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        Günümüzde ülkeler yatırımların hızlanması,mevcut bulunan ekonomik 

sorunlar ve firmaların yatırımlarını dış kaynaklara başvurmadan özkaynaklarlan 

finanse etmek istemeleri gibi sebeplerden ötürü finansal araçlar geliştirmeye 

çalışmaktadır.Bu araçlardan biri de finansal kiralamadır.2003 yılında yapılan kanuni 

değişiklikten evvel yapılan finansal kiralama işlemleri muhasebe açısından 

Uluslararası Muhasebe Standartları'na uygun düşmemekteydi.Yapılan bu çalışma ile 

2003 yılında yürürlüğe giren düzenlemelerin öncesi ve sonrası karşılaştırılmış,leasing 

firmalarına etkisi üzerine de bir araştırma yapılmıştır.Bu araştırmada kanuni 

değişikliğin leasing firmaları üzerinde olumsuz etki yaratmadığı görülmüştür.Ancak bu 

yeterli değildir.Sektörün canlanması için finansal kiralama konusunun genişletilmesi 

gerekmektedir.Böylece leasing, artan yatırım taleplerinden daha fazla pay alabilir. 
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                                           ABSTRACT 

 

IMPACTS OF MODIFICATIONS IN THE CONTEXT OF IFRS ON 

LEASING COMPANIES 

 

         Recently, countries are triying to find some financial instruments since they have 

some reason as acceleration of investments, economic problems and willing to fund 

from own equity without outsourcing. One of the financial instruments is financial 

leasing. The accounting treatment for financial leasing transactions before the change 

in the legislation  was not incomplaince with IFRSs. In this workpaper, the accounting 

treatment for financial leasing transactions before the change in this legislation  is 

compared to accounting treatment changed with the legislation and the effects of such 

change on the leasing companies are studied. As a result, there is no significant 

negative effect of such change dedected for leasing companies. However, we recomend 

that further studies should be  conducted on financial leasing . Therefore financial 

leasing may play a major role in increasing demand for investments 

  



 

 

ÖNSÖZ 

 

 

Son yıllarda ekonomideki küreselleşme ve yatırımların hızlanması şirketleri 

kaynak ihtiyaçlarını çeşitlendirmek zorunda bırakmıştır. Ulusal ekonomi açısından 

yatırımların dış kaynaklar yerine öz kaynaklara başvurarak finanse edilmesi önemli hale 

gelmiştir. Firmalar malı satın alarak likiditelerini azaltmak yerine o malı kiralamayı 

tercih etmeye başlamışlardır. Yalnız ülkemizde uygulanan leasing 1 Temmuz 2003 

yılına tarihine kadar muhasebe standartları açısından yurtdışı ile pek uyuşmuyordu. Bu 

tarihte yürürlüğe giren değişikliklerle Türkiye ‘de leasing Uluslar arası Muhasebe 

Standartları ‘na uygun hale gelmiştir. Bu çalışma ile yapılan bu değişikliklerin sektöre 

ve leasing firmalarına ne gibi etkilerde bulunduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Bu 

çalışmayı sonuçlandırmamda desteğini benden esirgemeyen Ailem’ e ve görüşleri ile 

katkıda bulunan değerli hocam Prof. Dr. Münir Şakrak ‘a çok teşekkür eder, çalışmamın 

tüm ilgililere yararlı olmasını dilerim. 
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 I-GİRİŞ 

“Zenginlik bir mala sahip olmakta değil, onu kullanmakta yatar” anlayışının 

bir yansıması olarak ortaya çıkan finansal kiralama, bir finansman yöntemi olarak 1930 

‘lu yıllarda ABD ‘deki kriz döneminde kullanılmaya başlamıştır. Bu yöntem 1960 ‘lı 

yıllarda Avrupa ve Japonya ‘da uygulamaya girmiş, 1970 ‘li yıllarda ise tüm ülkelere 

yayılmıştır. 

Dünyada görünen yeni eğilim globalizasyona yöneliktir. Yıllar itibariyle dünya 

çapında yatırımların hızlanması bu görüşü desteklemektedir. Tabi ülkeler, yatırımların 

hızlanması için, mevcut bulunan ekonomik sorunlar ve darboğazları aşmak için devamlı 

değişik iktisadi politikalar ve finansal araçlar geliştirmeye çalışmaktadır. İşte bu gibi 

sorunlardan dolayı işletmeler ve firmalar için yatırımın dış kaynaklara başvurmadan öz 

kaynaklarla finanse edilmesi kendileri açısından önemli olduğu kadar ulusal ekonomi 

açısından da istenilen bir durumdur. Ancak gelişmiş ülkelerdeki başarı, uluslar arası 

pazarlardaki artan rekabet ve teknolojinin hızlı ilerleyişi şirketlerin finansman ihtiyacını 

artırmış ve bunu karşılamak içinde çeşitli yollara başvurulmaya başlanmıştır.Bu 

çerçevede kullanılan alternatif finansman yöntemlerinden birisi de finansal kiralama 

(leasing)dır.  

