüzde kirac› ve kiralayan aç›s›ndan finansal kiralaman›n m› yoksa operasyonel kiralaman›n m› tercih sebebi olaca¤›n› tart›flmakta fayda var. Finansal kiralama muhasebesinin
uluslararas› muhasebe standartlar›na yaklaflt›r›lmas›
ilk önce herkesin akl›na operasyonel leasing alternatifini getiriyor ve konuya pek aflinal›k olmad›¤› için
herkeste bir tedirginlik ve bilinmeyene karfl› bir korku oluflmas›na sebep oluyor.
Öncelikle flunu söylemek gerekir ki, opearasyonel
leasing yapmak çok kolay bir olay de¤ildir ve dünya
leasing ifllemleri da¤›l›m›na bakt›¤›n›zda dönemler
itibariyle operasyonel leasing’in toplam leasing içindeki pay› %20 ile %30 aras›ndad›r. Yani dünyada
operasyonel leasing finansal leasinge göre daha az
tercih edilmektedir.
Operasyonel leasing ifllemlerinde: örne¤in leasing
flirketi 100 TL’ye ald›¤› bir ekipman› anapara kiralar›
toplam› 90 TL’nin alt›nda bir bedel ile müflteriye kiralamaktad›r. Bu k›stas kiralaman›n operasyonel kiralama say›lmas›n›n flartlar›ndan sadece bir tanesidir. Ekipman dönem sonunda leasing flirketine geri
gelir çünkü kirac› bu ekipman› dönem sonunda yenisi ile de¤ifltirecektir. Ya da kirac›n›n bu ekipmana
sadece kiralama süresi boyunca ihtiyac› olabilir, daha sonra bu ekipman› kullanmayacakt›r. Bir di¤er sebep kirac› bu ekipman› aktifinde göstermek istemiyor ve flirket verimlili¤ini gösteren aktif büyüklü¤ü
ve karl›l›k oran›n› etkilemesini tercih etmiyordur, bu
nedenle de sabit k›ymeti aktiflerinde göstermek istemiyordur.
Operasyonel leasing iflleminde önemli olan, ekipman›n leasing flirketine geri geldi¤indeki ikinci el
de¤erinin bugünden bilinebilmesi. E¤er bu de¤er
bilinemiyorsa, bu iflten kazan›lan paran›n hesab›n›
bugünden yapmak zordur, bu hesaplanam›yorsa da
leasing flirketinin bu ifle girmekte tereddütü olacakt›r. Dünyada operasyonel leasing ifli yapmak için leasing flirketleri belli ekipmanlarda uzmanlaflmaktad›rlar. Bir çok uzmanlaflm›fl leasing flirketi bünyesinde mühendisler çal›flt›r›lmakta, ikinci el ekipman sat›m›nda uzman kadrolar bulundurulmaktad›r.Öte
yandan operasyonel leasing ifllemlerinin yayg›n oldu¤u ülkelerde ikinci el ekipmanlar›n sat›ld›¤› düzgün iflleyen piyasalar mevcuttur. Operasyonel leasing ifllemleri, ekipman baz›nda uzmanlaflma sa¤lanm›fl ülkelerin leasing piyasalar›nda ve ikinci el pa-

zarlar› mevcut olan ekipmanlarda sa¤l›kl› yürüyebiliyor.
Operasyonel leasing ifllemlerinde, dönem sonunda
leasing flirketine geri dönecek ekipman›n dönem
sonu de¤erinin ad›na ‘’Unguaranteed Residual Value’’ (Garanti edilmemifl kalan de¤er) diyorlar. Bu
tamamen iflin bafl›nda ekipman›n dönem sonunda
edece¤i de¤erin garanti edilmemesinden kaynaklan›yor. 100 TL’l›k ekipman leasing flirketi taraf›ndan bugün 80 TL’ye leasinge konu ediliyorsa, leasing flirketi 4 sene sonra herhangi birine sat›lacak
bu ekipmandan alaca¤› bakiye 20 TL’nin bugünkü
de¤erini bulmak ve buna göre operasyonel leasing
ifllemindeki net finansman tutar›n› hesaplamak durumunda. fiöyleki; 4 sene sonraki 20 TL’nin bugünkü de¤eri 12 TL ise leasing flirketi bugün 10012=88 TL’yi finanse etmektedir. Yani operasyonel
leasing iflleminde kiralayan finansman tutar›n› ne
100 TL ne de 80 TL olarak de¤il, 88 TL olarak hesaplamaktad›r. Öte yandan, dönem sonunda geri
al›n›p piyasaya 20 TL’ye sat›laca¤› öngörülen ekipman›n bu bedele sat›lamad›¤› durumda oluflacak
bir zarar ihtimali vard›r. Ekipman›n 20 TL’ye sat›laca¤›na nas›l emin olunabilir? Yurtd›fl›ndaki uygulamalarda leasing flirketleri ekipman›n ikinci el fiyat
riskini üzerlerinde tafl›mak istemedikleri için leasing
iflleminin bafl›nda ekipman› 20 TL’ye satmak üzere
ya sat›c› ile bir anlaflma yaparlar ya da "residual value insurance" denilen kalan de¤ere iliflkin sigorta
yapt›r›rlar. Bu riskin sat›labilmesi için ikinci el piyasalar›n geliflmifl olmas› gerekir.
Operasyonel leasing ifllemleri, yurtd›fl›nda da hem
leasing flirketleri hem de kirac›lar taraf›ndan tercih
edilebilmektedir. Leasing flirketi amortisman gideri
yaratmakta, kirac›lar ise kiralar›n tamam›n› gider yazabilmektedirler.Mal bedelinin tamam› finanse edilmedi¤i için de ekipman daha ucuz bedelle kiralanmaktad›r.
Ülkemizde, finansal kiralama ifllemlerinin muhasebe
ve vergilendirilmesi 1.Temmuz itibariyle Uluslar aras› Muhasebe Standartlar› baz al›narak de¤ifltirilmifl,
yani yeni mevzuat ile leasing flirketleri Vergi Kanunlar› aç›s›ndan finansal kiralama olarak tan›mlanan ifllemlerde amortisman yazma hakk›n›, kirac›lar da kiralar›n tamam›n› gider yazma hakk›n› kaybetmifllerdir.Bu sebeple hem leasing flirketleri hem de kirac›lar aç›s›ndan piyasada operasyonel leasing talepleri
oluflacak ve sistem de buna kendini uyduracakt›r.
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Leasing ‹fllem Hacmi ‹lk 6 Ayl›k Dönemde
1 Milyar Dolara Ulaflt›
Leasing sektörü 2002 y›l›nda kaydetti¤i büyüme
h›z›n› 2003 y›l› ilk 6 ayl›k dönemde de artt›rarak
sürdürdü. Sektörün 2003 y›l› II.Dönem ifllem hacmi
ilk döneme göre USD baz›nda %90 art›fl kaydederek 658,5 milyon USD olarak gerçekleflti.
2003 ilk üç ayl›k dönemde 349,5 milyon USD olan
leasing ifllem hacmi ilk 6 ayl›k toplamda 1 milyar
USD’a ulaflt›. Böylece geçen sene 1,3 milyar USD
olan ifllem hacminin %76’s›n› sektörün ilk 6 ayda
gerçeklefltirdi¤i görünüyor.
Bu sene ilk 6 ayl›k dönemdeki leasing ifllem hacmi,
olumlu performans gösterilen 2002 y›l›n›n ilk 6
ay›na göre de %91 art›fl göstermifl oldu. Geçen
sene ayn› dönemde 8.237 olan sözleflme adedi ise
bu sene ilk 6 ayda 12.302 olarak gerçekleflti.
‹fiLEM HACM‹ 2000/6
Milyon USD

