F‹DER Finansal Kiralama Derne¤i Bülteni

Merhaba

Bir y›l› daha geride b›rakt›k.Leasing flirketleri bu sene kriz öncesi dönemdeki ifllem hacmini yakalayarak 2 milyar USD’nin üzerinde ciro gerçeklefltirdiler.Bu tutar 2003 y›l›nda özellikle büyük ölçekli firmalar›n leasinge olan talebinin düflmesiyle sonuçlanan vergi mevzuat›ndaki de¤iflikli¤e ra¤men baflar›ld›.Bu baflar› leasingin art›k tan›nan bir finansman enstrüman› oldu¤unu kan›tl›yor. Sektörün finanse etti¤i yat›r›mlarda en büyük pay % 68 ile
makine ve ekipman grubunda, bu grubu % 16 ile
ulafl›m araçlar›, % 9 ile bilgisayar ve büro ekipmanlar› ve % 7 pay ile ise gayrimenkul finansman› izliyor.
Sektörün 2003 y›l›na ait istatistiki bilgilerini bültenimizin sayfalar›nda bulabilirsiniz.
2003 y›l›nda bir baflka de¤ifliklik yat›r›m indirimi
uygulamas›na iliflkindi.Yeni düzenlemeyle teflvik
belgesine ba¤l› bir hak olmaktan ç›kar›larak uygulaman›n yayg›nlaflt›r›ld›¤› bu konuda PricewaterhouseCoopers firmas›ndan Sn.Ersun Bayraktaro¤lu’nun görüfl yaz›s› bültenimizin 6-7-8.sayfalar›nda
yer al›yor.
Ayr›ca yine 2003 y›l›nda Damga Vergisi mevzuat›nda önemli de¤ifliklikler oldu, bu konuda mevzuat› özetleyen ve 5.sayfam›zda yer alan yaz›y›
Sigma Müflavirlik Sn.Tülay Öker Sonügür kaleme
ald›.
Sn.Ahmet Buldam, bu say›m›zda Finansal kiralama
ifllemlerinin farkl›l›klar›n› ve kanunla düzenlenmifl
olmas›n›n önemini irdeliyor.
Maje Müflavirlik Sn.Harun Ar›duru bültenimize "CE
iflaretine iliflkin düzenlemeler" ile Yap› Kredi Leasing Sn.Zafer K›z›lsu ise "Etik" konusundaki yaz›lar›yla katk›da bulundular.
Bültenimize tüm katk›da bulunanlara teflekkür ediyoruz.
2004 y›l›n›n daha baflar›l› bir y›l olmas› dile¤iyle…
Bir sonraki say›m›zda buluflmak üzere.
Sa¤l›cakla kal›n… F‹DER

fiubat 2004

Say›: 9

3 Ayda Bir Yay›mlan›r

Finansal Kiralama Kanunu:
Alternatifi Nedir?
Ahmet BULDAM
F›kra, espri anlay›fl› ile hakl› bir üne sahip olan say›n Süleyman Demirel’den aktar›lm›flt›:
‘‹ki genç, askerden köye izne gelmifller. "Askerde ne sanat
ö¤rendiniz?" diye soran büyüklere "Saatçi olduk." demifller.
Ali Day›, tutmufl köstekli saatini ç›kar›p vermifl: "Bu emektar .." demifl ".. t›k›r t›k›r çal›fl›yor ama otuz y›l oldu temizleneli. Aç›p bir bak›m yap›verin bakay›m."
‘‹ki kafadar ertesi gün ellerinde bir ufak ç›k›nla gelmifller:
"Saatini temizledik day›, al." demifller. Ali Day› ç›k›n› aç›p
bakm›fl ki, saat bin parça! Ç›k›flm›fl: "Yahu, ben size çal›fl›r
saat verdimdi !" Gençlerden biri utana-s›k›la durumu anlatm›fl: "Day›, biz saati sökmeyi gördük te, takmay› daha görmedik."’
Nereden mi akl›m›za geldi ?
3226 Say›l› Finansal Kiralama Kanunu gelecek y›l 20 yafl›n›
dolduracak. Bu yirmi y›l içinde de ‘t›k›r t›k›r’ çal›flm›fl olacak.
fiemsiyesi alt›ndaki sektör de 20 y›lda 20 milyar dolara yak›n yat›r›m finanse etmifl olacak.
Bu yat›r›mlar›n ço¤u, ne ticari bankalar›n ne de - ilginçtir kalk›nma bankalar›n›n be¤enmedikleri yat›r›mlar. Yine ço¤u, k›t sermayeli küçük iflletme yat›r›mlar›. Yani baflka deyiflle, leasing olmasayd› bu yat›r›mlar da olmayacakt›.
Bu kadarla da kalm›yor. Bu faaliyet ekonominin, hele de finans sisteminin en f›rt›nal›, en s›k›nt›l› y›llar›nda yap›ld›. Leasing flirketleri iflass›z, bataks›z, skandals›z düzgün bir çizgi izlediler.
Bunlar› hafife almak mümkün mü?
Öte yandan geçen y›l leasing’in vergi düzeni b›çak alt›na
yat›r›ld›. IMF’e, tüm leasing flirketlerinin BDDK disiplinine
al›naca¤› sözü verildi. fiimdi de 3226 Say›l› Finansal Kiralama Kanunu’nu (FKK) kald›rmak düflünülüyor.
Acaba çok önemli bir ifl yapan bu sektöre destek vermeye
ne zaman s›ra gelecek? Gelin de yukar›daki f›kray› hat›rlamay›n.
Birlikte düflünelim: 3226 Say›l› Finansal Kiralama Kanunu’nun (FKK) yerine ne konabilir? Bu soruyu yan›tlamak için
önce 1985’e dönmemiz gerekiyor.
1985’te FKK ç›kar›lmasa idi ne olacakt›? Türkiye’de FKK olmadan da leasing yap›lacakt› ama 1926 tarihli 818 Say›l›
Borçlar Kanunu’nun 248 –298. maddelerinde düzenlenen
‘Has›lat Kiras›’ kal›plar›na göre yap›lacakt›. Yani ne olacakt›?
Örne¤in, her isteyen leasing yapabilecekti. Bu ifl için bir
anonim flirket kurmak, Hazine’den ön izin almak, asgari bir
sermaye koymak gerekmeyecekti.
Devam› Sf. 4’de
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Leasing Dünyas›

Baflkan’dan
Bilindi¤i gibi 2003 y›l›nda finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesi ve vergilendirilmesi ile ilgili vergi mevzuat›nda yap›lan de¤ifliklikle finansal kiralama sözleflmelerinden
kaynaklanan hak ve yükümlülükler kirac›n›n bilançosuna yans›maktad›r. Ancak yap›lan düzenleme sadece sat›n almaya yönlendiren ve sat›n alma opsiyonu olan finansal kiralama (finansal leasing) ifllemlerini kapsad›¤›ndan sat›n almaya yönlendirmeyen ve sat›n alma opsiyonu
olmayan finansal kiralama (operasyonel leasing) ifllemleri ile ilgili muhasebelefltirme ve uygulanacak K.D.V oranlar› ile ilgili belirsizlikler bulunmaktad›r. Nitekim bu belirsizliklerle birlikte teflvik mevzuat›nda yap›lan de¤iflikli¤in sat›nalmay› cazip hale getirmesi nedeniyle özellikle büyük ölçekli firmalar›n ve yabanc› ortakl› flirketlerin finansal kiralamaya olan taleplerinde azalma meydana gelmifl durumdad›r.
Mevzuattaki bu de¤iflikli¤e ve yaflanan talep daralmas›na ra¤men, 2003 y›l› sektörümüz için
iyi bir y›l olmufl leasing firmalar› küçük ve orta ölçekli firmalara yönelerek büyük ölçekli firmalar›n taleplerindeki bu azalmay› gidermeye çal›flm›fllard›r. Fider üyesi flirketlerin 2003 y›l› ifllem hacmi 2,1 milyar USD seviyesinde gerçekleflmifltir bu tutar bir önceki seneye göre % 63
lük art›fla tekabül etmektedir. Ancak vergi mevzuat›nda bu de¤ifliklik olmasayd› ifllem hacminin bu rakam›n çok üzerinde gerçekleflmesi mümkündü. Çünkü ülkemizde leasingin sabit sermaye yat›r›mlar›ndaki kullan›m oran› % 7 seviyelerindedir ve bu oran hala geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin çok alt›ndad›r. Bu de¤iflikli¤in negatif etkisini birinci ve ikinci alt› ayl›k
geliflmelerden görebiliriz. 2003 y›l›n›n ilk 6 ayl›k dönemindeki ifllem hacmi bir önceki senenin ilk alt› ayl›k dönemine göre %104’lük art›fla tekabül etmesine ra¤men ikinci alt› ayl›k dönemde ifllem hacmindeki art›fl % 36 seviyesinde kalm›flt›r.
Faiz oranlar›ndaki ve faiz marjlar›ndaki düflüfl nedeniyle önümüzdeki dönemlerde finansal kiralama gelirlerinde önemli oranda azal›fl meydana gelecektir.Bu durumda leasing firmalar›n›n
sadece kirac›y› sat›n almaya yönlendiren "sat›n alma opsiyonlu finansal kiralama" ifllemleri
yaparak hayatlar›n› idame ettirmeleri mümkün olmayacakt›r.Bu nedenle leasing firmalar›n›n
"sat›n alma opsiyonsuz finansal kiralama" (Operasyonel Leasing) ifllemlerine bafllamas› elzem
hale gelmifltir.
Bu tür ifllemlerde, kirac› mal bedelinin tamam›n› de¤il ancak tamam›na yak›n bir k›sm›n› ödemekte (örne¤in % 80’ini) ve kullan›m süresi mal›n ekonomik ömründen veya amortisman süresinden bir miktar daha k›sa olmaktad›r. Bu nedenle leasing flirketleri ödenmeyen k›sma iliflkin olarak ekipmanlar›n ikinci el riskini tafl›maktad›r. "Sat›n alma opsiyonsuz" bu tür finansal kiralama ifllemleri leasingin bir uygulama fleklidir ve yurtd›fl›nda bu tür ifllemler operasyonel leasing olarak tan›mlanmaktad›r. Dikkat edilecek olursa, bu tip ifllemlerde leasing firmalar› yat›r›mc›ya, yat›r›m bedelinin tamam›na yak›n bir finansman sa¤lamaktad›r. Kiralanan mal›n kirac› taraf›ndan seçilmesi ve yat›r›mc›ya yat›r›m bedelinin tamam›na yak›n bir finansman sa¤lamas› nedeniyle bilinen adi kiralamadan farkl›l›k arz etmektedir ve bu nedenle de yurt d›fl›nda renting yerine operasyonel leasing olarak, ülkemizde ise sat›n alma opsiyonu olmayan finansal kiralama tan›m›na uygun olmaktad›r.
Bu iki tip finansal kiralama ifllemindeki tek fark kiralanan mala iliflkin amortisman hak›n›n kime ait oldu¤udur. "Sat›n alma opsiyonlu finansal kiralama" da kirac›, "Sat›n alma opsiyonu olmayan finansal kiralama" ifllemlerinde ise kiralayan mal› aktiflefltirmektedir.
Ancak, 3226 say›l› Kanun ile "leasing" Türkçe’ye "Finansal Kiralama" olarak geçmifltir. Bafl›ndaki "Finansal" kelimesi nedeniyle Türkiye’deki leasing uygulamas› "leasing" çeflitlerinden sadece "finansal leasing" ile eflde¤er tutulmaktad›r. Esasen, mevcut Finansal Kiralama Kanununda
mal›n kirac› taraf›ndan sat›n alma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Sat›n alma opsiyon olarak
verilmifltir. Bu nedenle mevcut kanun operasyonel leasinge yani "sat›n alma opsiyonsuz finansal kiralama" ifllemleri yapmaya imkan vermektedir. Fakat kavram kargaflas› nedeniyle leasing firmalar› operasyonel leasing ifllemleri yapamamaktad›rlar.
Özetlemek gerekirse; sadece finansal leasing yaparak sektörün hayat›n› idame ettirmesi kullan›m oran›n› geliflmifl ülkelerde oldu¤u gibi % 20’ler seviyesine ulaflt›rmas› mümkün de¤ildir. Dünyada leasing ifllemleri içinde önemli paya sahip olan ve yukar›da aç›kland›¤› flekilde
adi kiralamadan farkl›l›k arzeden "operasyonel leasing" ya da "sat›n alma opsiyonsuz finansal
kiralama" ifllemlerinin ülkemizde de bir an önce uygulamaya konulmas› gerekmektedir.
Maliye Bakanl›¤›n›n bu tür ifllemlere iliflkin K.D.V. uygulamas› ve muhasebelefltirilmesi ile ilgili aç›k bir görüfl vermesi, Hazine Müsteflarl›¤›n›n ise bu tür ifllemlere konu olacak ekipmanlar için geçerli olan minimum sözleflme süresini iki y›la indirmesi halinde sektörün büyüyerek
geliflmesi ve geliflmifl ülkelerdeki kullan›m oran›na ulaflmas› mümkün olacakt›r.
Sayg›lar›mla,
Dursun AKBULUT
Yönetim Kurulu Baflkan›

22. Dünya Leasing
Konvansiyonu Bu
Sene Londra’da
Bu sene 22.si düzenlenen World
Leasing Convention 16-17 Haziran tarihlerinde Londra’da yap›l›yor. Siemens Leasing Genel Müdürü ve Fider Yönetim Kurulu
üyesi Bülent Taflar’›n da yeni vergi kanunlar› sonras› Türkiye’de
leasing sektörü ve gelece¤i konulu bir sunumla kat›laca¤› toplant›ya çeflitli ülkelerden leasing
profesyonelleri ifltirak etmekte.
Bu seneki toplant›n›n konular›
aras›nda "fiirket birleflme ve sat›n
almalar›", "Leasing Muhasebesinde Uyumlaflmaya Do¤ru", "Uçak
Leasinginde E¤ilimler", "‹slamik
Leasing","Filo Araç Piyasas›" yer
al›yor.
Ayr›ca toplant›dan bir gün önce
Amembal & Associates firmas›ndan Sudhir Amembal’›n sunaca¤› "Baflar› ‹çin Yönetim Stratejileri" konulu bir günlük çal›flma
toplant›s› yap›lacak.