Ülkemizde 1985 yılında 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile 

uygulanmaya başlanan leasing yöntemi, daha sonra 2003 yılında 4842 Sayılı Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ‘un 25. maddesi ile “Finansal 

Kiralama İşlemlerinde Değerleme” başlığıyla Vergi Usul Kanunu ‘nun Mükerrer 290. 

maddesine eklenen hükümle vergi kanunlarında da yerini almıştır.  

2003 yılındaki bu kanun değişikliğinden evvel yapılan finansal kiralama 

işlemleri Uluslararası Muhasebe Standartları ‘na uygun düşmemekteydi. Finansal 

Kiralama muhasebe açısından sıradan bir kira sözleşmesi olarak görülmekte ve 

kiralayan sözleşmeye tabi varlığı aktifinde gösterip amortisman ayırmaktaydı. Kiracı ise 

yalnızca kira ödemelerini gider gösteriyordu. Kiracı mali tablolarında herhangi bir kayıt 

işlemi yapmamaktaydı. Bu durum muhasebede “Özün Önceliği” ilkesine aykırı ve 

Uluslar arası Muhasebe Standartları ‘na da uymamaktaydı. Bu uyumsuzluk ülkemiz ve 
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bu ülke içerisinde faaliyet gösteren finansal kiralama firmalarını da etkilemekteydi. 

Firmalar, sektörü ve faaliyetlerini diğer ülkelerin leasing çalışmalarıyla 

kıyaslayamamakta bu da onların ileriye dönük planlarına ve oluşturacakları stratejilere 

olumsuz etki etmekteydi. Finansal kiralama şirketlerinin bilançoları da diğer ülkelere 

göre aynı formda olmayıp önemli farklılıklar arzetmekteydi. 2003 yılında yapılan 

düzenlemeler ile bu aykırılık ortadan kaldırılmış ve leasing uygulamaları U.M.S ‘a 

uygun hale getirilmiştir.  

Yapılan çalışmanın hedefi leasingin tanıtılması ve 2003 yılında Uluslar arası 

Muhasebe Standartları ‘na uygunluk açısından yapılan düzenlemelerin öncesinin ve 

sonrasının karşılaştırılması ve aynı zamanda leasing firmalarına olan etkisinin de 

incelenmesidir.  

Bu konudaki tezim ana hatlarıyla 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş 

kısmını oluşturmakta olup ikinci bölümde, leasing hakkında genel bilgiler verilmiş ve 

leasingin tarihsel gelişimi incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde finansal kiralama 

uygulamalarının avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi verilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise; leasingin dünyadaki ve Türkiye ‘deki yeri incelenmiştir. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bakımından iki dala ayrılıp bu ülkelerde leasingin 

gelişimi ve son durumu irdelenmiştir.  

Dördüncü bölüm olan çalışmamın ana bölümünde U.M.S ‘nın Türkiye ‘deki 

leasing uygulamalarına etkisi incelenmiştir. Leasingin ülkemizde düzenlemeler öncesi 

ve sonrasındaki durumu karşılaştırılmış, standartların Vergi Usul Kanunu ve Finansal 

Kiralama Kanunu ‘na etkisine bakılmıştır. Ayrıca değişimin ülkemizdeki leasing 

firmalarının işlem hacimleri, karları ve kira alacakları bakımından ne gibi etkilerde 

bulunduğu irdelenmiştir. Sektörün son durumuna ilişkin araştırma ile değişim sonrası 

son durumu açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.  
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II-GENEL OLARAK LEASİNG 

2.1 Leasing Kavramı ve Türleri 

Leasing’i genel olarak tanımlayacak olursak; finansal kiralama şirketi 

(kiralayan) ile yatırımcı (kiracı) arasında belli bir süre için imzalanan bir sözleşme ile 

yatırımcının seçmiş olduğu yatırım malının finansal kiralama şirketi tarafından satın 

alınarak belirli kira ödemeleri karşılığında yatırımcının kullanımına sunulmasını 

sağlayan finansman yöntemidir.1 Aslında son yıllarda moda isim haline gelmiş leasing, 

özel bir finanslama biçimidir. Malın mülkiyetinin öneminden ziyade kullanımının ve 

yararının daha ağır basması sonucunda ortaya çıkmıştır. Çünkü artık bir malın 

mülkiyetinden çok malın kullanımının verim sağladığı düşüncesi benimsenmiştir. 