639

Ulafl›m araçlar› ile gayrimenkulleri ay›rd›¤›m›zda
leasing sektörünün 2003 y›l› ilk 6 ayl›k ifllem
hacminin %73’ünün makine ve ekipman finansman›ndan olufltu¤u görülmektedir.Bu oran 2001
y›l›nda %80, 2002 y›l›nda ise % 78 seviyesindeydi.
Bu sene ikinci üç ayl›k dönemde (Nisan-May›sHaziran) ilk üç ayl›k döneme göre en fazla art›fl
kaydedilen mal gruplar› s›ras›yla %314 art›flla
Turizm Ekipmanlar›, %171 art›flla ‹fl ve ‹nflaat
Makinalar› ve %151 art›flla Elektronik ve Optik
Cihazlar oldu. Turizm ekipmanlar›n›n pay› %2’den
%3’e, ‹fl ve ‹nflaat makinalar›n›n pay› %7’den %9’a,
Elektronik ve Optik Cihazlar›n pay› ise %3’den
%4’e ç›kt›. Kara Ulafl›m Araçlar›nda da ikinci

2001/6

De¤iflim

2002/6

De¤iflim

2003/6

De¤iflim

356

-% 44

527

% 48

1.005

% 91

Mal gruplar› da¤›l›m›nda en büyük pay 2002
y›l›nda oldu¤u gibi 2003 y›l› ilk 6 ayl›k dönemde
yine Tekstil Makinalar› (%21) grubundad›r. Bu
grubu %20 pay ile Üretim Makinalar› ve Kara
Ulafl›m Araçlar› izlemektedir.Öte yandan Hava
Ulafl›m Araçlar›nda sektörün hiç finansman› yoktur,
Deniz Ulafl›m Araçlar›nda ise oldukça cüzidir (3,5
milyon USD).

çeyrekte birinci çeyre¤e göre %136 art›fl kaydedilerek bu grubun pay› ikinci çeyrekte %17’den
%22’ye ç›kt›. Öte yandan en düflük art›fl oran› ise
mal gruplar› içinde en büyük paya sahip olan
Tekstil makinalar›nda yafland›. Bu mal grubundaki
finansman tutar› ilk çeyre¤e göre sadece %35 artt›
ve ikinci çeyrekte pay› %25’ten %18’e düfltü.

2003 Y›l› 6 Ayl›k Mal Gruplar› Baz›nda Da¤›l›m
GAYRIMENKULLER
%7
BASIN YAYIN ‹LE ‹LG‹L‹
DONANIMLAR
%2

BÜRO EK‹PMANLARI
%9

D‹⁄ER
%2

KARA ULAfiIM
ARAÇLARI
%20

ELEKTRON‹K VE OPT‹K
C‹HAZLAR
%3

HAVA ULAfiIM
ARAÇLARI
%0

‹fi VE ‹NfiAAT
MAK‹NALARI
%8

ÜRET‹M MAK‹NALARI
20%

TUR‹ZM EK‹PMANLARI
%3
TEKST‹L MAK‹NALARI
21%

DEN‹Z ULAfiIM
ARAÇLARI
%0

TIBB‹ C‹HAZLAR
%4
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Geçen y›l›n ayn› dönemine göre bakt›¤›m›zda
ise en fazla art›fl›n %226 ile Kara Ulafl›m
Araçlar›nda oldu¤u görülmektedir.Böylece
2002 y›l› ilk alt› ayl›k dönemde toplam içindeki pay› %12 olan bu grubun pay› bu sene
ayn› dönemde %20’ye ç›kt›.Di¤er yandan
leasing yoluyla finanse edilen gayrimenkullerin art›fl› da genel art›fl oran›n›n üzerine
ç›karak %119 olarak gerçekleflti.Bu da gayrimenkul leasinginin toplamdaki pay›n› %6’dan
%7’ye yükseltti.
Bununla beraber, ‹fl Makinalar› finansman›
y›l›n ikinci çeyre¤inde ilk çeyre¤e göre
önemli oranda art›fl (%171) göstermesine
ra¤men, 6 ayl›k art›fl oran› (%57) genel art›fl
oran›n›n alt›nda kalm›fl ve pay› da %10’dan
%8’e düflmüfltür.
Sektörler baz›nda bakt›¤›m›zda ise en büyük
pay %59 ile imalat sanayinde ve bu grubun
içinde de en büyük pay %25 ile tekstil ve
tekstil ürünleri sanayindedir. Hizmet sektörüne yap›lan leasing ifllemleri %37 pay
almakta ve bu grubun içinde de en büyük
pay› %8 ile inflaat sektörü almaktad›r. Geçen
sene ayn› dönemde imalat sanayinin pay›
%57, hizmet sektörünün pay› ise %39 olarak
gerçekleflmiflti.
F‹NANSAL K‹RALAMA fi‹RKETLER‹ 2003 YILI 6
AYLIK SEKTÖR VER‹LER‹

H‹ZMET
%37

TARIM
D‹⁄ER %1
%3

‹MALAT
SANAY‹
%59
TARIM

‹MALAT SANAY‹

H‹ZMET

D‹⁄ER

F‹DER’e üye flirketlerin 30.06.2003 tarihi itibariyle
net kira alaca¤› tutar›na göre s›ralamas› afla¤›daki
gibidir :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

NET K‹RA
ALACA⁄I
fi‹RKET‹N ADI
(Bin USD)
KOÇLEASE
250,614
YAPI KRED‹ LEASING.
209,052
GARANT‹ LEASING
203,589
‹fi LEASING
177,246
CITILEASE
118,444
BNP-AK DRESDNER LEASING
109,480
FINANS LEASING
104,442
TEB LEASING
84,902
DIfi LEASING
81,654
VAKIF LEASING
67,386
VAKIF DENIZ LEASING
61,618
SIEMENS LEASING
49,754
HALK LEASING
43,628
PAMUK LEASING
41,462
ABN AMRO LEASING
37,570
TEKST‹L LEASING
26,714
DEN‹Z LEASING
25,452
fiEKER LEASING
22,795
ALTERNAT‹F LEASING
20,185
SANKO LEASING
17,627
A&T LEASING
17,120
DEM‹R LEASING
11,028
DAIMLER CHRYSLER LEASING
10,606
TOPRAK LEASING
6,133
DAR‹ LEASING
5,288
MNG LEASING
4,132
ULUSAL LEASING
4,007
TEKFEN LEASING
2,881
YALÇINLAR LEASING
2,341
KENT LEASING
1,991
TICARET LEASING
209
ASYA F‹NANS (*)
KUVEYT TÜRK (*)
DAL LEASING
Z‹RAAT LEASING (**)
MEKSA LEASING (**)
SÜZER LEASING
DESTEK LEASING
‹KT‹SAT LEASING
MERSAN LEASING
-

2003/6 AYLIK
‹fiLEM HACM‹
(Bin USD)
136,079
112,139
132,308
74,856
49,129
44,989
60,228
59,607
60,748
21,870
13,841
28,412
30,003
10,346
20,858
13,230
13,065
15,037
18,093
3,500
9,659
1,638
8,560
990
669
1,086
450
875
412
32,812
25,518
2,303
-