KURSLAR…SEM‹NERLER

* Advanced Lease Finance
Geliflmifl Leasing Finansman›
Euromoney/ 24-26 Mart 2004/
Londra
*

Credit Analysis Techniques
Kredi Analizi Teknikleri
Euromoney/ 19-24 Nisan 2004/
Surrey, ‹ngiltere

* Accounting for Leases
Leasing Muhasebesi
Euromoney/ 19-20 Nisan 2004,
ABD
* Lease Modelling in Excel
Leasing Modellemesi
Euromoney/ 28-30 Nisan 2004,
Londra
* Finance & Operating Leases
Finansal ve Operasyonel Leasing
Euromoney/ 28-30 Nisan 2004,
Londra
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fiirketlerden Haberler

‹fl Leasing’den Çal›flanlar›na Motivasyon Toplant›s›
‹fl Leasing tüm çal›flanlar›n›n kat›l›m› ile geleneksel olarak her y›l düzenledi¤i motivasyon toplant›s›n›, geçti¤imiz y›l Ekim ay›nda Bolu Abant’ta
gerçeklefltirdi. fiirket yetkilileri baflar›l› bir çal›flma
ekibi oluflturmak ve flirket içi iflbirli¤ini kuvvetlendirmek için bu tür toplant› ve e¤itimlerin gerekli
oldu¤unu ve benzer e¤itimlerin sürece¤ini belirtiyorlar.

Finans Leasing ISO 9001 : 2000 Kalite Capital’den
Koçlease’e Ödül
Standart›na Geçti
Finans Leasing, 2001 y›l›nda alm›fl oldu¤u ISO 9001:1994'ten
toplam kalitenin birçok arac›n› içinde bar›nd›ran ve 1994'den daha kapsaml› olan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Standart›'na geçifl yapt›.
Bu Standart’a uygun hizmet veren ilk leasing flirketi olduklar›n›
belirten flirket yetkilileri, ISO 9001:2000 Kalite Standart›’n›n
müflteri beklenti ve ihtiyaçlar›n› en üst düzeyde karfl›lad›klar›n›
belgeledi¤ini ifade ediyorlar.
Yetkililer ISO 9001:2000 Kalite Standartlar›’n› uygulamay› tercih
etmelerindeki amac›n, kurum içinde müflteri odakl›l›¤›n› ön plana ç›kartarak, proses yaklafl›m›n›n analiz edilmesiyle birlikte sistemin geliflmesi ve müflteri memnuniyetinin en üst düzeye
ulaflmas›n› sa¤lamak oldu¤unu belirtiyorlar.
Finans Leasing Genel Müdürü Murat Alacakaptan "fiirketimiz ISO
9001:2000 Kalite Belgesi ile leasing sektöründe alt limit uygulamas›n› kald›ran ilk flirket olmas›n›n yan› s›ra, online hizmet
veren ilk flirket olma ünvanlar›na bir yenisini daha eklemifl oldu"
dedi.

Fon Leasing Üyemiz Oldu
1995 y›l›nda kurulan Site Leasingin Ülker Grubu taraf›ndan 2002 y›l›nda sat›n al›nmas› ile 09/08/2002
tarihinde unvan de¤iflikli¤i yaparak bu tarihten sonra FFK Fon Finansal Kiralama A.fi. olarak faaliyet göstermeye bafllayan kurulufl Aral›k 2003 itibariyle Fider üyesi oldu.
Ödenmifl sermayesi 15 trilyon TL olan Fon Leasing’te Orhan
Özokur Yönetim Kurulu Baflkan›, Adnan A¤ao¤lu Genel Müdür
ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta.

Garanti Leasing FMO’dan Kredi Ald›
Garanti Leasing, Aral›k ay›nda Hollanda merkezli finans kuruluflu
FMO’dan 10 milyon Euro kredi temin etti.‹lk 1 y›l› ödemesiz toplam 5 y›ll›k kredinin, 2000 y›l›ndan bu yana FMO’nun Türkiye’deki bir finans kurulufluna do¤rudan sa¤lad›¤› ilk kredi oldu¤u
belirtiliyor.

Capital dergisinin "En Be¤enilen fiirketler" araflt›rmas›nda Leasing sektöründe
ilk s›ray› Koçlease ald›. ‹kinci s›rada Garanti Leasing’in ve üçüncü s›rada Yap›
Kredi Leasing’in yer ald›¤› araflt›rmaya
524 flirketten 1377 yönetici kat›ld›.
Capital’in 4 y›ld›r yapmakta oldu¤u ve
geleneksel hale getirdi¤i araflt›rmada
"yönetim ve flirket fleffafl›¤›", "yeni ürün
gelifltirme yetene¤i" ile "müflteri ve çal›flan memnuniyeti" gibi unsurlar dikkate al›n›yor. Dergi, finansal göstergelerin tek bafl›na yetersiz kald›¤› ve son
y›llarda "itibar" kavram›n›n ön plana ç›karak flirketlerin görülemeyen de¤erlerinin ele al›nd›¤›ndan yola ç›karak,
yurtd›fl›nda da Fortune ve Financial Times gibi yay›nlar›n yapt›¤› araflt›rman›n bir benzerini Türkiye’de yapmay›
amaçlamakta.
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Görüfl

Finansal Kiralama Kanunu: Alternatifi Nedir?
Bafltaraf› Sf. 1’de

Kiralanan mallar› bir envanter defterine kaydetmek yetecekti. Özel bir sicil olmayacakt›. Gayrimenkul has›lat kiralamalar›n›n bile tapu siciline kayd› gerekmeyecekti. Bu ve
di¤er özel hükümler olmay›nca, bir kirac› aleyhine yap›lan
takipte kiralanan mal›n tespiti ve kiralayan›n korunmas›
mümkün olmayacakt›.
Adi sözleflmelerle leasing yap›labilecekti. Noterde düzenleme sözleflme yapmak gerekmeyecekti.
Leasing sözleflmelerinde süre s›n›r› olmayacakt›. Alt› ay
önceden ihbar edilerek her sözleflme feshedilebilecekti.
Fikri veya s›nai haklar da leasing konusu olabilecekti.
Kiralar, kiralanan mal›n ürününden pay vererek ödenebilecekti.
Kiralanan mal kira alt›nda iken sat›labilecek, yeni malik alt› ay önceden ihbar ederek kira sözleflmesini feshedebilecekti.
Sözleflme kirac›n›n temerrütü ile bozulursa, kiralayan›n ifllememifl kiralara iliflkin bir hakk› olamayacakt›. Yani kira
ödeme taahhütleri ‘kesinleflmifl borç’ say›lmayacakt›. Bu
yüzden de leasing sözleflmesinin temlike konu olmas› ve
böylece menkul k›ymete dönüflmesi asla düflünülemeyecekti.
FKK bütün bu çetrefil konular› düzenlemifl, bir kalemde
ça¤dafl bir finansal araç yaratm›flt›r. Geçen 19 y›l içinde de
leasing hukuku defalarca adalet terazisinden geçmifl, teamüller ve içtihatlarla flekillenerek zenginleflmifl ve art›k
deyim yerinde ise ‘oturmufltur’.
Peki, bugün FKK’nun alternatifi ne olabilir? Örne¤in, tüm
finansman faaliyetini düzenleyen tek bir ‘flemsiye’ yasa
m›? Böyle bir yaklafl›m birkaç y›ld›r gündemde. Ne var ki
bu haz›rl›k, leasing sektörüne sadece tek - ve çok dar - bir
aç›dan bakt›¤› için sektörde derin kayg›lar yarat›yor.
Bu bak›fl aç›s›na göre leasing bir kredi türevidir. Öyleyse
leasing flirketi asl›nda bir finans kurulufludur. Ço¤unda
banka sermayesinin hakim olmas› da bunun kan›t›d›r. Öyleyse banka kredilerini nas›l s›k› bir düzene al›yorsak, leasing’i de öyle yapmal›y›z. E¤er bunu yapmazsak, bankalar denetimden kaçm›fl olurlar.
Bu mant›k zincirinin her halkas› düzeltmeye muhtaçt›r.
Öncelikle, leasing’in kredi ve kiralama unsurlar›n› birbirinden ay›rmak anlams›zd›r. Bu iki unsur leasing’de iç-içedir.
Öyle olmasayd›, FKK mal›n kiralayanda kald›¤› ‘operasyonel’ kiralama ifllemlerini de düzenleme gere¤ini duymazd›. Leasing ne kiralamad›r ne de finansman: her iki ifllevin
iç-içe geçti¤i ‘türü kendine özgü’ bir ekonomik ifllemdir.
Bu nedenle leasing flirketi, kredi kurulufllar› ile ortak ifllevleri olan ama ayn› anda kredi ile hiç ilgisi olmayan pek çok
ifllevi ve hizmeti de üreten, ‘türü kendine özgü’ bir iktisadi iflletmedir. Bir leasing flirketi hizmetin ayr›lmaz bir parças› olarak müflterileri donan›mlar hakk›nda ayd›nlatmakta, donan›m için uygun bir maliyet fiyat› sa¤lamakta, ithalat ve teflvik ifllemleri yapmaktad›rlar. Bunlar finansman ve
krediyle ilgisi olmayan ama asli ifllerdir.
Ülkemizde banka sermayesinin leasing sektörüne hakim
oldu¤u do¤rudur. (Bugün geliflmifl ülkelerin ço¤unda bu
böyle olmad›¤› gibi, büyük olas›l›kla on y›la kadar Türkiye’de de bu durum de¤iflecektir.) Bunun nedeni leasing’in