1950’li yıllarda ABD ‘de uygulanmaya başlayan bu finans tekniği, kısa bir süre 

sonra ABD ‘nin ulusal sınırlarını aşarak Avrupa’da da kullanılmaya başlamıştır. Bu 

hızlı gelişmenin nedenlerini ise; işletmelerin finansman olanaklarının sınırlı olması, 

teknoloji ve yatırım yönetimindeki gelişmeler, işletmelerin fon sağlama olanaklarının 

sınırlı olması, optimum işletme ölçeğine bağlı olarak kaynak gereksinmesinin artması 

ve özellikle uluslar arası leasingin sağladığı vergi ve gümrük avantajları olarak 

özetleyebiliriz.2 ABD ve Avrupa ‘da bu kadar hızlı yayılan leasing yöntemi ülkemiz 

uygulamalarına oldukça geç girmiştir. Bu konuda 1983 yılında başlatılan çalışmalar, 

1985 yılında sonuçlandırılmış ve Finansal Kiralama Kanunu yürürlülüğe konulmuştur. 

Temel amacı yatırımları finanse etmek olan leasingin ülkemizde de farklı 

otoriteler tarafından oluşturulmuş tanımları yer almaktadır. Bunlar: 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 290. maddesine göre finansal 

kiralama; kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine 

bakılmaksızın, bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan riskler ile 

yararların tamamının veya tamamına yakınının belli bir dönemde bedel karşılığı 

kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır. Bir kiralamanın 213 Sayılı Vergi 

                                                 
1 Nuray Ergül ve Sezai Dumanoğlu, Finansal Kiralama, Yayın no:360, İstanbul: Der Yayınları, 2003,s.1. 

2 Niyazi Berk, Finansal Yönetim, 6.Basım, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2002, s.258. 
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Usul Kanunu’nun Mükerrer 290.maddesine göre finansal kiralama olarak kabul 

edilebilmesi için aşağıda belirtilen kriterlerden birine veya daha fazlasına sahip olması 

gerekir. 

a)İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi: 

Yapılan finansal kiralama sözleşmesinde iktisadi kıymetin kiracıya devrine ilişkin 

hüküm olması ve kiracının yüksek bir olasılıkla bu opsiyonu kullanacak olması halidir. 

b)Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir 

bedelle satın alma hakkı tanınması: Sözleşmenin başında kira süresi sonunda iktisadi 

kıymetin rayiç bedelinin alacağı değerin tam olarak tespiti doğal olarak zorluklar 

içermektedir. Kira süresi sonunda iktisadi kıymetin alacağı rayiç bedel genel olarak 

enflasyon ve kıymetin amortismanı ve diğer unsurlar dikkate alınarak 

hesaplanmaktadır.3  

c)Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80’inden daha 

büyük bir bölümünü kapsaması: Ekonomik ömür, bir iktisadi kıymetin ekonomik olarak 

kullanılabileceği veya belli sayıdaki üretimin elde edilebileceği tahmin edilen dönemdir. 

Örneğin, iktisadi kıymetin ekonomik ömrü 10 yıl, kiralama süresi 9 yıl ise kiralama 

süresi ekonomik ömrün %80’ninden fazla olduğu için bu kiralama bir finansal kiralama 

olacaktır. 

d)Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin 

toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin %90’ından daha büyük bir değeri 

oluşturması. Örneğin; kiralama başlangıcında iktisadi kıymetin rayiç bedeli 50 bin YTL 

ve kira ödemelerinin bugünkü değeri toplamı 49 bin YTL ise bu bir finansal 

kiralamadır. Çünkü 49 bin YTL 50 bin YTL ’nin  %90 ‘ı olan 45 bin YTL ’den daha 

büyüktür.  