Leasing flirketlerinin devam eden sözleflmelerindeki anapara alaca¤›n› gösteren Net Kira
Alacaklar› tutar› ise 2003/6.ay itibariyle1,8
milyar USD olarak gerçekleflti ve 2002 y›l› soNot: (-) ‹flaretli flirketlerin verileri mevcut de¤ildir.
nuna göre %27 art›fl gösterdi.Bu rakam 2001
(*) Özel Finans Kurumlar›
y›l sonunda 1,2 milyar USD, 2002 y›l› sonun(**) Verilerinin yay›nlanmas›n› istemeyen flirketler
da ise 1,4 milyar USD idi.
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‹fl Makinalar› Sektörü
‹MDER - Faruk AKSOY*

‹fl makinalar› bir ülkenin alt ve üst yap›s›n›n imar›nda kullan›larak o ülkenin ekonomik ve sosyal
geliflmesine çok önemli katk›lar sa¤layan araçlard›r. Dolay›s›yla bir ülkenin kalk›nm›fll›¤›n› ve kalk›nma h›z›n›, sahip oldu¤u ifl makinalar› say›s› ve
kapasitesiyle ölçmek mümkün olabilmektedir.
Türkiye’de çal›fl›r halde 42.369 civar›nda oldu¤u
tahmin edilen ifl ve hizmet makinalar›ndan Almanya’da 300.000 adet, Fransa’da 250.000 adet,
‹talya’da 200.000 adet civar›nda oldu¤u, Türkiye’deki mevcut makine park›n›n bat›l› ülkelere
oranla çok düflük kald›¤›, yine bat›l› ülkelerde kullan›m sürelerinin 5.000 saat ya da 1-1.5 y›l gibi
bir çal›flma süresi söz konusu iken Türkiye’deki
mevcut makine parkurunun yaln›zca 18.000 adedinin son on y›lda sat›n al›nm›fl olmas›, Karayollar› Genel Müdürlü¤ünün makina parklar›n›n
%72’sinin ömrünü tamamlad›¤› gerçe¤i sektörün
durumunu aç›kça ortaya koymaktad›r.
Halen maden sanayinde kullan›lan ifl makinalar›
da dahil olmak üzere iç talebin %90’› d›fl al›m yoluyla karfl›lanmakta, yerli üretimin %80’i ihraç
edilmekte olup, DPT verilerine göre 2002 y›l›nda
üretimde %3.5, ithalatta %23.5 ihracatta ise
%11.7 art›fl olaca¤›, 2002 y›l› program›na göre iç
talebin %94’ünün ithalatla karfl›lanaca¤›, üretimin
ise %88’inin ise ihraç edilece¤i öngörülmektedir.

Bu öngörüler gerçekleflirse ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› %48 civar›nda olacakt›r.
‹thalat a¤›rl›kl› olan ifl ve hizmet makinalar› sektöründe CE iflareti olmazsa olmaz koflulu haline
gelmesi dolay›s›yla ürün kalitelerinde önemli iyileflme sa¤lanm›fl ve sektörde standart bilinci yeterince geliflmifltir. Sanayi Bakanl›¤› taraf›ndan
konuyla ilgili standartlar›n 2004 y›l› bafl›nda yürürlü¤e konulaca¤› bilinmektedir.
‹fl makinalar›n›n ço¤unun AB teknik mevzuatlar›na göre "eski yaklafl›m direktifleri" kapsam›nda oldu¤u bilinmekte ve bu günkü uygulamalar›n
1985 y›l›nda yay›nlanan "yeni yaklafl›m direktifleri" do¤rultusunda yap›lmas› gerekmektedir.
Çok eski bir sektör olan ifl makinalar› sektörü, gerek makinalar›n pahal›l›¤›, gerekse sat›fl sonras›
hizmetlerin zorlu¤u dolay›s›yla büyük guruplar›n
ilgilendi¤i bir alan olmufltur.
Sektör içerisinde yaklafl›k olarak 6 üretici ve 105
ithalatç› firma ile 1.2 milyar $ yeni, yaklafl›k 400
milyon $ civar› kullan›lm›fl makina potansiyel pazar büyüklü¤üne sahip olmas›na ra¤men 2002 y›l›na kadar örgütlü bir yap› oluflturulamam›flt›r.
Ancak 14 Mart 2002 tarihinde ‹stanbul’da ‹fl Makinalar› Distrübütörleri ve ‹malatç›lar› Birli¤i Derne¤i "‹MDER" ad›nda bir dernek kurulabilmifltir.

SEKTÖR PROF‹L‹
Toplam firma say›s›
Yerli üretici say›s›
‹thalatç› firma say›s›
Üretim de¤eri
2001 y›l› ihracat›
‹hraç ürünleri

Yaklafl›k 106
Yaklafl›k 6
Yaklafl›k 105
137,4 trilyon TL
175 milyon dolar
Makine ve yedek parçalar›

Bafll›ca ihracat pazarlar›

Orta Asya, Orta Do¤u,
Kuzey Afrika, Balkanlar

Bafll›ca ithalat pazarlar›

Avrupa, ABD, Güney Kore, Japonya

2001 y›l› ihraç edilen

200

‹stihdam

Yaklafl›k 7500 kifli

‹thal markalar›n Pazar pay›

%90

Kaynak : ‹MDER
* ‹MDER-‹fl Makinalar› Distribütörleri ve ‹malatç›lar› Birli¤i Derne¤i Genel Sekreteri
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‹fi VE H‹ZMET MAK‹NALARI DIfi T‹CARET‹ ( Bin Dolar )
D›flsat›m

D›flal›m

Ocak - Mart
Makineler
Palangalar
Vinçler
Forklift vb.
Yükleme ve boflaltma
Buldozer, grayder
Maden makinalar›
Aksam ve parça
Özel amaçl› tafl›tlar
Eflya tafl›y›c›lar
Toplam

Ocak - Mart

2001

2001

2002

2001

2001

2002

1,796
27,131
1,701
22,149
25,757
3,254
78,556
14,066
161
174,572

234
2,239
408
5,645
6,514
717
20,301
1,911
2
38,033

328
2,262
326
3,841
6,208
2,260
20,076
1,908
55
37,266

6,552
50,837
20,19
54,682
138,881
16,797
62,772
67,095
1,456
419,270

2,162
21,696
5,768
16,756
29,933
5,762
16,150
63,998
594
142,823

1,286
1,958
4,400
5,535
10,094
4,382
27,624
1,310
627
57,210

Kaynak : D‹E

‹fi VE H‹ZMET MAK‹NALARI
DIfi T‹CARET‹ (Bin dolar)

‹fi VE H‹ZMET MAK‹NALARI
ÜRET‹M‹ (Milyar TL)

Y›llar

D›fl sat›m

D›fl al›m

Y›llar

Üretim

Sat›fl

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

60,004
92,450
96,119
105,694
144,411
138,262
174,571

365,284
634,117
8,769,258
801,155
525,979
726,616
419,270

1,997
1,998
1,999
2,000
2,001

31,663
56,083
58,819
116,045
137,382

30,236
51,790
57,534
113,179
135,457

Kaynak : D‹E

1990- 2002 YILLARA GÖRE TAHM‹N‹ GENEL
‹fi MAK‹NASI SATIfiLARI
6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
90