Ahmet BULDAM*

- örne¤in factoring’de oldu¤u gibi - banka müflterilerinin
bankalar›n karfl›layamad›¤› bir gereksinimine cevap vermesidir. Leasing’e sermaye yat›rmak, bankalar aç›s›ndan
ticari mant›¤› olan bir ‘hizmet bütünleme’ çabas›d›r. Bu
aç›dan leasing, sigortac›l›¤a benzetilebilir.
Banka kredilerinin s›k› bir düzene al›nmas›, banka sektöründe a¤›rl›¤›n mevduat kurumlar›nda olmas›n›n do¤al sonucudur. Ekonominin stratejik bir kayna¤› olan mevduat
stokunun makul bir risk-verim dengesi içinde kullan›lmas›,
tüm dünyada temel bir kamu politikas›d›r. Öte yandan
mevduat toplamayan, kayna¤›n› para ya da sermaye piyasalar›ndan bulan kurulufllar, bankalar gibi s›k› bir kredi rejimine ba¤lanmazlar. Bu tür kurulufllar, ald›klar› kredi ya da
sermaye türünün gerektirdi¤i kurallar çerçevesinde serbestçe hareket ederler.
Bugün dünyada mevduat toplamayan kurulufllar›n da,
riskli varl›klar ve yüksek kald›raç nedeniyle ‘sistemik risk’
yaratabildiklerini görüyoruz. Ancak hiçbir ülke bu nedenle
tüm sektörleri ayn› ‘riskli varl›klar rejimi’ içine almay› düflünmüyor. Amaç, banka ifltiraklerini denetlemek olmal›d›r. Ülkemizde banka ifltiraki olan leasing flirketleri zaten
bankalar›n denetim süreci kapsam›ndad›rlar. Bankalar›n leasing ifltirakleri banka bilançosu ile konsolide edilmekte,
ve banka denetimi kapsam›nda her türlü bilgileri gözden
geçirilmektedir. BDDK bu ifl için gerekli bütün yetkiye sahiptir. Halka aç›k olan leasing flirketleri ise SPK kurallar›
çerçevesinde ba¤›ms›z denetimden geçmektedirler.
Leasing flirketleri bankalarla ayn› kredi rejimine al›nmazsa,
banka denetimlerinde bir boflluk do¤aca¤› kuflkusu,
temelsiz bir kuflkudur. Çünkü asl›nda böyle bir ‘boflluk’
bugün de yoktur.
Türkiye’de leasing, finansal kiralama kanal›nda büyük bir
geliflme göstermifltir. fiimdi operasyonel kiralama
aflamas›n›n eli kula¤›ndad›r. Sabit sermaye stokunun makro verimlili¤ini önemli ölçüde artt›ran bu tekni¤in önünün
aç›lmas› için devletin flimdi yapmas› gereken fleyler vard›r.
Bunlar dururken, vergi düzenini de¤ifltiremek, denetimi
katmerlendirmek gibi ad›mlarla u¤rafl›lmas› nas›l aç›klanabilir?
FKK sadece finansal mevzuat›n parças› de¤ildir. Hatta,
‘finansal a¤›rl›kl›’ bir kanun bile de¤ildir. Bu nedenle FKK
ve ilgili mevzuat›n ‘kald›r›lmas›’ düflünülmemeli, finansal
mevzuat içine s›k›flt›r›lmas› ise asla düflünülmemelidir.
Böyle bir ad›m bu kanun temelinde 20 y›lda sa¤lanan
birikimi s›f›rlayacak, 80 y›l öncenin Has›lat Kiras› hukukunu
bugünün ve gelece¤in leasing’ine uyarlamak için de¤erli
y›llar ve kaynaklar harcanmas›na yol açacakt›r.
FKK’nun alternatifi yine FKK’dur.
Y›llard›r yat›r›mlar›n› ask›ya alan Türkiye, 2004’te aray›
kapatmak zorunda. Bunun için de bulabildi¤i her kayna¤›
yat›r›ma yönlendirmesi gerekli. Leasing sektörünün
2003’te yapt›¤› ciro, büyük olas›l›kla konsolide kamu
yat›r›mlar›n›n yar›s›n› aflm›fl olacak.
Bir ‹ngiliz atasözü der ki: ‘Çal›fl›yorsa, dokunma.’ Sorunsuz
çal›flan bir sektörün temel kanununu ele al›rken de böyle
düflünmek gerek.

*Yönetim Dan›flman›/
F‹DER Eski Baflkan›
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5035 Say›l› Kanunla Kredilere Getirilen Damga Vergisi ‹stisnas› Hakk›nda
Tülay ÖKER SONUGÜR / Sigma Yeminli Mali Müflavirlik

Bilindi¤i üzere, 2 Ocak 2004 tarih ve 25334 mükerrer say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 5035 say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ile 488 Say›l› Damga Vergisi Kanununda önemli de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Buna göre; bankalar, yurt d›fl›
kredi kurulufllar› ve uluslararas› kurumlarca kulland›r›lacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amac›yla düzenlenecek kâ¤›tlar ile bu
kâ¤›tlar üzerine konulacak flerhler (kredilerin kullan›mlar› hariç)
damga vergisinden istisna edilmifltir. 4842 say›l› Kanunla Damga
Vergisinden istisna edilen ka¤›tlar›n say›ld›¤› Kanuna ekli (2) say›l›
tablonun IV- Ticari ve medeni ifllerle ilgili ka¤›tlar bölümündeki 23
üncü bent, 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren de¤ifltirilmifl ve yurt içi
ve yurt d›fl› kredi kurulufllar›ndan temin edilen ve ortalama vadesi
bir y›l ve daha uzun süreli olan nakdi yat›r›m kredileri nedeniyle
düzenlenen kâ¤›tlar (kredilerin kullan›mlar› hariç) damga vergisinden istisna edilmiflti. 5035 say›l› Kanunun 30 uncu maddesi ile bu
istisnan›n kapsam› oldukça geniflletilmifl ve bankalar, yurt d›fl› kredi kurulufllar› ve uluslararas› kurumlarca kulland›r›lacak kredilerin
temini ve geri ödenmesi amac›yla düzenlenecek kâ¤›tlar ile bu kâ¤›tlar üzerine konulacak flerhler (kredilerin kullan›mlar› hariç) herhangi bir s›n›rlamaya tabi tutulmaks›z›n 2 Ocak 2004 tarihinden itibaren damga vergisinden istisna edilmifltir.
Buna göre 2 Ocak 2004 tarihinden itibaren; bankalar, yurt d›fl›
kredi kurulufllar› ve uluslararas› kurumlarca (IFC, IBRD gibi) kulland›r›lacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amac›yla düzenlenecek kâ¤›tlar ile bu kâ¤›tlar üzerine konulacak flerhler (kredilerin
kullan›mlar› hariç), üzerinden damga vergisi hesaplanmayacakt›r.Bu düzenleme kapsam›nda Türkiye´deki bankalar ve bunlar›n
yurtd›fl›ndaki flubeleri ile yurtd›fl› bankalar›n ve kredi kurulufllar›n›n
kulland›rd›klar› vadesi ve para cinsi ne olursa olsun bütün kredilere iliflkin sözleflmeler damga vergisinden istisna edilmifltir. Ancak
bankalar, yurt d›fl› kredi kurulufllar› ve uluslararas› kurumlar d›fl›ndaki di¤er kifli, kurum ve kurulufllar taraf›ndan kulland›r›lacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amac›yla düzenlenecek kâ¤›tlar
ile bu kâ¤›tlar üzerine konulacak flerhler, baflkaca bir istisna bulunmad›¤› sürece damga vergisine tabi olacakt›r. Dolay›s›yla yurtiçinde banka d›fl› kurumlardan, yurtd›fl›nda ise uluslararas› kurumlar
ve kredi kurulufllar› d›fl›ndaki di¤er her türlü d›fl kaynaktan gerek
do¤rudan do¤ruya gerekse faaliyet gösteren bankalar vas›tas›yla
al›nacak verilecek krediler ve bu kredilerin geri ödenmesi nedeniyle düzenlenen kâ¤›tlar baflkaca bir istisna bulunmad›¤› sürece
damga vergisine tabi olacakt›r.
Di¤er taraftan 5035 say›l› Kanun metninde, belirtilen kurulufllarca
kulland›r›lacak kredilerin temini ve geri ödenmesine iliflkin ka¤›tlara vergi istisnas› getirilmifl oldu¤undan, müflteri ile kredi veren
kurulufl aras›nda kredinin temini s›ras›nda kredi sözleflmelerine
ilaveten düzenlenen ilgili di¤er sözleflmeler ile kredilerin tahsis
flartlar› gere¤i kredinin temini s›ras›nda al›nan teminatlara iliflkin
düzenlenen ka¤›tlar›n (teminat mektuplar›, garanti ve kontrgaranti mektuplar›, rehin sözleflmeleri, kefaletnameler, ipotek senetleri, ...vs.) kredilerin temini amac›yla düzenlenen ka¤›tlar olarak yorumlanarak, kredi sözleflmesi gibi istisna kapsam›nda düflünülmesi gerekmektedir.
Gayrinakdi krediler de istisna kapsam›nda m›d›r? (12.01.2004
tarih ve DV-4/2004-3 say›l› Maliye Bakanl›¤› sirküleri) Bafllang›çta gayrinakdi kredilerin ve bu kredilerin temini için düzenlenen
Genel Kredi Sözleflmeleri ve sair ka¤›tlar›n istisna kapsam›na girip
girmedi¤i konusunda tereddütler oluflmufl olup, Maliye Bakanl›¤›
12.01.2004 tarihli DV-4/2004-3 say›l› Damga Vergisi sirküleri ile
afla¤›da yer verilen aç›klamalar› getirmifltir.
"488 say›l› Kanuna ekli (2) say›l› tablonun (23) numaral› f›kras›nda
yap›lan de¤ifliklik ile ihracat kredisi, yat›r›m kredisi, konut kredisi
ve benzeri herhangi bir kredi ay›r›m›na gidilmeksizin, bankalar,
yurt d›fl› kredi kurulufllar› ve uluslararas› kurumlarca kulland›r›lan

tüm krediler ile ilgili düzenlenen ka¤›tlar ve bu ka¤›tlar üzerinden
konulan flerhler istisna kapsam›na al›nm›flt›r. Ancak, bu kredilerin
kullan›mlar› istisna kapsam›nda de¤ildir.
Kanun kapsam›ndaki kredi tan›m›na Bankalar Kanununa göre kredi olarak kabul edilen nakdi krediler ile teminat mektuplar›, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi gayrinakdi krediler girmektedir.
Akredifler de bu kapsamda de¤erlendirilmektedir".
Görüldü¤ü üzere Damga Vergisi Sirkülerinde, Bankalar Kanununa
göre kredi olarak kabul edilen nakdi kredilerin yan› s›ra, teminat
mektuplar›, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi gayrinakdi krediler ve akreditifler de "kredi" tan›m›na dahil edilmifl bulunmaktad›r.
Gayri nakdi krediler ile "Kredilerin kullan›mlar› hariç" ifadesine iliflkin Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan aç›klama
(30.01.2004 tarih ve DV-6/2004-5 say›l› Damga Vergisi sirküleri) Maliye Bakanl›¤›, düzenlemede yer alan "Kredilerin kullan›mlar› hariç" ifadesi ile ne kastedildi¤i konusundaki tereddütler
ile gayri nakdi kredilere iliflkin uygulamada karfl›lafl›lan baz› tereddütlerin giderilmesi amac›yla 30.01.2004 tarih, DV-6/2004-5 say›l› Damga Vergisi sirkülerini yay›mlam›flt›r. Söz konusu sirkülerde "Kredilerin kullan›mlar› hariç" ifadesinin, kredinin temin edilmesinden sonra de¤iflik amaçlarla kullan›lmas› s›ras›nda bu tutar›n kullan›m› ile ba¤lant›l› olarak düzenlenmesi muhtemel ka¤›tlar› kavramakta oldu¤una yerverilmifl ve örne¤in, bir tafl›t kredisinin
temininden sonra bu kredi ile sat›n al›nan tafl›tla ilgili al›c› ile sat›c› aras›nda düzenlenen sözleflme ve benzeri ka¤›tlar›n vergiye tabi olaca¤› belirtilmifltir.
Söz konusu sirkülerde, bankalar taraf›ndan düzenlenecek teminat
mektuplar› ve akreditiflerin gayrinakdi kredi olarak de¤erlendirilece¤i ve bunlar›n sürelerinin uzat›lmas› veya k›salt›lmas›, miktar›n›n
art›r›lmas› veya azalt›lmas› nedeniyle düzenlenecek ka¤›tlar›n da
damga vergisi istisnas›ndan yararland›r›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir. Dolay›s›yla sirkülerdeki aç›klama kapsam›nda gayrinakdi kredilere mutlak bir damga vergisi istisnas› sa¤lanm›fl olup;
- gayri nakdi kredilerin temini amac›yla düzenlenen kredi sözleflmeleri,
- bu sözleflmeler için al›nan rehin, kefalet senetleri, ipotek sözleflmeleri ve
- gayri nakdi kredilerin temini amac›yla al›nan teminatlar›n (kontrgaranti mektuplar›, teminat mektuplar›) yan›s›ra,
- gayrinakdi kredilerin kulland›r›m› için düzenlenen teminat mektuplar›, akreditifler, teyitler, aval, ciro ve kabuller de
damga vergisinden istisna bulunmaktad›r.
Di¤er taraftan DV-6/2004-5 say›l› Damga Vergisi sirkülerinde yer
verildi¤i üzere yukar›da yer verilenlere iliflkin (gayri nakdi kredilerin temini amac›yla düzenlenen kredi sözleflmeleri, teminat mektuplar›, akreditif v.s.) sürelerin uzat›lmas› veya k›salt›lmas›, miktar›n art›r›lmas› veya azalt›lmas› nedeniyle düzenlenecek ka¤›tlar da
damga vergisi istisna bulunmaktad›r. Görüldü¤ü üzere 5035 say›l› Kanunla getirilen düzenlemeler neticesinde bankalar taraf›ndan 02. 01. 2004 tarihinden itibaren kulland›r›lacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amac›yla düzenlenecek ka¤›tlar ile bu ka¤›tlar üzerine konulacak flerhler (kredilerin kullan›mlar› hariç), kredinin ihracat, yat›r›m, iflletme, kurumsal, bireysel, tüketici, konut
gibi ayr›mlar yap›lmaks›z›n, nakdi veya gayrinakdi olup olmad›¤›na ve yurt içi veya yurt d›fl›na aç›l›p aç›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n ve herhangi bir belge aran›lmaks›z›n damga vergisinden istisna edilmifl bulunmaktad›r.
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Yat›r›m ‹ndirimi Uygulamas›nda
2003 Y›l›nda Yaflanan Geliflmeler Ifl›¤›nda Önemli Konular
M. Ersun BAYRAKTARO⁄LU / PricewaterhouseCoopers