Diğer taraftan arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleşmelerinde, sadece 

sözleşmede kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devri öngörülmüşse veya 

                                                 
3 Selahattin Gökmen, “Vergi Usul Kanunu’na Göre Finansal Kiralama İşlemi ve Muhasebeleştirilmesi”, 

Vergi Sorunları, Sayı:181(Ekim 2003), s.41-42. 
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kiracıya kira süresi sonunda kiralama konusu gayrimenkulü düşük bir bedelle satın alma 

hakkı tanınmışsa bu kiralama, finansal kiralama olarak kabul edilecektir. Doğal 

kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kiralama sözleşmeleri ile sinema 

filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi kıymetlerle ilgili lisans 

sözleşmeleri Mükerrer 290’ıncı madde kapsamında değerlendirilemez.4 Diğer ülkelerde 

patent ve sınai haklar finansal kiralamaya konu iken ülkemizde henüz böyle bir kanun 

değişikliğine gidilmemiştir. Zamanla bu tip değişimlerin bizim ülke kanunumuzda da 

yapılması bu sektörün önünü açacaktır. İşlem hacimleri artacak ve mal gruplarında 

çeşitlilik olacaktır.  

Uluslar arası Muhasebe Standartları Komitesi’ne (IASC) göre bir kira 

sözleşmesinin finansal kiralama olabilmesi için belirteceğimiz dört şarttan en az birinin 

bulunması gerekir. Bunlardan ilki; kira anlaşmasında, kira süresi sonunda malın 

mülkiyetinin kiracıya devrinin öngörülmesidir. İkincisi; kira anlaşmasının, kiracıya kira 

süresi sonunda malı o tarihteki beklenen piyasa fiyatının altında bir değerden satın alma 

hakkını vermesi. Üçüncüsü; kira süresinin, kiralanan malın ekonomik ömrünün en az 

%75 ‘ine eşit olması. Son olarak ise; kira ödemeleri toplamının kira süresinin 

başlangıcındaki bugünkü değerinin, malın piyasa değerinin en az %90 ‘ına eşit olması 

durumudur.5 

17 No’ lu Türkiye Muhasebe Standardı’na göre finansal kiralama: Burada 

kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi konusu ele alınmış ve 8, 9 ve 11. 

maddelerine göre bir kiralama işleminin finansal kiralama sayıldığı durumlar aşağıdaki 

gibi açıklanmıştır. 

a)Kiralama işleminin sonunda varlığın mülkiyeti kiracıya devroluyorsa, 

b)Kira sözleşmesi, kiracıya varlığı gerçek değerinin önemli ölçüde altında bir 

fiyata satın alma seçeneği sunuyorsa, 

                                                 
4 Gökmen, 2003, s.43 

5 Çağlan Ahmet Gencer, “Finansal Kiralama Sürecine 4842 Sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Bir Bakış 

Açısı”, Vergi Sorunları, Sayı:179 (Ağustos 2003), s.79. 
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c)Kira süresi, varlığın devredilemeyeceği durumlarda da varlığın faydalı 

ömrünün büyük bölümünü kapsıyorsa, 

d)Kiralama işleminin başlangıcında minimum kira ödemelerinin bugünkü 

değeri özde varlığın gerçeğe uygun değerini oluşturuyorsa, 

e)Finansal kiralama konusu varlığın, herhangi bir önemli değişiklik yapmaya 

gerek duyulmadan yalnızca kiracı tarafından kullanılabilme özelliği varsa, 

f)Finansal kiralama sözleşmesinin kiracı tarafından feshi durumunda, 

kiralayanın bu sözleşmeden oluşan zararları kiracı tarafından üstleniliyorsa, 

g)Finansal kiralama konusu varlığın hurda değerinin gerçeğe uygun değerinde 

meydana gelen değişikliklerden dolayı kiracının kar ve zararları kira saptanmasında 

dikkate alınıyorsa, 

h)Kira tutarları, piyasada oluşan kira tutarlarının önemli ölçüde altında kaldığı 

durumlarda bile kiracının kira dönemini ikinci kez sözleşme koşullarıyla devam ettirme 

olanağı varsa, 

i)Arsa ve arazilerin kiralanmasında eğer kira sözleşmesi sonunda mülkiyet 

hakkı kiracıya geçiyorsa bu durumlarda finansal kiralamadan bahsetmiş oluruz. 