92

94

96

98

00

02

04

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05
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‹fl ve ‹nflaat Makinalar› Sektöründe Leasing
Yap› Kredi Leasing - Zafer KIZILSU
Dünyada makro anlamda leasing verileri araflt›r›ld›¤›nda,
450 milyar USD’lik bir ciro hacminin bulundu¤u, geliflmifl
ülkelerde leasing yöntemi kullan›larak yap›lan yat›r›mlar›n, toplam yat›r›mlardaki pay›n›n % 25’ler seviyesinde oldu¤u gözlemlenmektedir. Türkiyede ise 2002 y›l›nda leasing firmalar›n›n ulaflt›¤› toplam ciro 1,3 milyar USD ve
leasing yönteminin yat›r›mlardaki pay› da % 7’ler seviyesindedir. Tüm Avrupa ve di¤er geliflmifl ülkelerin özellikle yer almak istedi¤i bir pazara sahip Türkiye’nin leasing
ifllem hacminin bu seviyelerde olmas›, fazlaca kabul edilebilir bir durum olarak de¤erlendirilmemektedir.
Bilindi¤i üzere inflaat sektörü, geliflmekte olan ülkelerin
lokomotif sektörlerindendir ve Türkiye için de, bu sektörün konumu ve geliflim trendi oldukça önem tafl›maktad›r. Bu sektörde yer alan müflteri grubu, ifl ve inflaat makinalar› yat›r›mlar›nda genellikle öz kaynaklar›n› kullanmamaktad›rlar. ‹fl makinalar› sektörü, geçmiflten günümüze leasing kullan›m›na en uygun sektörlerin bafl›nda gelmekte, bu nedenden dolay› da alternatif finans yöntemi
olarak, yat›r›mlar›n genelinde çok yayg›n bir flekilde kullan›lmaktad›r.
‹fl ve inflaat makinalar› ithalat› ve imalat› h›zla büyürken,
Türkiye ve üzerinden ihracat yapanlar›n say›s› da art›fl göstermektedir. ‹fl makinalari ithalatç›lar› ve üreticileri, özellikle Rusya ve Orta Asya ülkelerine ihracat yapmakta ve
birçok ifl ve inflaat makinalar› da özellikle Rusya ve Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u’na Türkiye üzerinden ihraç edilmektedir. Henüz altyap› çal›flmalar›na yeni bafllam›fl ve tamamlanmas› için de uzun bir süre gerekli olan bu ülkeler,
ifl makineleri sektöründe önemli bir pazar olarak görülmektedirler.
2001 y›l›nda 727 milyon USD olan leasing firmalar›n›n
toplam cirosu, 2002 y›l›nda 1,3 milyar USD olarak gerçekleflmifltir. Ayn› dönemde 72,1 milyon USD olan ifl makinalar› leasing cirosu 99,6 milyon USD’ ye yükselmifltir.
Buna ra¤men, Türkiye’ de leasing sektörü ifllem hacmi
içindeki ifl makinalar›n›n oran›, 2001 y›l›nda % 9.8’den
2002 y›l›nda % 7.5’e gerilemifltir.
Yat›r›mlar›n› finansal kiralama yöntemi ile gerçeklefltiren firmalar aras›nda inflaat firmalar› önemli bir paya sahip olup,
bu ekipman grubu içindeki ana kalemleri, yükleyici, ekskavatör ve beko loder türündeki ifl makinalari oluflturmaktad›r. Dayan›kl›l›klar›, yüksek ikinci el de¤erleri nedeniyle ifl
makinalar›, leasing flirketleri aç›s›ndan her zaman tercih edilen ekipman türleri içinde yer almaktad›r. Ayr›ca, Türkiye’
de ifl ve inflaat makinalar› için 40.000 Euro ile 300.000 Euro aras›nda bir fiyat skalas› bulunmakta, leasing firmalar›n›n
ortalama sözleflme büyüklükleri göz önüne al›nd›¤›nda da ,
ifl makinalar› finansal kiralama ifllemleri için ideal ürünler ha-

line gelmektedir. Ayr›ca, KDV avantaj› ile ifl ve inflaat makinalar›n›n mülkiyet devir süresinin 2 y›la indirilmesi yat›r›mlarda leasing kullan›m›n› art›ran bir unsur olarak görülmektedir. ‹fl makinalar›n›n finanse edilmesinde finansal kiralama
yönteminin yat›r›mc› firmalar›n lehine olan faydalar›, alternatif finansman yöntemi olarak s›kl›kla kullan›m›n›n nedenlerini aç›kça ortaya koymaktad›r.
‹fl ve inflaat makinalar›n› satan firmalar aç›s›ndan leasingin
avantajlar› ise, sat›fl›n peflin yap›larak, nakit ak›fl›n›n kolayl›kla ayarlanmas›, müflterilere uzun vadeli ödeme planlar›
sunabilme seçene¤i, belirli dönemlerde özel kampanyalar
ile daha h›zl› sat›fl yapma, sat›fllar›n artmas›na paralel olarak kendi sektörlerine ait pazar paylar›n› yükseltme, fleklinde say›labilir.
Amerika ve Avrupa‘da ifl ve inflaat makinalar›n›n leasing
cirolar›n›n art›r›lmas›, operasyonel leasingin kullan›m›yla
daha yayg›n hale gelmifltir. Teknolojik olarak sürekli geliflen ve genelde ikinci el de¤eri yüksek olan ekipman için
en uygun kiralama yöntemi olarak kabul edilen operasyonel leasingde, kiralanan ekipman›n mülkiyeti sözleflme
süresi sonunda kiraciya devredilmemekte; leasing flirketi
kira dönemi sonundaki ikinci el de¤eri riskini üstlenmektedir. Ayr›ca, finansal kiralama yönteminde bulunan tüm
vergisel avantajlar, operasyonel leasing için de geçerli olmaktad›r. Türkiye’de bu yöntemin geliflebilmesi için öncelikle, mevcut kanunda yeralan operasyonel leasinge
yönelik k›s›tlay›c› hükümlerin kald›r›lmas› gerekmektedir.
Leasingin geliflmifl oldu¤u ülkelerde operasyonel leasing,
kiralayan firmalar taraf›ndan kirac›lara servis hizmetleri
verilerek yap›lmakta, bu hizmetin verilebilmesi ise ayr› bir
örgütlenmeyi gerektirmektedir. Bugünkü durumda
leasing firmalar›n›n böyle bir organizasyon yap›s› ve
otomasyon sistemleri mevcut de¤ildir, bu hizmetler sat›c›
firmalardan al›nacak bak›m onar›m servisi ile sa¤lanabilir.
Türkiye’de ifl ve inflaat makinalar› leasing ifllem
hacimleri (Milyon USD)
350
300
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0

314.3
254.6

99.2
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72.1
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2001

99.6

84.9
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(6 Ayl›k)