Vergi Bar›fl› Yasas› olarak bilinen 4811 say›l› yasa
ile bafllayan 2003 y›l›, 4842 say›l› yasa ile vergi
sisteminde köklü de¤ifliklikleri getirip y›llard›r
üzerinde konuflulup tart›fl›lan 5024 say›l› enflasyon düzeltmesi yasas› ile sona erdi. Yay›nlanmas› yeni y›l›n ilk günlerine sarkan 5035 say›l› yasay› da 2003’ün vergi yasalar› aras›nda sayarsak
2003 y›l›n› vergi yasalar›nda yap›lm›fl önemli de¤iflikliklerin y›l› olarak saymak hiç de zor olmayacak. fiu s›ralar Meclis komisyonunda bekleyen
vergi tasar› ve tekliflerini görünce vergideki de¤iflikliklerin 2004 y›l›nda da gündemin önemli bir
k›sm›n› iflgal edece¤ini söylemek mümkün.
Bir sektör yay›n organ› olan bu dergide vergi ile
ilgili olarak yaz›lacak bir yaz›n›n kenar›ndan köflesinden de olsa sektörle ba¤lant›l› bir konuyu içermesini beklemek tüm okuyucular›n hakk› olsa gerek. 2003 y›l›nda yap›lan vergi düzenlemeleri
aras›nda sektörü en çok ilgilendiren iki konu bize
göre VUK’nun mükerrer 290. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle getirilen "finansal kiralama ifllemlerinde de¤erleme" ve GVK’nun 19. maddesinde
düzenlenen yeni "yat›r›m indirimi" uygulamas› olmufltur. Derginin daha önceki say›lar›nda finansal
kiralamada de¤erleme konusunda yaz›lar yer ald›¤›ndan bu yaz›n›n konusunu sektör için en az
"de¤erleme" konusu kadar önemli oldu¤unu düflündü¤ümüz "Yat›r›m indirimi uygulamas›nda
2003 y›l›nda yaflanan geliflmeler ›fl›¤›nda önemli
konular" olarak belirledik.
Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas› Nedir?
Esas olarak yat›r›m indirimi, ticari ve zirai kazançlar› üzerinden vergiye tabi mükelleflerin (Gelir ve
Kurumlar vergisi mükelleflerinin) yasada belirlenmifl yat›r›mlar› kapsam›ndaki harcamalar›n›n belli
bir yüzdesinin yine yasada belirlenen esaslar çerçevesinde kurum kazanc›ndan indirilmesi yolu ile
mükelleflere sa¤lanan bir teflviktir.
Uyguland›¤› y›llar boyunca baflta bir istisna m›
yoksa indirim mi oldu¤u konusundan bafllayarak
yat›r›m indiriminin hemen hemen tüm maddeleri
uzun uzun tart›fl›lm›fl, konu ile ilgili olarak pek
çok tebli¤, mukteza ve yarg› karar› oluflmufl ve
sistem son y›llarda art›k oturmuflken 4842 say›l›

yasa ile bir kez daha de¤ifltirilmifltir.
Yeni sistemin iflleyifli afla¤›daki bölümde k›saca
aç›klanacak olmakla birlikte burada uygulaman›n
Gelir Vergisi Kanunu’nun 19. ve Geçici 61. maddeleri çerçevesinde 4842 say›l› yasa öncesi ve
sonras› ile birlikte "çift mevzuatla" çal›flmakta oldu¤unu söylemek yerinde olacakt›r.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 19. maddesi Çerçevesinde Yat›r›m ‹ndirimine K›sa Bak›fl
4842 say›l› yasan›n yay›n tarihi olan 24.4.2003
ayn› zamanda GVK 19. maddede düzenlenen yeni yat›r›m indirimi istisnas›n›n da yürürlük tarihidir.
GVK’nun "Ticari ve zirai kazançlarda yat›r›m indirimi istisnas›" bafll›kl› 19. maddesine göre yat›r›m
indirimi istisnas›ndan önceki uygulamada oldu¤u
gibi, yine dar mükellefiyete tabi olanlar da dahil
olmak üzere ticari ve zirai kazançlar› bilanço esas›na göre tespit edilen vergiye tabi mükellefler
yararlanacaklard›r.
Bu mükellef grubunun faaliyetlerinde kullanmak
üzere sat›n ald›klar› ya da imal ettikleri amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin maliyet bedelinin
%40’› vergi matrahlar›n›n tespitinde ilgili kazançlar›ndan (gelir vergisi mükellefleri için ticari ya da
zirai kazanç, kurumlar vergisi mükellefleri için kurum kazanc›) yat›r›m indirimi istisnas› olarak indirilir.
Yat›r›m indirimi uygulamas›na, istisnaya konu iktisadi k›ymete iliflkin harcamalar›n yap›ld›¤› y›lda
bafllan›r ve indirilecek tutara ulafl›ncaya kadar devam olunur. Harcaman›n yap›ld›¤› y›lda kazanc›n
yetersiz olmas› nedeniyle indirilemeyen istisna
tutar› izleyen y›llarda yeniden de¤erleme oran›
ile art›r›larak dikkate al›n›r.
Yasa yat›r›m indirimi istisnas› hesaplanmas› için
gerekli asgari harcama tutar›n› 5 milyar TL (2004
y›l› için 6 Milyar TL) olarak belirlemifltir. Bu tutar›n alt›nda kalan harcamalar sebebiyle istisnadan
yararlan›lamaz. Yasa, belirlenen bu s›n›r›n üzerinde olsa bile istisna uygulanmayacak harcamalar›n
neler oldu¤unu da maddede ayr› ayr› saym›flt›r.
Yasaya göre yat›r›m indirimi istisnas›nda yararla-
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namayacak harcamalardan Finansal Kiralama sektörünü yak›ndan ilgilendirdi¤ini düflündüklerimizle ilgili aç›klamalar yaz›m›z›n afla¤›daki bölümünde yer almaktad›r.
Yasa maddesinde yer alan hükümlerle ilgili bölümü, mükelleflerin yat›r›m indirimi istisnas›ndan
yararlanm›fl iktisadî k›ymetlerin aktife al›nd›klar›
tarihten itibaren iki y›l geçtikten sonra elden ç›karmalar› halinde kulland›klar› ve henüz kullanamayarak sonraki y›llara devrettikleri yat›r›m indirimi haklar›n› aynen muhafaza edeceklerini ancak,
iki y›l dolmadan söz konusu iktisadi k›ymeti elden ç›karmalar› halinde ise yararland›klar› istisna
ile ilgili olarak herhangi bir yükümlülük alt›na girmeyeceklerini fakat yararlanamayarak devreden
yat›r›m indirimi haklar›ndan daha sonra yararlanmalar›n›n mümkün olmayaca¤›n› belirterek noktalayal›m.
Yat›r›m ‹ndirimi Uygulamas› ‹le ‹lgili Özellik
Arz Eden Konular
‰ Finansal Kiralama fiirketi Ancak Kirac›s›n›n
Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›ndan Yararlanma Hakk› Bulunmas› Halinde ‹stisnadan Yararlanabilir.
Bilindi¤i gibi 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu’nun 4842 say›l› kanunla de¤iflik 28. maddesi
yat›r›mlar›n tamam›n›n veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçeklefltirilmesi halinde kiralayan›n, finansal kiralamaya konu olan iktisadî
k›ymetlerle ilgili olarak bunlar›n sat›n al›nmas› halinde uygulanan teflviklerden yararlanaca¤›n› hüküm alt›na almaktad›r. Bu maddeye göre finansal
kiralama yolu ile yap›lan yat›r›mlarla ilgili yat›r›m
indirimi istisnas›ndan finansal kiralama flirketi yararlanacakt›r. Ancak finansal kiralama flirketinin
bu istisnadan yararlanmas›n›n ana flart› kirac›n›n
söz konusu yat›r›m harcamas› sebebiyle GVK’nun
19. maddesinde belirlenmifl olan yat›r›m indirimi
istisnas›ndan yararlanabilecek olmas›d›r. Baflka
bir deyiflle yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanma hakk› bulunmayan örne¤in bir serbest meslek
erbab›n›n ya da gerçek kiflinin finansal kiralama
yolu ile iktisap edece¤i bir iktisadi k›ymet nedeniyle finansal kiralama flirketinin yat›r›m indiriminden yararlanma olana¤› bulunmamaktad›r.
‰ Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas› Sadece "Yeni" ‹ktisadi K›ymetlere yap›lacak Harcamalara Uygulanabilir.

Leasing Dünyas›

Yurt içinde ya da yurt d›fl›nda daha önce kullan›lm›fl olan iktisadi k›ymetlere iliflkin yat›r›m harcamalar› için yat›r›m indirimi hesaplanamaz. Bu kural›n istisnas› yüzer havuzlar ile 12 yafl›ndan küçük gemilerdir. Yüzer havuzlar ile 12 yafl›ndan
küçük gemiler için yap›lan harcamalar bu iktisadi
k›ymetler daha önce kullan›lm›fl olsalar bile yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanabilirler.
‰ Mal ve Hizmet Üretimi ‹le Do¤rudan ‹lgili Ol-

mayan Alet, Edevat, Mefruflat ve Büro Demirbafllar› ile ‹lgili Harcamalar Yat›r›m ‹ndiriminden Yararlanamaz.
4842 say›l› yasa öncesi yat›r›m indirimi uygulamas› ile yeni uygulaman›n önemli farklar›ndan biri "mal ve hizmet üretimi ile do¤rudan ilgili olmak" noktas›nda ortaya ç›kmaktad›r. Yat›r›m indiriminin ana flart› 19. maddenin 1 numaral› f›kras›nda belirtildi¤i gibi "faaliyetlerde kullanmak" olmakla birlikte yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanamayacak harcamalar›n say›ld›¤› ayn› maddenin 4 numaral› f›kras›na göre faaliyette kullan›lmak üzere sat›n al›nm›fl ya da imal edilmifl olsa
bile mal ve hizmet üretimi ile do¤rudan ilgili olmayan alet, edevat, mefruflat ve büro demirbafllar›na iliflkin harcamalar›n yat›r›m indiriminden
yararlanmas› mümkün bulunmamaktad›r.
Yasan›n ç›k›fl tarihinden beri yeni uygulama ile ilgili olarak Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan tebli¤ baz›nda herhangi bir aç›klama yap›lmam›fl olmas›
nedeniyle yukar›da belirtilen maddede geçen
mal ve hizmet üretimi ile do¤rudan ilgili olmak
ifadesinden kastedilenin ne oldu¤unu anlamak
oldukça güçtür.
Maddenin lafz›ndan, öncelikle alet, edevat, mefruflat ve büro demirbafllar›na iliflkin harcamalarla
ilgili olarak mutlaka bir mal ya da hizmet üretimi
ile do¤rudan iliflkisinin kurulmas› gerekti¤i anlafl›lmaktad›r. Bir sanayi iflletmesinde üretim departman›nda kullan›lan büro demirbafllar›n›n mal
üretimi ile do¤rudan iliflkisinin kurulmas› kolayl›kla mümkün olacakken ayn› iflletmenin muhasebe departman›nda kullan›lan büro demirbafllar›
için yap›lan harcaman›n "mal üretimi ile do¤rudan" iliflkisinin kurulamayacak olmas› nedeniyle
yat›r›m indiriminden yararlanmas› mümkün olmayabilecektir. Bu örnekten hareketle, tüm üretim
ve hizmet iflletmeleri için baflta muhasebe, insan
kaynaklar›, sat›n alma, pazarlama departmanlar›-
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n›n ihtiyac› için yap›lan alet edevat, mefruflat ve
büro demirbafl› harcamalar›n›n yat›r›m indirimine
konu edilmesi mümkün olmayabilecektir. Bu nedenle Finansal kiralama flirketlerinin yararlanabilece¤i yat›r›m indirimi istisnas›n›n tespitinde kirac›n›n finansal kiralamaya konu iktisadi k›ymeti iflletmesinin hangi biriminde kulland›¤›n›n tespitinin yap›lmas› gerekli olacakt›r.
‰ ‹flletmenin Esas Faaliyet Konusu ‹le ‹lgili Ol-