3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre; kiralayanın, kiracının talebi ve 

seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın 

zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira 

bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşme tanımı, 

özellikle finansal kiralamanın Türkiye uygulamasının tanımını ve çerçevesini 

çizmektedir.6 

Leasingin bu şekilde farklı tanımları yer alsa da aslında her tanımda amacı 

aynıdır. Farklı otoritelerce de bu benimsenmiş ve asıl amacın finansman sağlamak 

olduğu kabul edilmiştir. Çünkü finansal kiralama, hem ülke düzeyinde hem de 

                                                 
6 Gencer,2003, s.79 
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işletmeler açısından sahip olduğu mali boyutları ile kendisini göstermektedir. Kiralayan, 

bu işlem ile kira gelirleri elde etmekte, kiracı, mala sahip olup nakdini azaltmaktansa 

taksitli olarak malı kullanmakta ve kiracıdan tahsil edilen Katma Değer Vergisi de 

devlete ödenmektedir. 

Finansal kiralamanın ilk uygulamaya başlanmasından şu ana kadar olan 

gelişmelerle finansal kiralama çeşitlenmiştir. Günümüzde finansal kiralamanın en 

yaygın türleri finansal leasing, operasyonel (faaliyet) leasing, satış ve geri kiralama ve 

kaldıraç kiralamasıdır. Tabi bu kadarla sınırlanmamış ve birçok finansal kiralama çeşidi 

oluşturulmuştur. En yaygın olanlardan başlayarak leasingin çeşitlerine bakacak olursak 

öncelikle aşağıda olduğu gibi bir sınıflandırma yapabiliriz: 

1. Sözleşme Süresine Göre Finansal Kiralama 

         Faaliyet Kiralaması (Operasyonel Leasing);  Operasyonel leasing, 

finansal kiralamaya konu olan malın ekonomik ömrünün bir bölümünü kiralamayı 

amaçlayan finansal kiralama çeşidine denir.
7
 Bu nedenle kira ödemeleri kiralamaya 

konu olan malın bedelini karşılamaz. Böylelikle yatırımcı şirketin mala hukuken sahip 

olması mümkün değildir. Malın sözleşme sonunda bir hurda değeri vardır. Bu değer 

üzerinden finansal kiralama şirketi gelir elde edebilme hakkına sahiptir. Burada 

sözleşme belirli bir süreyi kapsadığı halde, önceden belirtilen süreler içinde ihbar 

yapılarak feshedilebilmektedir.
8
 Bu sayede kiracıya teknolojik bakımdan modası geçmiş 

malları geri verme hakkı sağlanmıştır. Yurtdışında yaygın olarak kullanılan bir leasing 

çeşididir. Ülkemizdeki penetrasyon oranı ve diğer ülkelerdeki oran arasındaki büyük 

uçurumun en önemli nedeni operasyonel leasingin ülkemizde yapılmasının kanunen izin 

verilmemiş olmasıdır. 

Operasyonel kiralamaya genellikle iki nedenden dolayı başvurulmaktadır. 

Bunlarda biri, bir inşaat şirketinin yüklendiği iş dolayısıyla ortaya çıkan araç ve gereç 

ihtiyaçlarının karşılanmasında olduğu gibi, işletmenin büyük ancak geçici olması; diğeri 

de bilgisayar gibi teknolojisi hızla değişen ve gelişen mallarda işletmenin yeni 

                                                 
7 Ergül ve Dumanoğlu, 2003, s.21. 

8 Ali Tuğlu ve Özkan Atilla, Finansal Kiralama İşlemleri, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, 2005, s.28. 
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teknolojiye uyum sağlayabilmesidir.
9
 Ayrıca bu tür leasingde kiralanan malların bakım 

yükümlülüğü leasing şirketinde olmaktadır. Bundan dolayı bakım onarım masrafları ya 

kira bedeline eklenmekte ya da bu masraflar için ayrı bir sözleşme düzenlenmektedir.
10

  

Türkiye ‘de bu tür leasing işlemleri yapılmadığından ötürü ülkemizdeki finansal 

kiralama şirketleri bu şekilde bakım, onarım ve sigorta masrafları yükü altına 

girmemektedir. Bu tip giderler sadece finansal kiralama yapıldığı için kiracı olan tarafın 

maliyetine yansır. Bu da ülkemizdeki leasing şirketlerinin diğer ülkelerdeki leasing 

şirketlerine göre daha az risk aldığını göstermektedir. 

3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ‘nu incelediğimizde 4. madde ile 

sözleşmenin belli bir süre feshedilemeyeceğini ve yine sözleşmelerin en az 4 yıl 

feshedilemeyeceğini öngören 7.maddesiyle kanunun operasyonel kiralamayı kabul 

etmediği anlaşılmaktadır.  