Not: ‹fl Makinalar› Sempozyumu ve Sergisinde sunulan
bildiriden al›nm›flt›r.
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Finansal Kiralamada Yeni Vergi ve Muhasebe Düzeni
Cemalettin UÇAK* - Orhan MERZ‹FONLUO⁄LU**
I.Girifl
4842 say›l› yasa ile finansal kiralama ifllemlerinin gelir ve kurumlar vergisi aç›s›ndan do¤urdu¤u sonuçlarda önemli de¤iflikliklere gidilmifltir. Bilindi¤i üzere, sözkonusu yasan›n 25.
maddesi ile Vergi Usul Kanunu’na mükerrer 290. madde olarak eklenen hükümlerden önce bu ifllemlere özgü bir usul
hükmü yoktu. Matrah›n belirlenmesi daha çok genel hükümlere ve yarg› kararlar›na göre flekillenmiflti.
Yeni getirilen ve 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren yürürlü¤e girecek olan düzenlemeler, daha önce adi kiralama say›lan kimi kiralama iliflkilerini de finansal kiralama kapsam› içine al›rken, finansal kiralama ifllemi yapan firmalar› (leasing
firmalar›n›) ve kirac›lar› önemli ölçüde etkileyecek de¤ifliklikler öngörmüfltür. Sözkonusu de¤ifliklikler uluslararas› muhasebe standartlar› esas al›narak haz›rlanm›flt›r.
Daha önceki uygulaman›n yap› tafllar›;
a) Firmalar aras› kiralama ifllemlerinin (özü itibariyle taksitli
sat›fl olsa da) fleklen kiralama oldu¤u sürece adi kira hükmünde say›lmas›,
b) Finansal kiralamaya konu olan sabit k›ymetlerin leasing flirketlerinin aktifinde yer almas›,
c) Sabit k›ymetlerin amortisman›n› leasing flirketlerinin ay›rmas› ve teflvik mevzuat›n›n imkanlar›ndan leasing flirketlerinin yararlanmas›,
d) Kirac›lar›n kira taksitlerinin tamam›n› gider kaydetmeleri
ve taksit adedinin leasing flirketleri ile kirac›lar aras›nda serbestçe belirlenmesi idi.

1) Finansal Kiralama Kanunu’na uygun olarak yap›lan kiralama ifllemleri genellikle V.U.K.’nun getirdi¤i yeni kriterlere
göre de finansal kiralama say›lacakt›r. Dolay›s›yla kirac› ve leasing firmalar› art›k leasing ifllemlerini bu hükümlere göre
de¤erleyeceklerdir.
2) Finansal kiralama flirketleri finansal kiralamaya konu olan
sabit k›ymetlerin yine malikidir. Ancak normal flartlar alt›nda
bu sabit k›ymetler için % 0 oran›nda amortisman ay›rabileceklerdir.
3) Finansal kiralama flirketlerinin tahsil ettikleri kira has›lat›n›n
bir k›sm›, sat›n alma bedeline denk gelmekte olup bu bölüm
ayr›flt›r›lacak ve kurum kazanc› için arta kalan faiz geliri dikkate al›nacakt›r.
4) Kirac›lar ödedikleri finansal kiralama taksitlerinin bir k›sm›n› sabit k›ymetin sat›n al›nmas›, di¤er k›sm›n› ise finansman
gideri olarak ödedikleri için, kira faturalar›n›n sadece finansman giderleri k›sm›n› dönem gideri olarak dikkate alacakt›r.
5) Kirac›lar, kiralama dönemi sonunda kendi aktiflerine girecek sabit k›ymetleri bafllang›çta "hak" olarak aktiflefltirecektir.
Haklar›n yeniden de¤erlenmesi ve amortisman›n›n hesaplanmas›na iliflkin usule göre bu haklar› itfa edecektirler.
6) Finansal Kiralama flirketleri, yat›r›mlar›n tamam›n›n veya
bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçeklefltirilmesi
halinde, finansal kiralamaya konu olan iktisadi k›ymetlerle ilgili olarak bunlar›n sat›n al›nmas› halinde uygulanan teflviklerden yararlanmaya devam edecektir.
7) Yat›r›m indiriminden kiralayan flirketler yararlanacakt›r.

Ancak bu yap›n›n vergi has›lat›n› olumsuz yönde etkiledi¤ine dair düflünceler nedeniyle Vergi Usul Kanunu’ndaki düzenleme ile flu yeni çat› oluflturulmufltur.

Görüldü¤ü üzere bu düzenleme ile finansal kiralama ifllemi,
bir finansman iliflkisi olarak de¤erlendirilmektedir.

a) Firmalar aras›nda yap›lan adi kiralama ifllemlerinde;

4842 say›l› yasan›n 25/3. maddesi finansal kiralama ifllemini;
"kira süresi sununda mülkiyet hakk›n›n kirac›ya devredilip
devredilmedi¤ine bak›lmaks›z›n, bir iktisadi k›ymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararlar›n
kirac›ya b›rak›lmas› sunucunu do¤uran kiralamalar" biçiminde
tan›mlam›flt›r. Bu tan›m ile kanun koyucu bu tür kiralamalarda, yap›lan ifllemi bir varl›k sat›n alma ifllemi olarak gördü¤ünü aç›kça ortaya koymaktad›r. Bu tür kiralamalar›n ayr›m›n›n
yap›labilmesi için de dört kriter belirlemifltir. Bunlar;

1) Belirli kriterlere uyan kiralama ifllemleri de art›k finansal kiralama say›lacakt›r. (Kriterler ilerideki bölümlerde aç›klanm›flt›r.)
2) Finansal kiralama say›lan ifllemlerde kiralayan malik olmaya devam ederken, kirac› borçland›¤› kira bedeli toplam›n›n
net bugünkü de¤erini (ya da daha düflükse rayiç bedelini)
hak olarak aktiflefltirecektir.
3) Kiralayan kural olarak bu kapsama giren sabit k›ymetin
amortisman›n› ay›ramayacakt›r. Onun yerine kirac›, aktiflefltirdi¤i hakk› amortismana tabi tutacak ve yeniden de¤erleyecektir.
4) Kiralayan bu tür kiralama ifllemlerinde kira gelirini de¤il,
kira gelirinin içindeki faiz geliri k›sm›n› kazanc›na dahil edecektir. Kirac› da yine ödedi¤i kiralar›n sadece bu k›sm›n› gider olarak kaydedecektir.
b) Leasing firmalar›ndan yap›lan kiralama ifllemlerinde;

II.Finansal Kiralama Kriterleri

1-‹ktisadi k›ymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kirac›ya
devredilmesi,
2-Kirac›ya kira süresi sonunda iktisadi k›ymeti rayiç bedelinden düflük bir bedelle sat›n alma hakk› tan›nmas›,
3-Kiralama süresinin iktisadi k›ymetin ekonomik ömrünün
%80’inden daha büyük bir bölümünü kapsamas› veya,
4-Sözleflmeye göre yap›lacak kira ödemelerinin bugünkü de¤erinin toplam›n›n iktisadi k›ymetin rayiç bedelinin %90’›n-