mayan Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Harcamalar Yat›r›m ‹ndiriminden Yararlanamaz.
GVK 19. maddede hüküm alt›na al›nan yeni yat›r›m indirimi uygulamas›nda, yukar›dan beri aç›klamakta oldu¤umuz "faaliyette kullanmak, "mal
ve hizmet üretimi ile ilgili olmak" kavramlar›n›n
yan›na tafl›t araçlar› ile ilgili olarak bir de "esas faaliyet konusu ile ilgili olmak" fleklinde bir baflka
kavram daha eklenmifl bulunmaktad›r.
Yat›r›m indiriminden yararlanamayacak olan harcamalar›n say›ld›¤› GVK 19/4 maddesinde binek
otomobili ve benzeri kara tafl›tlar›, yat, kotra, tekne ve benzeri motorlu deniz araçlar› ile uçak ve
helikopter gibi hava tafl›tlar›ndan iflletmenin esas
faaliyet konusu ile ilgili olmayanlar›na iliflkin harcamalar›n yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanamayaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
"Esas faaliyet konusu ile ilgili olmak" ifadesi de
aç›klama gerektirmektedir. Esas faaliyet konusu
da¤›t›m olan ya da binek oto kiralamas› olan bir
flirketin bu amaçla iktisap edece¤i binek otolar›na; hava tafl›mac›l›¤› ile ifltigal eden bir flirketin
uçak ya da helikopterlerine; yat, kotra, ya da tekne ile yolcu tafl›mac›l›¤› yapan bir iflletmenin bu
tafl›t araçlar›na iliflin harcamalar›n›n yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanaca¤› aç›k olmakla birlikte, örne¤in esas faaliyet konusu herhangi bir
mal ya da hizmet üretim ve pazarlamas› olan bir
iflletmenin pazarlama elemanlar›na bu amaçla
tahsis etti¤i binek otomobillerine iliflkin harcamalar›n›n istisnadan yararlan›p yararlanamayaca¤› konusu ciddi tart›flmalar› beraberinde getirmektedir.
Finansal Kiralama flirketlerince yap›lacak kara, deniz
ya da hava tafl›tlar›na iliflkin kiralamalarda kirac›n›n
esas faaliyet konusunun do¤ru bir flekilde tespit
edilip kiralanan tafl›tlar›n bu amaçla kullan›ld›¤›n›n
takibinin yap›lmas› önem arz etmektedir.

‰ Eski ve Yeni Hükümlerin Uygulama S›ras› Konusunda Mükelleflerin Seçimlik Haklar› Vard›r.

Yaz›m›z›n bafl›nda yat›r›m indirimi uygulamas›n›n
24.4.2003 öncesi ve sonras› dönemlere ait olmak
üzere GVK’nun 19 ve Geçici 61. maddeleri çerçevesinde ikili bir uygulamaya tabi oldu¤undan söz etmifltik. Hat›rlanaca¤› üzere yat›r›m indiriminde y›llar
itibariyle bir s›ra takip edilmekte kazanc›n yeterli olmas›na ra¤men yararlan›lmayan yat›r›m indirimi hakk› sonraki y›llarda kullan›lamamaktayd›.
Ayn› esas yeni uygulamada da geçerli olmakla birlikte Maliye Bakanl›¤› yay›nlad›¤› sirküler ve vermifl oldu¤u özelgelerde hem 24.4.2003 öncesi ve hem de
bu tarih sonras›na ait yat›r›m indirimi hakk› olan mükelleflerin hangi döneme iliflkin hakk›n› kullanaca¤›
konusunda serbestçe seçim yapabilece¤ini, bu flekilde yap›lacak seçim nedeniyle yararlanmad›¤› döneme iliflkin hakk›n› sonraki y›llarda kullan›labilece¤ini
ifade etmifltir.
Böylelikle 24.4.2003 tarihi sonras› yeni hükümlere
göre yeterli yat›r›m indirimi hakk› elde etmifl bulunan mükellefler eski dönemlere ait yat›r›m indirimi
stoklar›n› "yakmadan" yeni usullere göre belirlenmifl
haklar›n› kullanabilecekler ve bu yolla %19.8 oran›ndaki stopaj› ödemenin de önüne geçmifl olacaklard›r.
Buna karfl›l›k 2004 ve izleyen y›llarda yeni hükümlere göre belirlenmifl yat›r›m indirimi hakk›n›n kullan›lmas›nda yine y›llara göre belirlenmifl s›ran›n takip
edilmesi gerekecektir.
Son söz
4842 say›l› yasa ile getirilen yeni düzenlemeler sonucunda, yararlanmak için teflvik belgesi alma zorunlulu¤unun bulunmamas› nedeniyle belge almayan mükellefler taraf›ndan da yararlan›lacak bir hak
olarak yayg›nlaflan ve herhangi bir stopaj yükümlülü¤ü olmaks›z›n yararlan›lacak olan yat›r›m indirimi
istisnas›, bu hali ile finansal kiralama sektörü için öteden beri gelen önemini bir kat daha art›rm›flt›r.
Sektör için bu derece önemli olan bu istisna ile ilgili
kurallar›n, finansal kiralama flirketlerince çok s›k› bir
flekilde ve do¤ru olarak uygulanmas›, denetlenmesi,
kuflkulu durumlarda ifllem tesis etmeden önce
konunun tüm yönleri ile tart›fl›lmas›, aç›k olmayan
konularda Bakanl›k’la temasa geçilerek görüfl al›nmas› konunun önem ve de¤eri nedeniyle kaç›n›lmazd›r.
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Leasing Sektörünün 2003 Y›l› ‹fllem Hacmi
2 Milyar Dolar› Geçti
Leasing sektörünün 2003 y›l› ifllem hacmi 2,164 milyar
USD olarak gerçekleflti.Sektörün 9 ayl›k ifllem hacmi 1,5
milyar USD (1,574 milyar USD) üzerinde gerçekleflmiflti,son çeyrekte ise yaklafl›k 590 milyon USD tutar›nda ifllem gerçeklefltiren leasing flirketleri böylece sene sonunu
2 milyar USD’›n üzerinde ifllem hacmiyle kapad›lar.

USD tutar›nda tekstil yat›r›m› finanse edildi.Makine ekipman grubunda ise 2002 y›l›nda 279 milyon USD ifllem
hacmi gerçekleflmiflken 2003 y›l›nda bu grup % 96 art›fl
göstermifl ve 548 milyon USD’ye ulaflm›flt›r.
Kara ulafl›m araçlar›n›n ise toplam içindeki pay› de¤iflmemekle beraber, ifllem hacmi bir önceki seneye göre % 71

(Milyar TL-Bin USD)
I.Dönem

II.Dönem

III.Dönem

IV.Dönem

TOPLAM

TL

619.137

1.002.407

689.799

823.969

3.135.322

USD

364.188

712.115

498.274

590.305

2.164.883

4.975

7.881

5.614

5.763

24.233

Sözleflme Adedi

2002 y›l› ifllem hacmi 1,3 milyar USD olarak gerçekleflen
leasing sektöründe bu seneki ifllem hacmine göre USD
baz›nda art›fl oran› % 63 oldu. 2003 y›l›nda sektörün finanse etti¤i proje adedi de bir önceki y›l›n üzerinde gerçekleflti.2002 y›l›nda 19.383 adet projeye finansman
sa¤layan leasing flirketleri 2003 y›l›nda bu rakam› 24.233
adete ç›kard›lar.
Mal gruplar›n›n leasing ifllem hacmi içinde da¤›l›m oran›
bu sene de de¤iflmedi ve tekstil yat›r›mlar› ile üretim
ekipmanlar› (makine ve ekipman grubu) 2002 y›l›nda oldu¤u gibi ifllem hacminin % 44’ünü oluflturdu.Leasing flirketleri, 2003 y›l›nda toplam 961 milyon USD tutar›nda
tekstil ve üretim ekipman› finanse ettiler.
2002 y›l›nda finanse edilen mal gruplar› baz›nda en büyük
art›fl tekstil makinalar›nda yaflanm›fl ve 311 milyon USD
tutar›nda tekstil yat›r›m› leasing yöntemiyle finanse edilmiflti.2003 y›l›nda da tekstil yat›r›mlar›n›n h›z› kesilmedi
ve 2002’ye oranla % 30 art›fl kaydedilerek 413 milyon

oran›nda artt›.Bu grubun içinde en çok art›fl gösteren alt
gruplar % 178 ile Otobüs ve % 129 ile Çekici finansman›nda oldu.
Genel art›fl›n üzerinde art›fl yaflanan bir di¤er grup ifl makinalar› oldu.2002 y›l›nda 99,5 milyon USD tutar›nda ifl
makinesi finanse eden leasing flirketleri bu y›l 202 milyon
USD tutar›nda ifl makinesine leasing finansman› sa¤lad›lar.Bu grubun içinde en büyük paya 110 milyon USD ile
ekskavatör ve loader grubu sahip.
T›bbi cihaz finansman›nda da bu sene USD baz›nda % 135
art›fl ile genel art›fl›n üzerinde bir art›fl yafland› ve t›bbi cihaz finansman› 2002 y›l›nda 43 milyon USD iken 2003 y›l›nda 100 milyon USD’a yükseldi.Toplam içindeki pay› ise
% 3’ten % 5’e yükseldi.
Gayrimenkul finansman› ise bu sene % 109 oran›nda artt›. 2002 y›l›nda 69 milyon USD olan gayrimenkul ifllemleri bu sene 144 milyon USD’a yükseldi.Toplam içindeki pay› da % 5’ten % 7’ye yükseldi.

2003 Y›l› Mal Gruplar› Baz›nda Da¤›l›m
GAYRIMENKULLER
%7
BASIN YAYIN ‹LE ‹LG‹L‹
DONANIMLAR
%3

BÜRO EK‹PMANLARI
%9

D‹⁄ER
%3

KARA ULAfiIM
ARAÇLARI
%16

ELEKTRON‹K VE OPT‹K
C‹HAZLAR
%3

HAVA ULAfiIM
ARAÇLARI
%0

‹fi VE ‹NfiAAT
MAK‹NALARI
%9

MAK‹NA VE EK‹PMAN
25%

TUR‹ZM EK‹PMANLARI
%2
TEKST‹L MAK‹NALARI
19%

DEN‹Z ULAfiIM
ARAÇLARI
%0

TIBB‹ C‹HAZLAR
%5
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Öte yandan bilgisayar ve büro ekipmanlar›ndaki art›fl oran› genel art›fl›n alt›nda gerçekleflerek % 34 oldu ve bu grubun toplam içindeki pay› % 10’dan %
9’a düfltü.
Sektörler baz›nda bakt›¤›m›zda 2003 y›l›nda finanse
edilen projelerin % 61’i imalat sanayinde faaliyet
gösteren kurulufllara, % 35’i ise hizmet sektöründe
faaliyet gösteren kurulufllara gerçeklefltirildi. ‹malat
sanayinin içinde en büyük oran % 39 ile tekstil sektörüne ait.Hizmet sektöründe en yüksek pay ise %
25 ile inflaat, % 15 ile ise tafl›mac›l›k sektörüne yap›lan leasing ifllemlerinden olufluyor.Bu da¤›l›m
2002 y›l›nda % 59 imalat, % 37 hizmet sektörü olarak gerçekleflmiflti.
SEKTÖRLERE GÖRE DA⁄ILIM
TARIM
%2

D‹⁄ER
%2
H‹ZMET
%35

7

‹MALAT SANAY‹
%61

TARIM

‹MALAT SANAY‹

H‹ZMET

D‹⁄ER

PENETRASYON ORANI : DPT’nin 2003 y›l› için tahmini gerçekleflme sabit sermaye yat›r›mlar›na bakt›¤›m›zda, leasing ifllemlerinin yat›r›mlar içindeki pay› % 7.2 olarak görünüyor. Bu hesaplama yap›l›rken
ekipman leasing ifllemlerinin, konut hariç özel sektör sabit sermaye yat›r›mlar›ndaki pay›na bak›l›yor.Kamu yat›r›mlar›nda leasingi hemen hemen hiç
kullanmad›¤› için, hesaplamada dikkate al›nm›yor.
Türkiye’de leasing penetrasyonu % 5-7 seviyelerinde gerçeklefliyor.Bu oran, geliflmifl ülkelerde % 1520, ABD’de ise % 30 seviyelerinde.Ülkemizde leasingin yat›r›mlardaki pay› halen istenilen seviyeye
gelmifl de¤il.
NET K‹RA ALACAKLARI : Sektörün performans›n›
gösteren bir di¤er gösterge net kira alacaklar› tutar›. Bu tutar leasing flirketlerinin devam eden sözleflmelerindeki anapara riskini gösteriyor. F‹DER’e üye
39 flirketin 34’üne ait verilere istinaden;
31.12.2003 tarihi itibariyle sektörün finanse edilen
yat›r›mlardaki net kira alaca¤› (finansman tutar›) 2,2
milyar USD olarak gerçekleflti. Bu tutar 2002 y›l›nda 1,4 milyar USD, 2001 y›l›nda ise 1,2 milyar USD
idi. Böylece sektörün 2003 y›l› net kira alacaklar› bir
önceki seneye göre % 48 art›fl gösterdi.