         Finansal Kiralama; Finansal kiralamaya konu olan malın hukuki sahipliği 

ile kullanım ve yarar sağlama hakkını birbirinden ayıran, uzun vadeli finansman niteliği 

taşıyan finansal kiralama çeşidine denir.
11

Sermaye kiralaması olarak bilinen bu tür 

kiralamada, mülkiyet dışındaki tüm riskler ve yararlar kiracıya aittir. Kiracı finansal 

kiralama konusu malı kendisi seçer. Bir kiralamanın bu tür kiralama olabilmesi için 

aşağıdaki dört şarttan en az birini taşıması gerekir. 

1-Kira sözleşmesinde, kira süresi sonunda malın mülkiyetinin kiracıya devrinin 

öngörülmesi 

2-Kiracının kira dönemi sonunda varlığı ucuza satın alma hakkı bulunması 

3-Kira dönemi, varlığın ekonomik ömrünün %75'ni ya da daha fazlasını 

kapsaması 

                                                 
9 Köksal Kocaağa, Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing ) Sözleşmesi, Ankara: Yetkin 

Yayınları, 1999, s.46. 

10 Nihal Kuzey, “Türkiye ‘de Leasing ve Vergisel Boyutları”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi SBE,2004), s.30. 

11 Ergül ve Dumanoğlu , 2003, s.22. 
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4-Kiracının minimum kira ödemelerinin şimdiki değeri, varlığın piyasa 

değerinin %90'ı veya daha fazlasına karşılık gelmesi .12 

Finansal kiralama, ülkemizde en yaygın olarak kullanılan leasing çeşididir. 

Süre olarak bakarsak faaliyet kiralamasına göre daha uzun süreli bir sözleşme içerir. 

Finansal kiralama işlemleri, operasyonel leasinge göre daha geniş bir alanda 

yapılmakta; gemi, uçak, vagon, inşaat malzemeleri, kurulu tesisler, binalar ve her çeşit 

makine ve teçhizat finansal kiralamaya konu olabilmektedir. Ülkemizde finansal 

kiralamada en yaygın olan mal grubu ise makine teçhizattır. Sektörel dağılım olarak 

bakarsak da imalat sanayi ağırlığı oluşturur. Türkiye ‘de finansal kiralamanın en az 

yapıldığı sektör, tarım sektörüdür. 

Finansal kiralama sözleşmesi malın kullanımının kural olarak ekonomik 

ömrüne uygun bir süreyle devredilmesi, bu süre içinde, sözleşmenin taraflarca 

bozulmamasıdır. Kiracının ödeyeceği kira bedelleri toplamının sözleşme konusu 

varlığın sağlanma değerine veya en azından bunun önemli kısmına eşit olması, bizzat 

kendisi ile kullanımına ilişkin tüm risklerin kiracıya ait bulunması bu türün özelliklerini 

göstermektedir.13 Ayrıca bu sözleşmeler iptal edilemezler. Kanunda belirtilen 

feshedilemezlik süreleri mevcuttur. Finansal kiralama konusu mala göre bu süreler 

değişebilir. 

                     2.Malın Niteliği Açısından Finansal Kiralama 

         Gayrimenkul Finansal Kiralama; Arsa, bina, makine parkı, …gibi 

varlıkların kiralanmasını ifade eden finansal kiralama çeşididir. Bu şekilde bir bütün 

oluşturan alanların kiralanmasında teknik özellikler büyük önem taşır. F.K.K ‘da hangi 

varlıkların finansal kiralamaya konu olmayacağı belirtildiğinden (F.K.K ‘da sadece 

gayri maddi hak niteliğindeki fikri ve sınai hakların finansal kiralamaya konu 

olamayacağı hüküm altına alınmış olup, bunun üst ve kaynak hakkı ile bağlantısı 

bulunmamaktadır.), gayrimenkuller finansal kiralama sözleşmelerine konu 

                                                 
12 Tuğlu ve Atilla, 2005, s.29. 

13 Nazan Yücetaş Boran ve Sedat Kurdoğlu, “Finansal Kiralamanın Muhasebeleştirilmesi ve Vergisel 

Boyutu”, Vergi Sorunları, Sayı:142 (Temmuz 2000), s.115. 
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olabilecektir.14 Leasingde kiralanan varlığın bir üçüncü kişiye devri söz konusu değildir. 

Fakat yeni değişikliğe göre kiralanan gayrimenkul katlı bir binaysa, bir katını kendimiz 

kullanıp diğer katı kiraya verebiliriz. Bu durumun kanunen önü açılmıştır. Buna “alt 

kiralama” denilmektedir. Ayrıca kiracı işletme tesislerinin yanı sıra kurulu olduğu alan 

ve binalardan da yararlanmaktadır.15 Yapılan düzenleme ve yeniliklerle mal grupları 

içerisinde gayrimenkulün payının gitgide artacağı düşünülmektedir.  