13

dan daha büyük bir de¤eri oluflturmas›d›r.
Bu hallerin herhangi birinin varl›¤› durumunda kiralama ifllemi finansal kiralama olarak kabul edilecektir. Bilindi¤i üzere
ülkemizde finansal kiralama alan› 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu ile düzenlenmifltir. V.U.K.’nun yeni hükümleri ile
3226 say›l› kanuna tabi olmayan firmalar›n yapt›klar› kimi kiralama ifllemleri de V.U.K. aç›s›ndan art›k finansal kiralama
kabul edilebilecek ve yeni yasal hükümlere göre ifllemler de¤erlenecek ve matrah belirlenecektir. Asl›nda kanun koyucu
matrah› belirlemek için yeni bir düzen öngörürken, firmalar›n
gerçek ticari kar›n› ortaya ç›kartan bir yönteme geçerek vergi ve muhasebe prensiplerini de uyumlaflt›rm›fl olmaktad›r.
Gerçekten de yukar›daki bütün kriterlerin temel ald›¤› nokta,
kira süresi içinde iktisadi k›ymetin tüm bedelinin faiziyle birlikte kiralayana aktar›lmas› hususudur. Böyle bir durumun
tespiti durumunda ise kanun koyucu bu tür ifllemleri varl›k
sat›fl› gibi gördü¤ünden, muhasebelefltirme standard›n› da
varl›k sat›fl›na uygun bir flekilde yeniden düzenlemifltir.
Kanun koyucu baz› ifllemlerin finansal kiralama kapsam›nda
de¤erlendirilmesini uygun bulmam›flt›r. Bunlar; do¤al kaynaklar›n araflt›r›lmas› veya kullan›lmas›na yönelik kiralama
sözleflmeleri ile sinema filmleri, video kay›tlar›, patentler,
kopyalama haklar› gibi k›ymetlerle ilgili lisans sözleflmeleridir. Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleflmeleri de,
sözleflmede kira süresi sonunda mülkiyet haklar›n›n kirac›ya
devri öngörülmüflse veya kirac›ya kira süresi sununda kiralama konusu gayrimenkulü düflük bir bedelle sat›n alma hakk›
tan›nm›flsa finansal kiralama olarak kabul edilmifltir.
Kanun koyucu, kira ödemelerini de tan›mlam›fl ve sözleflmeye göre, kira süresi boyunca yap›lmas› gereken kira ödemeleri olarak belirtmifl ayr›ca iktisadi k›ymetin kalan de¤erine
iliflkin bir taahhüt olmas› halinde bu de¤erin de kira ödemesi olarak kabul edece¤ini ifade etmifltir
Ayn› bak›fl aç›s› bir sonraki paragrafa da tafl›nm›fl ve kira süresi sonunda kirac›ya düflük bir bedelle iktisadi k›ymeti sat›n
alma hakk› tan›nd›¤› ve sözleflme tarihinde bu hakk›n kullan›lma olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u durumda, sat›n alma hakk›n›n da kira ödemesi olarak kabul edilece¤i ifade edilmifltir.
Gene kanun koyucu, finansal kiralama kriterleri aras›nda yer
alan kira ödemelerinin bugünkü de¤erleri toplam›n›n, iktisadi k›ymetin rayiç bedelinin %90’›ndan daha düflük ç›kmas›na
neden olabilece¤inden, sat›n alma bedeli, taahhüt vb. gibi
ödemeleri de kira ödemeleri içinde göstermek istemifltir.
Ayn› maddede kira ödemelerinin bugünkü de¤eri de, "kira
ödemelerinin, sözleflme tarihinde, kiralamada kullan›lan faiz
oran›n›n dikkate al›nmas› suretiyle hesaplanan bugünkü de¤erlerinin toplam›d›r." biçiminde tan›mlanm›flt›r. Bu ifllem s›ras›nda kullan›lacak faiz oran› ise kira ödemelerinin bugünkü
de¤erini sabit k›ymetin rayiç de¤erine eflitleyen iskonto oran› olarak belirlenmifltir. Bu oran bulunurken "garanti edilmemifl kalan de¤er"in bugünkü de¤eri de kira ödemesi gibi dik-
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kate al›nacakt›r. Böylece daha önce ifade edilen "kira dönemi
sonunda mal›n sat›n al›nma bedeline iliflkin taahhüt" ve "düflük bir bedelle sat›n alma hakk›" ifadelerine "garanti edilmemifl kalan de¤er" de eklenmifltir. E¤er taahhüt ve düflük bir
bedelle sat›n alma hakk› sözleflmelerde yer alm›yor ise, hurda de¤erin tahmini de¤eri belirlenecek ve hesaplamalar buna göre yap›lacakt›r.
Finansal Kiralama Kanunu kapsam›ndaki kiralamalarda, kullan›lan faiz oranlar›n› sözleflmelerden kolayca tespit etmek
mümkündür. Tespit edemeyen kirac›lar›n faiz ve anapara ayr›m›nda oldu¤u gibi bu oranlar› da finansal kiralama flirketlerinden isteyecekleri flüphesizdir.
III.Kirac›lar Aç›s›ndan Yeni Düzenleme
Vergi Usul Kanunu’nun yeni mükerrer 290. maddesinde kirac›lar› ilgilendiren temel ilkeler flunlard›r;
a) Kirac› taraf›ndan finansal kiralama ifllemine konu iktisadi
k›ymeti kullanma hakk› ve sözleflmeden do¤an borç, kiralama konusu iktisadi k›ymetin rayiç bedeli veya sözleflmeye
göre yap›lacak kira ödemelerinin bugünkü de¤erinden düflük
olan› ile de¤erlenir.
b) Kirac› taraf›ndan aktiflefltirilen finansal kiralamaya konu iktisadi k›ymeti kullanma hakk›,bu kanunun mükerrer 298’inci
maddesi ve üçüncü kitab›n›n üçüncü k›sm›n›n birinci bölümünde kiralama konusu iktisadi k›ymet için belirlenmifl esaslar çerçevesinde yeniden de¤erlemeye ve amortismana tabi tutulur.
c) Kirac› taraf›ndan finansal kiralama sözleflmesine göre yap›lan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayr›flt›r›l›r. Ayr›flt›rma ifllemi, her bir dönem sonunda kalan borç tutar›na sabit bir dönemsel faiz oran› uygulamas›n›
sa¤layacak flekilde yap›l›r.
Yukar›daki cümleler öncelikle, kirac› aç›s›ndan kiralanan sabit
k›ymeti gayri maddi bir hak (kullanma hakk›) haline getirmifltir.Yeni yasa, kiralaman›n mülkiyet yap›s›n› korumufl ancak
kirac›n›n yararlanma süresine paralel olarak bunu bir "hak"
olarak aktiflefltirme zorunlulu¤unu öngörmüfltür. Aktiflefltirilecek hakk›n de¤eri ise sabit k›ymetin rayiç bedeli ya da kira
ödemelerinin net bugünkü de¤erinden düflük olan de¤er olmak zorundad›r. Uygulamada kira ödemelerinin net bugünkü de¤eri, kiralanan sabit k›ymetin maliyet bedeline denk
gelmektedir. Kanun koyucu sabit k›ymetin maliyet bedeli ile
rayiç bedeli aras›nda bir fark varsa düflük olan›n seçilmesini
istemifltir.
Kanun koyucu aktiflefltirilen kullan›m hakk›n›n V.U.K.’nun
298. maddesi ve üçüncü kitab› çerçevesinde amortismana
ve yeniden de¤erlemeye tabi tutulaca¤›n› bildirmifltir.
IV.Kirac›n›n Vergilendirmesine ve Muhasebesine ‹liflkin
Bir Örnek
31 Temmuz 2003 tarihinde, Kanunun koymufl oldu¤u kriterlere göre flu veriler çerçevesinde bir finansal kiralama ifllemi
yap›ld›¤›n› varsayal›m.

Araflt›rma
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VER‹LER
‹ktisadi K›ymetin Rayiç Bedeli (TL)
Kira Faiz Oran›
Kiralama Süresi (Y›l)
Kira Bafllang›ç Tarihi
Dönem Bafl›/Sonu Ödeme
Mal›n Devir Hakk›

Finansal Kiralama Kanunu’ndan gelen özellik nedeniyle kirac› mal› kendisi seçip pazarl›¤›n› da kendisi yapt›¤› için mal›n
rayiç bedeli kirac› taraf›ndan bilinmektedir. Bu bedel kirac›n›n
kiralad›¤› mal›n aktiflefltirilmesi için kullanaca¤› tutard›r.