F‹DER’e üye flirketlerin 31.12.2003 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

NET K‹RA
2003 YILI
ALACA⁄I
‹fiLEM HACM‹
(F‹NANSMAN)
TUTARI
fi‹RKET‹N ADI
(Bin USD)
(Bin USD)
KOÇLEASE
295.390
285.103
YAPI KRED‹ LEASING.
241.546
231.091
GARANT‹ LEASING
235.094
236.197
‹fi LEASING
216.359
185.350
CITILEASE
124.225
101.928
BNP-AK DRESDNER LEASING
123.545
98.350
FINANS LEASING
118.832
113.374
FFK FON LEASING
115.640
140.350
TEB LEASING
111.234
128.424
DIfi LEASING
87.300
106.999
VAKIF LEASING
67.116
44.529
HALK LEASING
61.898
59.756
SIEMENS LEASING
48.804
52.136
ABN AMRO LEASING
38.516
33.110
DEN‹Z LEASING
36.930
42.305
Z‹RAAT LEASING
36.174
8.954
PAMUK LEASING
35.630
20.791
TEKST‹L LEASING
31.210
28.074
ALEASE
30.576
38.584
A&T LEASING
25.671
24.512
fiEKER LEASING
25.173
24.142
SANKO LEASING
14.074
4.718
DAIMLER CHRYSLER LEASING
13.675
17.175
DEM‹R LEASING
8.692
2.535
MNG LEASING
5.948
2.913
ULUSAL LEASING
4.784
2.404
TEKFEN LEASING
4.527
4.955
TOPRAK LEASING
4.306
2.008
DAL LEASING
3.285
3.529
YALÇINLAR LEASING
1.712
469
KENT LEASING
713
DAR‹ LEASING
664
1.521
MERSAN LEASING
5
106
ASYA F‹NANS (*)
51.819
KUVEYT TÜRK (*)
51.078
DESTEK LEASING
MEKSA LEASING (**)
SÜZER LEASING
TICARET LEASING

Not:

(-) ‹flaretli flirketlerin verileri mevcut de¤ildir.
(*) Özel Finans Kurumlar›
(**) Verilerinin yay›nlanmas›n› istemeyen flirketler
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“CE” ‹fiARET‹
Harun ARIDURU / Maje Gümrük Müflavirli¤i

Avrupa Birli¤i’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 y›l›nda benimsedi¤i Yeni Yaklafl›m Politikas›
kapsam›nda haz›rlanan Yeni Yaklafl›m Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olan CE iflareti, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerine uygun oldu¤unu ve gerekli bütün uygunluk de¤erlendirme faaliyetlerinden
geçti¤ini gösteren bir Birlik iflaretidir.
CE ‹flareti, "Community Europe" ifadesinin bafl harfleri
olarak kullan›lmakta ve afla¤›daki flekilde sembolize
edilmektedir.
CE iflareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sa¤lamamakta, yaln›zca ürünün, asgari
güvenlik koflullar›na sahip
oldu¤unu göstermektedir.
Bu iflareti tafl›mas› gereken,
Yeni Yaklafl›m kapsam› bir
ürünün, Avrupa Birli¤i ba¤l›
ülkelere girifli için, üzerinde CE ‹flareti bulunmas› zorunludur.
CE UYGUNLUK ‹fiARET‹N‹N ‹L‹fiT‹R‹LMES‹ VE KULLANIMINA ‹L‹fiK‹N ESASLAR:
I) Bir ürünün, CE iflaretinin ilifltirilmesini gerektiren
birden fazla teknik düzenlemeye tabi olmas› durumunda, CE uygunluk iflareti, ürünün, ilgili tüm teknik
düzenleme hükümlerine uygun oldu¤unu gösterir.
II) CE uygunluk iflareti;

VII) Ulusal veya uluslararas› bir standarda uygunlu¤u
belirten iflaretler CE uygunluk iflaretinin görünebilirli¤ine ve okunabilirli¤ine zarar vermemek kayd›yla,
ürüne, ambalaj›na veya ekli doküman›na ilifltirilebilir.
VIII) CE uygunluk iflareti, üretici taraf›ndan ilifltirilir.
Onaylanm›fl kuruluflun kimlik kay›t numaras›, kendi
sorumlulu¤u alt›nda, kendisi veya üretici taraf›ndan
ilifltirilir.
"CE" ‹fiARET‹ ‹L‹fiT‹R‹LMES‹ ZORUNLU OLAN ÜRÜN
GRUPLARI:
Afla¤›da belirtilen ürün guruplar› için AB’ye ihracatta
zorunlu olarak aranan CE iflareti uygulamas›, ilgili
mevzuat›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte, Türkiye’de iç
piyasaya arz edilecek ürünler ile ithal edilecek ürünler
içinde zorunlu hale gelmektedir.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

‰ ‹lgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedi¤i takdir-

l

de, en az 5 mm boyunda "CE" harflerinden oluflur.
‰ Bu iflaret için öngörülen oranlara ve flekle ba¤l› kal›nmak kayd›yla, küçültülebilir veya büyütülebilir.
‰ Ürüne veya veri levhas›na ilifltirilir. Ürünün yap›s›
gere¤i bunun mümkün olmamas› halinde, etiketine,
ambalaj›na ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir doküman›n bulunmas›n› gerektirdi¤i durumlarda, bu dokümanlara ilifltirilir.
‰ Görünür, okunabilir ve silinmeyecek flekilde ilifltirilir.
III) CE uygunluk iflareti, üretim kontrol safhas›n›n sonunda ilifltirilir.
IV) ‹lgili teknik düzenlemenin gerektirdi¤i durumlarda, CE uygunluk iflaretinin yan›nda, üretim kontrol
safhas›nda yer alan onaylanm›fl kuruluflun Komisyon
taraf›ndan verilen kimlik kay›t numaras› yer al›r.
V) Belirli ürünlerin kullan›m›na iliflkin özelliklerin belirtilmesinin gerekti¤i durumlarda, CE uygunluk iflareti
ve onaylanm›fl kuruluflun kimlik kay›t numaras›ndan
sonra bir piktogram veya kullanma kategorisini gösteren baflka bir iflaretleme yer alabilir.
VI) Ürünlere, CE uygunluk iflaretinin anlam› ve flekli
hakk›nda üçüncü flah›slar› yan›ltacak baflka iflaretler
ilifltirilemez.

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

alçak gerilim cihazlar›
basit bas›nçl› kaplar
oyuncaklar
inflaat malzemeleri
elektromanyetik uygunluk
makineler
kiflisel korunma cihazlar›
otomatik olmayan tart› aletleri
aktif emplante edilen t›bbi cihazlar
gaz yakan aletler
s›cak su kazanlar›
sivil kullan›m için patlay›c›lar
t›bbi cihazlar
patlay›c› ortamlarda kullan›lan ekipmanlar
asansörler
dondurucular
bas›nçl› kaplar
telekomünikasyon terminal cihazlar›
in vitro diagnostik t›bbi cihazlar
gezi amaçl› tekneler
radyo ve telekomünikasyon terminal cihazlar›