F.K.K ‘nun 8. maddesi uyarınca da taşınır mallara dair sözleşme kiracının 

ikametgahı noterliğindeki özel sicile, taşınmaz mallara dair sözleşme ise taşınmazın 

bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh edilir. 

  VUK 'nun 269.maddesinde ise aşağıdaki varlıkların gayrimenkuller gibi 

değerleneceği belirtilmiştir. 

   1-Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı 

   2-Tesisat ve Makineler 

   3-Gemiler ve diğer taşıtlar 

   4-Gayri maddi haklar 

Bu tür kiralamanın Türkiye'de gelişmemesinin en büyük nedenlerinden birisi; 

finansal kiralama firmasının gayrimenkulü inşa ettirerek yatırımcıya teslim etmesi 

halinde, finansal kiralama şirketi, söz konusu binanın inşası için kullanmış olduğu 

girdiler dolayısıyla %18 oranında KDV ödeyecektir. Ancak finansal kiralama şirketi söz 

konusu iktisadi kıymeti finansal kiralama sözleşmesiyle teslim ederken indirimli 

oranlarda (%1)KDV tahsil etmektedir. Bu nedenle finansal kiralama şirketi KDV 

oranları arasındaki fark kadar finansman yüküne katlanmaktadır.16 

         Menkul Mal Finansal Kiralama; Makinelerin veya işletme donanımının 

                                                 
14 Tuğlu ve Atilla, 2005, s.30 

15 Berk, 2002, s.260 

16 Tuğlu ve Atilla, 2005, s.31. 
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tek başına kiralanmasının ekonomik olduğu durumlarda yapılan finansal kiralama 

çeşididir. Yatırım malları ve tüketim malları finansal kiralaması olmak üzere iki gruba 

ayrılır. Uygulamada adı “Equipment Leasing” olarak da bilinir. Bilgisayar, büro malları, 

otomobil, buzdolabı kiralaması gibi.  

         Personel Finansal Kiralama; Finansal kiralama sözleşmesinde belirtilen 

süreye göre personelin kiralanmasını ifade eden finansal kiralamadır. Ülkemizde 

personel finansal kiralamanın uygulaması yoktur. Diğer batılı ülke uygulamaları ise 

sınırlı kalmıştır.17 İsteyen kişi veya firmanın isteği üzerine belirtilen süre içerisinde 

personelin çalıştırılmasıdır. 

         Hizmet Finansal Kiralama; Hizmet finansal kiralaması tam servis leasing, 

yarım servis leasing ve net leasing olarak üçe ayrılır. Tam servis leasingde finansal 

kiralama şirketi kiralanan malın bakım, onarım, sigorta ve diğer hizmetlerini de 

üstlenmektedir. Yarım servis leasingde tamir, bakım, sigorta ve diğer giderlerin 

yatırımcı şirket ile finansal kiralama şirketi arasında paylaşılan finansal kiralama 

çeşididir.Net leasing ise; kiracının tamir, bakım ve sigorta giderlerinin tamamını 

üstlendiği finansal kiralama çeşididir.  

                     3.Malın Satıcı Ülkesine Göre Finansal Kiralama 

Finansal kiralama sözleşmesine konu olan malın ülke sınırları içinde 

üretilmesine ve ithal edilmiş olmasına göre ithalatsız yurtiçi finansal kiralama ve 

ithalatlı yurtiçi finansal kiralama olmak üzere iki grup altında inceleyebiliriz. 

         İthalatsız Yurtiçi Finansal Kiralama; Finansal kiralamaya konu malın 

ülke içerisinde üretildiği ve satıldığı durumlardaki finansal kiralama çeşididir. 

         İthalatlı Yurtiçi Finansal Kiralama; Finansal kiralama konusu malı 

sağlayan üretici ya da satıcının yurtdışında olması durumunda gerçekleşen finansal 

kiralama işlemidir. Ülkemizde yutdışı menşeili mallara talep fazla olduğundan bu tip 

finansal kiralama yaygın olarak kullanılmaktadır.  

                                                 
17 Ergül ve Dumanoğlu, 2003, s.24. 
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                    4.Finansal Kiralama Şirketlerinin Konumu Açısından Finansal 

Kiralama 

         Dolaysız Finansal Kiralama; Finansal kiralamaya konu olan malın 

kiralanması ile birlikte malla ilgili yedek parça ve servisinin sunulduğu finansal 

kiralama çeşidine denir. 