100.000.000.000
45%
5
31/07/2003
Dönem Bafl›
Var

Kirac› sözleflmelerde yer alan "kiralamaya baz maliyet" bafll›¤› alt›nda gösterilen KDV hariç mal bedellerini aktiflefltirmek
için kullanabilecektir. Di¤er yandan sözleflmeler toplam kira
taksitlerini de içerdi¤i için kirac›n›n kiralam›fl oldu¤u maldan
do¤an yükümlülü¤ü belirlenmifl olacakt›r.

Bu verilere göre yap›lan kiralama iflleminin taksit tutarlar›,
taksitlerin anapara k›sm› ve faiz k›sm› flöyle olacakt›r;
Kira Taksitlerinin Anapara ve Faiz Ayr›m›
Dönem
Tarih
0
31/07/2003
1
31/07/2004
2
31/07/2005
3
31/07/2006
4
31/07/2007
TOPLAM

Kredi Bakiyesi
63.228.731.958
54.910.393.296
42.848.802.237
25.359.495.202
0

Anapara
36.771.268.042
8.318.338.661
12.061.591.059
17.489.307.036
25.359.495.202
100.000.000.000

Faiz
0
28.452.929.381
24.709.676.983
19.281.961.007
11.411.772.841
83.856.340.212

Kira Taksitleri
36.771.268.042
36.771.268.042
36.771.268.042
36.771.268.042
36.771.268.042
183.856.340.212

Buna göre kirac› sözleflmenin imzalanmas›yla birlikte afla¤›daki kayd› yapacakt›r.
31/07/2003
260 Haklar
100.000.000.000
302 Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti
0
402 Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti
83.856.340.212
301 Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar
401 Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar
Finansal kiralama hakk›n›n aktiflefltirilmesi

36.771.268.042
147.085.072.169

/

‹lk taksitin peflin ödendi¤ini varsayd›¤›m›z için ayn› gün flu kayd› da yapmak gerekecektir.
31/07/2003
191 ‹ndirilecek KDV
301 Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar
100 Kasa
Birinci taksidin ödenmesi

367.712.680
36.771.268.042
37.138.980.723

/

‹lk taksit faiz yükü içermedi¤i için herhangi bir faiz gideri sözkonusu olmayacakt›r. Ancak dönem sonunda afla¤›daki amortisman kayd›n›n yap›lmas›
gerekecektir.
31/12/2003
730 Genel Üretim Giderleri
257 Birikmifl Amortisman

20.000.000.000
20.000.000.000

Amortisman giderinin üretim maliyetine intikali

/
Bir y›l sonra normal taksitler bafllad›¤›nda ise muhasebe kay›tlar› flöyle olacakt›r.
31/07/2004
191 ‹ndirilecek KDV
301 Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar
100 Kasa
‹kinci taksidin ödenmesi

367.712.680

31/07/2004
730 Genel Üretim Giderleri
28.452.929.381
302 Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti
Faiz giderinin üretim maliyetine intikali

36.771.268.042
37.138.980.723

28.452.929.381
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Y›l sonunda yine bir önceki y›l›n amortisman kayd› tekrarlanacakt›r. ‹zleyen y›larda da anapara ve faiz ödemesi kayd›,
finansman gideri kayd› ve amortisman kayd› tekrar edilecektir.

dönen sabit k›ymetlerin yeniden baflka kirac›lara kiralanmas› da finansal kiralama flirketlerinde amortismana konu
olacak de¤erler yaratabilecektir.

Kirac›n›n bu kay›tlara göre oluflan ilk y›l bilançosunun aktifinde amortisman düflüldü¤ünde 80 milyar TL’lik haklar yer
alacakt›r. Pasif k›sm›nda ise 147.085.072.169 TL’lik mali
borçlar (kira ödemeleri) ve negatif bir kalem olarak
83.856.340.212 TL’lik gelecek y›llara ait faiz gideri görünecektir. Bu iki pasif kaleminin aras›ndaki fark olan
63.228.731.958 TL ise anapara borcuna karfl›l›k gelen tutar› ifade edecektir.

a) Döviz cinsinden borç ve alacaklar›n de¤erlenmesi

Ayn› y›l›n gelir tablosunda ise sadece tahakkuk eden amortisman gideri (20.000.000.000 TL) yer alacakt›r. Elbette iflletmenin üretim ve hizmet iflletmesi olmas›na göre bu tutarlar mamul maliyetine girerek gelir tablosuna yans›yabilecektir.
Kirac›n›n, sözkonusu sabit k›ymeti bir leasing firmas› yerine
ayn› flartlarla örne¤in bir Kollektif fiirketten sat›n almas› vergi ve muhasebe uygulamas› aç›s›ndan fark yaratmayacakt›r.
4842 say›l› kanunun getirdi¤i yeni kriterlere göre bu kiralama ifllemi bir finansal kiralama ise yine ayn› muhasebe kay›tlar› yap›lacakt›r. Tek fark, art›k KDV oran› %18 olarak uygulanacakt›r. Söz konusu taksitlerle bu sabit k›ymetin bir
Kollektif fiirket’ten kiralanmas› halinde ödenen kiralar›n net
bugünkü de¤eri rayiç bedelinin %90’›ndan büyük ç›kaca¤›
için tan›m gere¤i bu kiralama ifllemi bir finansal kiralama
olacakt›r.
V.Finansal Kiralama fiirketleri Aç›s›ndan Yeni Düzenleme:

VI. Özellikli Konular
Yeni düzenlemede yer alan bir sorun dövize endeksli sözleflmelerin kira tutarlar›n›n (kirac› aç›s›ndan kira borcunun)
dönem sonunda de¤erlenip de¤erlenmeyece¤idir. Eski uygulamada tahakkuk eden bir kira bulunmad›¤› gerekçesi ile
de¤erleme ifllemi yap›lm›yordu. Bilançolarda da gelecek
dönemlere ait bu borç ve alacaklar görünmüyordu. Ancak
art›k kiralama iliflkisi bir finansman iliflkisine bürününce
taraflar aç›s›ndan gerçek bir döviz cinsinden borç ve alacak
haline gelen bu tutarlar›n de¤erlenmesi gerekti¤i söylenebilir. Ancak Maliye Bakanl›¤›, 319 no.lu VUK Genel
Tebli¤i’nde bu konuya de¤inmedi¤i için sorun belirsizli¤ini
korumaktad›r.
b- Kur Fark› ve Faiz Giderleri
319 no.lu VUK Genel Tebli¤i ile, iktisadi k›ymetin sat›n al›nmas›nda Türk Liras› veya döviz cinsinden kredi kullan›lm›fl
ise kur fark› ve faiz giderlerinin nas›l iflleme tabi tutulaca¤›
konusuna aç›kl›k getirilmifltir. Bu tebli¤e göre Maliye
Bakanl›¤›, ilk y›l için ödenen kur farklar› ve faiz giderlerinin
sözleflme yap›lmas›ndan önce k›ymetin maliyetine ilave
edilebilecek olmas› halinde maliyete ilave edilmesini aksi
halde gider kaydedilmesini öngörmektedir. ‹zleyen y›llara
ait kur fark› ve faiz giderleri ise do¤rudan gider kaydedilecektir.
c- Finansman Gider K›s›tlamas›

Yeni yasan›n 25/1. maddesinin 3. paragraf›nda kiralayan
flirketlerin muhasebe ifllemleri aç›klanmaktad›r. Buna göre;
‹ktisadi k›ymet, iktisadi k›ymetin net bilanço aktif de¤erinden kira ödemelerinin bugünkü de¤erinin düflülmesi sonucu bulunmaktad›r. Düzenlemenin do¤al sonucu olarak, iktisadi k›ymet do¤rudan kirac› taraf›ndan seçildi¤inden ve
fiyat pazarl›¤› da onun taraf›ndan yap›ld›¤›ndan, iktisadi
k›ymetin net bilanço aktif de¤eri ile kira ödemelerinin bugünkü de¤erleri toplam› aras›ndaki fark ço¤unlukla s›f›r
olacakt›r.