"CE" ‹fiARET‹N‹N ÜRÜNE ‹L‹fiT‹R‹LMES‹
CE ‹flareti, ürünün, temel gerekler olarak tan›mlanan
ve insan sa¤l›¤›, can ve mal güvenli¤i, hayvan ve bitki yaflam ve sa¤l›¤›, çevre ve tüketicinin korunmas›
aç›s›ndan asgari güvenlik koflullar›na sahip oldu¤unu
gösteren bir iflarettir.
Yeni Yaklafl›m direktifleri kapsam›ndaki bir ürünün, CE
‹flaretli olarak piyasaya sunulmas›ndan üretici sorumludur. Ancak; e¤er üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birli¤i içinde de¤ilse, bu sorumlulu¤u
ithalatç› yerine getirmek zorundad›r. Bir baflka deyiflle, ithalatç› ithal etti¤i ürünlerin AB normlar›na uygun
oldu¤unu garanti etmek zorundad›r.
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CE iflaretinin ilifltirilmesi iki flekilde olmaktad›r:
Düflük riskli ürünlerde, üretici, kendi imkanlar›yla veya baflka bir test kurulufluna ürününün testini yapt›rmak suretiyle, ürünün ilgili direktife uygun olup olmad›¤›n› tespit etmektedir. Ürünün uygun olmas› halinde, üretici bir uygunluk beyan› düzenleyerek ürününe
CE iflaretini ilifltirmektedir.
Yüksek riskli ürünlerde ise, üreticinin mutlaka AB üyesi ülkelerde yerleflik olan fakat di¤er ülkelerde de flube veya temsilcilikleri bulunan onaylanm›fl kurulufllara (notified body) baflvurma zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Üçüncü bir taraf olmak zorunda olan bu test
ve/veya belgelendirme kurulufllar›n›n yapaca¤› test
sonucunda ürünün ilgili mevzuata uygunlu¤unun tespit edilmesi halinde üretici yine bir uygunluk beyan›
düzenleyerek ürününe CE iflaretini ilifltirmektedir. Bir
ürünün hangi gruba girdi¤i ilgili direktifte belirtilmekte veya test kurulufllar› arac›l›¤›yla tespit edilebilmektedir.
P‹YASA GÖZET‹M‹
Piyasa gözetiminin amac›, piyasa arz edilen ürünlerin
ilgili bulundu¤u Yeni Yaklafl›m Direktifleri veya di¤er
tüm Tek Pazar mevzuat›na uygun olarak üretilip üretilmedi¤ini tespit etmek ve böylece an›lan mevzuat
hükümlerine Topluluk çap›nda uyulmas›n› sa¤lamakt›r.
Piyasa gözetimi yükümlülü¤ü, üye ülkelere mevzuata
uygun olmayan ürünlerin serbest dolafl›m›n› engelleme hakk›n› vermektedir.
Onaylanm›fl kurulufllar piyasa gözetiminden sorumlu
kurulufllarla kar›flt›r›lmamal›d›r. Piyasa gözetimini gerçeklefltirmek kamu kurulufllar›n›n sorumlulu¤udur. Bu
husus özellikle piyasa gözetimi faaliyetlerinin tarafs›zl›¤›n›n garantisidir. Piyasa gözetiminden sorumlu kamu kuruluflu piyasaya arz edilen ürünlerin izlenmesini baflka bir tarafs›z kurulufla yapt›rabilir. Ancak piyasa gözetimi faaliyetleri sonucunda al›nan kararlardan
tümüyle kamu kuruluflu sorumludur.
‹THALAT AfiAMASINDA CE ‹fiARET‹
Ülkemizde ürünlerin ithalat›nda zorunlu standart
kontrolleri D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan yürürlü¤e konulan "D›fl Ticarette Standardizasyon Rejimi Karar›" ve buna istinaden her y›l yay›mlanan "D›fl Ticarette Standardizasyon Tebli¤leri" çerçevesinde yürütülmektedir.
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›nca yay›mlanan 2004/9 say›l›
"CE ‹flareti Tafl›mas› Gereken Ürünlerin ‹thalat›na ‹liflkin D›fl Ticaret Standardizasyon Tebli¤i" ile Oyuncaklar Hakk›nda Yönetmelik, T›bbi Cihaz Yönetmeli¤i ve
Vücuda Yerlefltirilebilir Aktif T›bbi Cihazlar Yönetmeli¤i kapsam›na giren ürünlerin ithalat› aflamas›nda izlenecek prosedürler belirlenmifl bulunmaktad›r. CE Uygunluk ‹flaretini zorunlu k›lan di¤er ürün gruplar›n›n
da özellikle Finansal Kiralama Firmalar›n› ilgilendiren
Makine Emniyeti Yönetmeli¤i kapsam›na giren ürünlerin ithalat›nda da benzer prosedürlerin uygulanaca¤› öngörülmektedir.
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2004/9 say›l› Tebli¤e Göre;
1- Yönetmelikler kapsam›na girdi¤i ilgili yetkili kurulufl taraf›ndan tespit edilen ürünlerin ithal edilebilmesi için, tabi olduklar› yönetmelik hükümlerine uygun
olmas› zorunludur.
2- Yönetmelikler kapsam›na girdi¤i ilgili yetkili kurulufl taraf›ndan tespit edilen ürünler, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan Gümrük Müsteflarl›¤›na bildirilir.
3- Ürünlerin ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun oldu¤u yetkili kurulufl veya yetkili kuruluflun görevlendirece¤i kurulufl taraf›ndan verilecek uygunluk yaz›s›
ile belirlenir.
4- Uygunluk yaz›s› için ithalatç› veya temsilcisi baflvuru formu ve ürüne iliflkin uygunluk beyan› ile birlikte
yetkili kurulufla baflvurur.
5- Yetkili kurulufl taraf›ndan ürünlere ilifltirilen CE ‹flareti’nin ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
ilifltirilip ilifltirilmedi¤ine göre yap›lacak de¤erlendirmenin olumlu olmas› halinde, ithalatç›ya veya temsilcisine gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere uygunluk yaz›s› verilir.
6- ‹thalatç› veya temsilcisi taraf›ndan gümrük idarelerine beyan edilen ilgili Yönetmelik kapsam›na giren
ürünlerin Yönetmelikte belirtilen asgari güvenlik flartlar› aç›s›ndan ciddi risk ve tehlike oluflturaca¤› yönünde flüpheli özellikler göstermesi durumunda, yetkili
kurulufl taraf›ndan ithalatç›dan ürüne ait teknik dosya
istenir ve/veya ürün ilgili Yönetmelik hükümlerine
göre kontrole tabi tutulur. Yap›lan de¤erlendirme
ve/veya kontrolün olumsuz olmas› halinde ürünün ithalat›na gümrük idarelerince izin verilmez.
7- Avrupa Birli¤inde serbest dolafl›ma girmifl olan Yönetmelikler kapsam› ürünlerin ithalat›nda yetkili kurulufl taraf›ndan düzenlenen uygunluk yaz›s› aranmaz
ve ilgili gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalat›na
do¤rudan izin verilir. Ancak gümrük idarelerince bu
ürünlerin ilgili Yönetmelikte belirtilen asgari güvenlik
flartlar› aç›s›ndan ciddi risk ve tehlike oluflturaca¤› yönünde flüpheli özellikler gösterdi¤inin tespit edilmesi
halinde ithalat aflamas›nda yetkili kuruluflça verilecek
uygunluk yaz›s› istenir.
Sonuç olarak 2004/9 say›l› tebli¤den anlafl›ld›¤› üzere;
1- Öncelikle hangi ürünlerin hangi yönetmelikler kapsam›na girdi¤inin D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan
Gümrük Müsteflarl›¤›na bildirilmesi gerekmektedir.
2- Avrupa Birli¤inde serbest dolafl›mda bulunan ürünlerin ithalat›nda, asgari güvenlik flartlar› aç›s›ndan ciddi risk ve tehlike oluflturaca¤› yönünde flüpheli özellikler göstermemesi durumunda, yetkili kurulufl taraf›ndan uygunluk yaz›s› düzenlenmesine gerek duyulmadan ithalata izin verilmektedir.
3- Avrupa Birli¤inde serbest dolafl›mda bulunmayan
ve yönetmelikler kapsam›na girdi¤i D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan Gümrük Müsteflarl›¤›na bildirilen
ürünlerin ithalat› aflamas›nda yetkili kurulufllarca verilecek uygunluk yaz›s› ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
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ET‹K
Zafer KIZILSU / Yap› Kredi Leasing
‹nsanl›¤›n toplumsallaflma süreci içinde, bu sürecin hem
kurucu bir ö¤esi hem de sonucu olan eylem, davran›fl, tutum ve düflünceler; tarihsel dönemlerin ve sosyo-kültürel
co¤rafyalar›n farkl›l›¤›na ra¤men, genel geçer ahlak de¤erlerine, norm ve ilkelere iflaret eder.‹ktisad›n ve teknolojinin her fleyi belirledi¤i, tek yönlü olarak salt kazanc›
artt›rmak üzere rasyonalize edilmeye endekslenen günümüz dünyas›nda, yarar hesapç›l›¤›n›n y›k›c› etki ve sonuçlar›n› yans›tan elefltirel bir aynaya ve özgürlük, eflitlik,
adalet, hoflgörü gibi niteliksel de¤erlerin de oldu¤unu
an›msamaya ihtiyac›m›z var. ‹flte bir bilim, bir felsefi disiplin ya da ö¤retiler toplam› olarak anlafl›labilecek olan etik
bize, evrensel ölçekte geçerli oldu¤u düflünülen ahlaki
de¤erlerin, ilke ve normlar›n var oldu¤unu söylemekte,
bunlar› bilgi olarak sistematize edip insan›n önüne koyarak, buradan hareketle ahlaki eylem ve davran›fllar›n, tutum ve tercihlerin türetilece¤i umudunu vermektedir. ‹lkeler temelinde, bütünsel etik sistemini anlamak ve gelifltirebilmek için tarihsel bilgilere ve kavramlara yönelirken
sistematik düflünceleri de göz önünde tutmak gerekir.
Etik neyi araflt›r›r? Etik, insan›n eylemlerini konu al›r. Buna ra¤men karakteristik bir eylem kuram› say›lamaz, zira
eti¤in konusunu her türlü insan faaliyeti ve eylemi de¤il
de öncelikle ahlakili¤i vurgulayan, yani ahlaki eylemler
oluflturur. Etik, bir eylemi ahlaki aç›dan iyi bir eylem yapan niteliksel durumu sormaktad›r ve bu ba¤lamda: ahlak, iyi, ödev, gereklilik, müsaade vb. kavramlar› ele almaktad›r.
Etik, konusuna nas›l yaklafl›r? Etik, temellendirilmifl sonuçlara varmay› amaçlar; dolay›s›yla ne ahlakilefltirme ne
ideolojiye dönüfltürme ne de dünya görüflü ortaya koyma
gibi bir amaca sahiptir. Konusuna, yani ahlaki eylemlere
belirli bir yöntem kullanarak yaklaflmaktad›r. Bu do¤rultuda da salt öznel de¤il; nesnel geçerlili¤i olan, bir baflka
deyiflle özneler aras› ba¤lay›c›l›¤› kan›tlanabilen önermeler önem kazanmaktad›r (Pieper, 1999).
Etikte kabaca iki etik yöntem kategorisini birbirinden ay›rt
edebiliriz. Betimleyici (deskriptif) yöntem ve normatif
(normlarla ilgili) yöntem. Betimleyici yöntem arac›l›¤›yla
belirli bir toplum ya da topluluktaki fiili eylem ve davran›fl
biçimleri, sözkonusu toplum ya da topluluk içindeki etkin
de¤erler ve geçerlilik talepleri aç›s›ndan araflt›r›l›r. Bunlar
araflt›r›lan toplum ya da toplulukta geçerli olan, yani oradaki mevcut, ola¤an prati¤i ve bu prati¤i yönlendiren -ço¤unlu¤un ba¤lay›c› oldu¤unu kabul etti¤i ahlak yasalar›n›n bütününe yönelik- yarg›lar› içerir. Normatif yöntem ise
mevcudu betimlemekten çok önceden -tan›mlay›c›, reçete sunan bir yöntemdir. Bu yöntem, dogmatik bir bak›fl
aç›s›yla uyguland›¤›nda, neyin nas›l yap›lmas› gerekti¤ini
önceden tan›mlad›¤› için kolayca ideolojiye dönüflme riski tafl›r; bundan dolay› durumu saptamakla yetinen ve durumun nas›l olmas› gerekti¤ine iliflkin görüfller öne sürmeyen betimleyici yönteme göre do¤al olarak daha elveriflsizdir. Ancak bilindi¤i üzere sadece mevcut olgular› bir
malzeme olarak bir araya getirdikten sonra, seçip ay›klay›p yeniden düzenleme ile de kimi de¤er yarg›lar›n›n ortaya konmas› mümkündür. Etikte normatif yöntemler salt
elefltirel olarak kullan›ld›¤›nda; yani "Z durumunda Y 'yi
yapmal›s›n!" türünden do¤rudan eylem talimatlar› sunmayan yöntemler olarak kullan›ld›¤›nda ifllevseldir. Normatif
yöntemi kullanan etik, bir saptamaya gitmeden önce eylemleri ahlak çerçevesinde de¤erlendirme olana¤› sunan

ölçütleri gelifltirmek durumundad›r. Bu de¤erlendirme ölçütleri sürekli tekrar sorgulanabilir, gözden geçirilebilir olmal›, yani elefltirel karakter tafl›mal›d›r (Cevizci, 2002; Pieper, 1999).
Eti¤in nihai amac› nedir, neyi hedefler?
-‹nsan prati¤ini ahlaki niteli¤i bak›m›ndan ayd›nlatma ki
burada pratik Aristoteles'in deyifliyle hem eti¤in var olma
koflulu hem de onun hedefi ve amac›'d›r. (Pratik neden,
hem sa¤duyulu hem de etik anlamda, ne yapmam›z gerekti¤ini bize söyleyen ve onu yapmaya bizi güdüleyen
nedendir.)
-Elefltirel, ahlak taraf›ndan belirlenmifl bir bilinci gelifltirebilecek etik argümantasyon biçimlerine ve temellendirme
süreçlerine girebilme,
-Ahlaki eylemin, insan›n isterse gerçeklefltirebilece¤i, istemezse vazgeçebilece¤i keyfi bir eylem olmad›¤›n›; aksine, insan olarak varl›¤›na iliflkin vazgeçilmez bir niteli¤in
ifadesi oldu¤unu gösterebilme, yani insan› sevmeyi ö¤retebilme.
Bu hedefler, hem bilgi ile ilintili biliflsel (kognitif) bir u¤ra¤› hem de art›k salt ö¤renme süreçleriyle aktar›lamayacak
olan, yani sorumluluk bilinci olarak ya da ahlaki yükümlülü¤ün üstlenilmesi, insan›n ahlaki olan› ba¤lay›c› olarak tan›mas› biçiminde tan›mlanabilecek bir durumu dile getirmektedir.
Ancak eti¤in dayand›¤›, hatta dayanmak durumunda oldu¤u temel koflul, "iyi niyet" tir. ‹yi niyet, burada, kiflinin
argümanlar› kabullenmeye ilkesel olarak haz›r olmas›n›n
ötesinde, iyi olarak kabul edileni fiilen kendi eylemlerinin
ilkesi haline getirmesi anlam›na gelmektedir. Bak›fl aç›s›n›
sorgulamay› daha en bafltan istemeyen kiflide, farkl› nedenlerden dolay› iyiyi isteme iradesi, yani iyi niyet eksik
olabilir (Pieper, 1999).
Eti¤i üç ana anlam›yla özetlersek;
„ "Etik" sözcü¤ü bazen ahlak anlam›nda, yani belirli bir
grupta, belirli bir zamanda, kiflilerin birbirleriyle iliflkilerinde de¤erlendirmelerini ve eylemlerini belirlemeleri beklenen de¤erlendirme ve davran›fl normlar› sistemleri anlam›nda kullan›lmaktad›r. Bunlar yaz›l› olmayan norm sistemleri, ya da belirli bir zamanda, belirli bir kültürde neyin "iyi" neyin "kötü" oldu¤una iliflkin norm sistemleri, dolay›s›yla kiflilerin genel olarak neleri yapmalar›, neleri yapmamalar› gerekti¤ini dile getiren de¤iflik ve de¤iflken
norm sistemleridir. Bu yaz›l› olmayan norm sistemlerine
"ahlak normlar›" denebilir.
„ "Etik" sözcü¤ü bir de insansal bir fenomen olan etik fenomeni hakk›nda do¤rulanabilir-yanl›fllanabilir bilgi ortaya
koyan ya da koymas› beklenen felsefe dal›n› dile getirmek
için de kullan›lmaktad›r. Etik de¤er ve etik de¤erlere iliflkin felsefi bilgi de, herhangi bir ahlakl›l›k bildirgesinin gelifltirilmesi ve uygulanmas› için onsuz olamayacak bir koflul oldu¤u gibi, günlük yaflamda, belirli durumlarda insan
onuruna zarar vermeden eylemde bulunabilmenin de ana
kofluludur
„ Di¤er ba¤lamda "etik" sözcü¤ü, bir yaz›l› normlar bütünü, bir grup insan›n belirli amaçlarla oluflturdu¤u norm
bütünleri anlam›nda kullan›lmaktad›r. Böyle belgeler, o
amaç için türetilmifl normlardan veya mevcut normlar aras›ndan seçilmifl ve evrensel olarak geçerli k›l›nmak istenen belgelerdir. Meslek etikleri ba¤lam›nda "etik" sözcü-