Art›k finansal kiralama taksitleri faiz ve anapara giderlerini
içermek zorundad›r. Dolay›s›yla kirac›lar sadece bu faturalar›n
faiz k›sm›n› gider olarak kaydedebileceklerdir. Onlar aç›s›ndan kira taksitlerinin faiz k›sm›, finansal giderlerini oluflturacakt›r. Dolay›s›yla, finansal kiralama taksitlerinin faiz k›sm› da GVK’nun 41/8. maddesi çerçevesinde gider k›s›tlamas›na tabi olacakt›r.

‹ktisadi k›ymetin net bilanço aktif de¤eri, kira alacaklar›n›n
bugünkü de¤erinin toplam›ndan büyük ise, kiralayan flirketin sat›n ald›¤› iktisadi k›ymetin tamam›n›n kira itfa
plan›na ba¤lanmad›¤› anlafl›l›r. Bu durumda, bu tutar›n yeni
kira itfa plan›na ba¤lanmam›fl k›sm› üzerinden iktisadi k›ymet aktiflefltirilerek bu tutar üzerinden amortisman ayr›labilecektir. Kiralayan taraf›ndan aktiflefltirilen alacak tutar›
ile kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark,
gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasiflefltirmek
suretiyle de¤erlendirilecektir.

4842 say›l› yasa ile finansal kiralama ifllemlerinde vergi ve
muhasebe prensipleri uluslararas› muhasebe standartlar›na
paralel hale getirilmifltir. Yeni uygulama kirac› ve kiralayanlar aç›s›ndan gerçek kazanc›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layacakt›r. Buna karfl›l›k uzun bir süre finansal kiralama sektörünü
teflvik için kabul edilmifl olan düflük vergi yükü kald›r›ld›¤›
için, sadece vergi planlamas› için leasing ifllemi yapanlar
piyasadan çekilecektir. Sonuçta gerçek finansman ihtiyac›
olan firmalar leasing ifllemlerine devam edece¤i için vergilerin ekonomik tercihleri çarp›tmas› etkisinden kurtulunacak ve kaynaklar do¤ru alanlara tahsis edilecektir.

Finansal kiralama flirketinin daha önceden kiralad›¤› fakat
mülkiyetini devretmedi¤i sabit k›ymetleri yeni kirac›lara
kiralamas› ifllemleri bu duruma örnek olarak verilebilir. Keza
sözleflme fesihleri sonucu finansal kiralama flirketine geri

VII. De¤erlendirme ve Sonuç

* Eski Hesap Uzman›-Tepe Leasing Genel Müdürü
** Eski Mali Uzman-Tepe Leasing Genel Müdür Yard›mc›s›
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F‹DER ‹statistikleri

F‹DER 6 Ayl›k ‹statistik Sonuçlar›
F‹DER -Finansal Kiralama ‹fllemlerinin Mal Gruplar›na Göre Da¤›l›m› (Ocak-Haziran 2003)
I.DÖNEM (01.01.2003-31.03.2003)
Milyar
TL
102,508
0
3,840
38,891
127,057
27,206
149,326
9,322
16,149
12,976
50,834
40,614
11,720
590,443

MAL GRUPLARI
Kara Ulafl›m Araçlar›
Hava Ulafl›m Araçlar›
Deniz Ulafl›m Araçlar›
‹fl ve ‹nflaat Makinalar›
Makine ve Ekipman
T›bbi Cihazlar
Tekstil Makinalar›
Turizm Ekipmanlar›
Elektronik ve Optik Cihazlar
Bas›n Yay›n ile ‹lgili Donan›mlar
Büro Ekipmanlar›
Gayr›menkuller
Di¤er
GENEL TOPLAM
‹fiLEM ADED‹

Bin
Da¤›l›m
USD
%
60,296 %17.36
0
0
2,259
%0.65
22,876
%6.59
74,736 %21.52
16,003
%4.61
87,835 %25.29
5,483
%1.58
9,499
%2.74
7,633
%2.20
29,901
%8.61
23,890
%6.88
6,894
%1.98
347,305 %100.00

(01.04.2002-30.06.2003)
II.DÖNEM (01.04.2003-30.06.2003)
Milyar
TL
200,884
0
1,765
87,341
181,787
31,815
167,666
32,004
33,572
22,732
86,150
62,481
18,799
926,996

4,744

Bin
Da¤›l›m
USD
%
142,709 %21.67
0
0
1,254 %0.19
62,048 %9.42
129,142 %19.61
22,602 %3.43
119,111 %18.09
22,736 %3.45
23,850 %3.62
16,149 %2.45
61,201 %9.29
44,387 %6.74
13,355 %2.03
658,543 %100.00

7,558

6 AYLIK (01.01.2003-30.06.2003)
Milyar
Bin
Da¤›l›m
TL
USD
%
303,392 203,005 %19.99
0
0
0
5,605
3,513 %0.37
126,232
84,924 %8.32
308,844 203,878 %20.35
59,021
38,605 %3.89
316,992 206,946 %20.89
41,326
28,219 %2.72
49,721
33,349 %3.28
35,708
23,782 %2.35
136,984
91,102 %9.03
103,095
68,277 %6.79
30,519
20,249 %2.01
1,517,439 1,005,849 %100.00
12,302

Not: F‹DER Üyesi fiirketlerin Yurtiçi Kiralama ‹fllemlerini Göstermektedir.
2002 YILI 6 AYLIK FATURA DE⁄ER‹

Bin USD

2003 YILI 6 AYLIK FATURA DE⁄ER‹
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Kara
Ulafl›m
Araçlar›

Hava
Ulafl›m
Araçlar›

Deniz
Ulafl›m
Araçlar›

‹fl ve
‹nflaat
Makinalar›

Makina ve
Ekipman

Tibbi
Cihazlar

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

Di¤er

62,366
203,005

0
0

1,518
3.513

54,250
84,924

106,687
206,879

18,468
38,604

113,516
206,946

17,062
20,249

Fider Finansal Kiralama Derne¤i’nin
Yay›n Organ›d›r.

Eylül 2003
www.fider.org.tr

Say›: 8

e-mail: fider@fider.org.tr

24,797
28,219

21,861
33,349

13,904
23,782

61,361
91,102

31,107
68,276

F‹DER Finansal Kiralama Derne¤i Ad›na Sahibi : Dursun AKBULUT
Genel Yay›n Yönetmeni : Murat ALACAKAPTAN
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