Leasing Dünyas›

¤ü, böyle normlarla u¤raflan araflt›rma alanlar› anlam›nda
da kullan›lmakta olup, eti¤in bu anlam›, "mesleki etik" ile
"evrensel etik" tart›flmalar›yla en yayg›n olan›d›r (Kuçuradi,
2003).
‹fl ahlak› olarak da isimlendirilen mesleki etikler; "Bir mesle¤in üyelerine veya bir kifliye rehberlik eden standartlar
veya kurallar" olarak tan›mlan›r ve ait oldu¤u disiplinin sorunlar›na göre detayland›r›l›r. Bir firman›n teknoloji ve kanuni yeniliklere ayak uydurabilmek için, ülkesine, çal›flt›¤›
kurum ve kiflilere karfl› bilincini ve hizmetini sürekli olarak
gelifltirme sorumlulu¤u vard›r. Bu geliflme, e¤itimler ve
uygulamal› deneyim vas›tas›yla en etkili ve verimli bir flekilde elde edilmektedir. Topluma karfl› olan etik bilincin
temelinde ise, toplumun sa¤l›k, güvenlik ve refah›n›n herfleyden üstün tutulmas› olmal›d›r. Bu ba¤lamda etik sorumluluklar,
„ Topluma karfl› sorumluluklar
„ Do¤a ve çevreye karfl› sorumluluklar
„ ‹flverene ve müflteriye karfl› sorumluluklar
„ Mesle¤e ve meslektafllara karfl› sorumluluklar
„ Kendine karfl› sorumluluklar
olmak üzere s›n›fland›r›lmaktad›r. Di¤er bir kavram olarak
ekonomi eti¤i, iyi bir hayat›n etik ilkelerini verimlilik, yararl›l›k artt›r›m› ve de¤er yükseltme gibi iktisadi eylemin
talepleriyle birlefltirmeye çal›fl›r. Bugün s›rf kendi amaçlar› do¤rultusunda ilerleyen bir ekonomik büyümenin sonucu olarak yaflad›¤›m›z çevre kirlili¤ini önlemek üzere, adil,
bar›flç›, fleffaf bir ekonomik düzen için yeni bir model talep eden elefltiri sesleri giderek yükselmektedir. Bu ba¤lamda, bireylerden sadece kendi ç›kar›n›n ötesinde (en
üst düzeyde kar ve kazanca ulaflma amac› ötesinde) genel toplumsal prati¤i göz önüne almalar› ve ekonomik
davran›fl›n›n özelefltirisini yaparak düflünmeleri talep edilmektedir. ‹flletmelerin de iflletme eti¤ine uymalar› flartt›r;
böylelikle iflletmelerin hem kendi bünyesinde çal›flanlara
(yönetim biçimi, idarecilik, çal›flanlar›n kararlara kat›lmas›,
performanslar›n›n de¤erlendirilmesi) hem müflterilere
(mallar›n kalite ve fiyat olarak adil olmas›) hem de rakip
firmalara (rekabet koflullar›, rekabet davran›fl›) karfl› sorumluluklar›n› yerine getirmesi sa¤lanacak, ayn› zamanda
da mal üretiminin zararl› yan etkilerinin olabildi¤ince azalt›lmas› ve olumsuzluklar›n kayna¤›n› sorgulayan ilkeye
göre davranmas› mümkün olacakt›r. Peter Koslowski ekonomi eti¤ine iliflkin yasay› flöyle formüle eder:
"Öyle bir davran›fl göster ki, iktisadi tutumun, ekonominin
çifte görevine uygun olsun; hem insanlara ihtiyaç duyduklar› mallar› en ekonomik yoldan sa¤la hem de insan prati¤inin ve kendini gerçeklefltirmenin temel alan› oluflabilsin" Yap›lan ifl ve al›nan kararlar›n her zaman örnek teflkil
etti¤i düflünülürse daima do¤ruyu arama yolunda gidilmesi gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bir flah›s veya iflletme
dürüst olmad›¤› zaman, zarar› yine kendinin, meslektafllar›n›n ve sonunda toplumun görece¤ini bilmelidir. Mesleki etkinlikler, tüm meslektafllar›n›n güvenini kazanacak bir
biçimde ve mesle¤in sayg›nl›¤›na azami özen göstererek
sürdürülmelidir. Meslek ya da zümre onuru, meslek eti¤inin alanlar›na özgü kurallarla s›k› s›k›ya ba¤l›d›r ve bunlar› çi¤neyen yaln›zca kendi prestijine de¤il, mesle¤e de
büyük zarar verir.
Finansal Kiralama Derne¤i F‹DER, güven ve istikrarl› ifl ortam›n›n oluflturulmas›, zarar› dokunacak uygulamalar›n
önüne geçilmesi ad›na leasing sektöründeki firmalar›n bir
bütünlük sa¤lamas› gereklili¤ini vurgulamak amac›yla
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„ Mevzuata Uygunluk (Kanuni düzenlemelere uygun çal›fl›lmal›d›r.)
„ Dürüstlük (fiirket, müflteri ve sat›c› üçgeni içinde dürüst
davran›fllar sergilenmelidir.)
„ Güvenilirlik ve Saydaml›k (‹fl iliflkileri do¤ru, aç›k, anlafl›l›r bir platformda yürütülmelidir.)
„ Ekonomik Yarar›n Gözetilmesi (Karl›l›¤›n yan›nda ekonomik kalk›nma da gözönünde bulundurulmal›d›r.)
„ Rekabet (Sektörün menfaatleri gözetilerek haks›z rekabetin oluflturulmamas› gerekir.)
„ Çevrenin Korunmas› (Toplumsal yarar gözetilerek çevreye duyarl› olunmal›d›r)
„ Karaparan›n Aklanmas› ile Mücadele (Bu konunun
önemi üzerinde hasssasiyetle durularak hem ulusal hem
de uluslararas› platformda mücadelede bulunulmal›d›r.)
genel ilkelerini oluflturmufl ve uygulamaya koymufltur.
Bunlar, bir mesle¤i icra ederken kendisinden yararlan›lacak ya da kullan›lacak olan ortak ölçütlerdir.Bu ilkelerin sektöre oturtulmas› ve denetlenmesi bir zorunluluktur. Çünkü zaman zaman karfl›lafl›lan etik olmayan
baz› olaylar, insan›n do¤as›nda olan koruma ve kazanma
içgüdüsüyle ya da istem d›fl› oluflabilmektedir.
Etik konusu ele al›nd›¤›nda, bahsedilen ifl kolunda varolan
veya potansiyel içeren etik olmayan uygulamalar ile ilgili
baz› basit, temel, kal›c› ve önemi vurgulay›c› örneklerin
verilmesi, bunlar üzerinde de dikkatle durulmas› zaruretini do¤urmaktad›r. Türkiye’nin k›sa leasing geçmiflinde,
etik olmad›¤› düflünülen örnek olaylar›n net olarak ifade
edilmesinin, sektördeki iyileflme sürecini h›zland›raca¤›
düflünülmektedir.
Her meslek ve ifl grubunda oldu¤u kadar bu ifl kolu da
etik olmayan davran›fllara aç›k olup istismar edilebilir. Bizlere düflen en önemli görev etik olmak ve etik davranmak
ad›na, mevcut riskleri bafltan tespit etmek, bunlar› bertaraf
etmek için de gerekli önlemleri almakt›r. Son y›llarda
leasing sektöründeki geliflmeler, getirdi¤i avantajlar ve
her geçen y›l sektördeki geniflleyen ifllem hacimlerinin
ekonomiye katk›s› gözönünde bulunduruldu¤unda, bu
devleflen ticari yap›n›n ne denli önemli ve mesleki etik
kurallar›na da ne denli gereksinimi oldu¤u ortadad›r. Hem
kendi sektörümüz ve toplumumuz, hem de tüm insanl›k
için;
Önce baflkalar›n›, sonra kendini sev….
Sa¤ elinden b›rakma iyicil bar›fl›,
K›skanç a¤›zlar› kapamak için adil ve cesur ol.
Varmay› istedi¤in tüm amaçlar ülkenin,
Tanr›’n›n ve do¤runun
Amaçlar› olsun
Shakespeare (Haynes,2002).
Kaynakça:
Cevizci, A., 2002, "Eti¤e Girifl", Paradigma Yay›nlar›, ‹st.
F‹DER, 2002, "Mesleki ahlak kurallar› uygulama ilkeleri ", ‹st.
Haynes, F., 2002, "E¤itimde Etik", Ayr›nt› Yay›nlar›, ‹st.
Kuçuradi, I.,2003, "Etik ve Etikler", TMH Dergisi, Say›: 423, 7-9.
Pieper, A., 1999, "Eti¤e Girifl", Ayr›nt› Yay›nlar›, ‹st.
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F‹DER ‹statistikleri

F‹DER 2003 Y›l› ‹statistik Sonuçlar›
F‹DER -Finansal Kiralama ‹fllemlerinin Mal Gruplar›na Göre Da¤›l›m› (Ekim-Aral›k 2003)
IV.DÖNEM (01.10.2003-31.12.2003)
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

Milyar
TL
83.983
0
109
80.675
263.518
48.436
150.006
9.810
34.331
26.309
70.558
37.268
18.966
823.969

‹fiLEM ADED‹

Bin
USD
60.167
0
78
57.797
188.789
34.700
107.467
7.028
24.595
18.848
50.549
26.699
13.588
590.305

Da¤›l›m
%
10.19
0
0.01
9.79
31.98
5.88
18.21
1.19
4.17
3.19
8.56
4.52
2.30
100.00

2003 YILI
Milyar
TL
486.409
0
10.202
288.678
792.007
144.939
603.937
61.680
108.925
81.286
268.253
209.113
79.893
3.135.322

5.763

Bin
USD
334.547
0
6.833
201.741
547.874
100.345
413.293
42.864
75.904
56.523
185.320
144.051
55.588
2.164.883

2002 YILI
Da¤›l›m
%
15.51
0
0.33
9.21
25.26
4.62
19.26
1.97
3.47
2.59
8.56
6.67
2.55
100.00

Milyar
Bin
TL
USD
312.331 195.350
9.807
6.000
27.718
17.011
155.688
99.588
441.484 278.568
67.043
42.725
492.334 310.808
56.304
36.095
79.257
50.378
61.233
38.306
217.291 137.895
106.533
68.766
72.039
46.164
2.099.062 1.327.654

24.233

Da¤›l›m
%
14.88
0.47
1.32
7.42
21.03
3.19
23.45
2.68
3.78
2.92
10.35
5.08
3.43
100.00

19.383

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

2002 YILI ‹fiLEM HACM‹

2003 YILI ‹fiLEM HACM‹

B‹N USD

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Kara
Ulafl›m
Araçlar›

195.350
2003 334.547
2002

Hava
Ulafl›m
Araçlar›

Deniz ‹fl ve Makina ve Tibbi Tekstil Turizm Elektronik Bas›n Yay›n Büro
Gayri
Ulafl›m ‹nflaat Ekipman Cihazlar Makinalar› Ekipmanlar› ve Optik ile ‹lgili Ekipmanlar› Menkuller
Araçlar› Makinalar›
Cihazlar Donan›mlar

Di¤er

6.000
0

17.011
6.833

46.164
55.588

99.588
201.741

278.568
547.874
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42.725
100.345

310.808
413.293

36.095
42.864

50.378
75.904

38.306
56.523

137.895
185.320

68.766
144.051
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