         Dolaylı Finansal Kiralama; Finansal kiralama şirketlerinin her çeşit malı 

uzun vadeli olarak kiraladığı ve yatırımcı şirketin ihtiyaçlarına uygun üretilmiş malı 

%100 finanse ettikleri finansal kiralama çeşidine denir.18  

                     5.Özel Finansal Kiralama Çeşitleri           

                       Satış ve Geri Kiralama; Finansal kiralamanın bir türü olan satış ve geri 

kiralama, nakit sıkıntısı içinde olan bir işletmenin, finansal yönden bir takım kolaylıklar 

sağlamak amacıyla kendi mülkiyetinde olan malı kiralama kuruluşuna satması ve malın 

kullanımına bir kira sözleşmesi çerçevesinde devam etmesidir.
19

 Böylece şirketin 

likidite probleminin önüne geçilmiş olmaktadır. Uygulamada bu işleme genellikle 

fabrika tesisleri konu edilmektedir. Tesisin satılması ile işletme yatırım malına 

bağlanmış olan sermayeyi çözerek elde ettiği likiditeyi işletme sermayesi ya da yeni 

yatırım alanlarında kullanabilmektedir.
20

  Ülkemiz açısından, F.K.K madde 4 ‘te yer 

alan ve finansal kiralama konusu malın kiralayan tarafından üçüncü kişiden temin 

edilmesini öngören hükmü karşısında, satış ve geri kirala işlemlerinin bu kanun 

kapsamına girmediğini söyleyebiliriz. 

                       Alt Kiralamalı Leasing; Kiracının kiralanan malın kullanım hakkını bir 

başka kişiye devretmesine imkan veren bir leasing türüdür.
21

 Katlı bir binanın 

kiralandıktan sonra kiracının diğer katı başkasına kiralaması, bu duruma bir örnek teşkil 

                                                 
18 Ergül ve Dumanoğlu, 2003, s.26-27 

19 Kocaağa, 1999, s.51. 

20 Berk, 2002, s.260 

21 İlhami Söyler, Mali Teşvik Uygulamaları Açısından Finansal Kiralama, Ankara:Yaklaşım Yayınları, 

2007, s.35. 
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edebilir. 

                                    6.Diğer Finansal Kiralama Çeşitleri 

                       Kaldıraç Finansal Kiralama; Çok büyük miktarda finansman kaynakları 

gerektiren finansal kiralama konularında, finansal kiralama şirketinin, kiralama konusu 

malı satın almak amacıyla gerekli olan fonları başka bir kredi kurumundan sağladığı 

finansal kiralama şeklidir. Finansal kiralamaya konu olan malın mülkiyeti kiralayanda 

kaldığı için krediye göre birinci dereceden rehinlidir. Kaldıraçlı leasingin 

kullanılmasının amacı, en az miktarda öz kaynak kullanarak, büyük maliyetli projelerin 

finansmanını sağlamaktır.
22

  

                       Yatırım Malları Kiralaması (Capital Goods Leasing); Yatırım malları 

kiralamasının konusunu makine (iş makineleri, tekstil makineleri, büro makineleri vb), 

tesisat (bilgisayar sistemi, montaj hattı vb), alet (laboratuar aletleri vb) gibi yatırıma 

yönelik mallar oluşturur.  

                       Tüketim malları Kiralaması (Consumer Goods Leasing); Tüketim malları 

kiralamasının konusunu adından da anlaşıldığı üzere tüketim malları oluşturur. Ancak 

bu mallar eşyanın doğası icabı buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, radyo, otomobil 

gibi dayanıklı tüketim mallarıdır. 

                       Kısa süreli-Uzun süreli Finansal kiralama; Finansal kiralama 

sözleşmesinin üç yıla kadar olduğu durumda kısa süreli finansal kiralama, finansal 

kiralama süresinin 3 yıldan uzun olması halinde ise uzun süreli finansal kiralama söz 

konusudur.
23

 

       2.2 Leasing’in Tarihsel Gelişimi 

Tüm kuruluşlar, faaliyetlerini sürdürürken bina, makine ve teçhizat gibi taşınır 

ve taşınmaz sabit varlıkları kullanmak zorundadırlar. Bu varlıkların sağlanması ise ya 

satın alma ya da kiralama yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Bunun için varlıklarını 

                                                 
22 Boran ve Kurdoğlu, 2000, s.115 

23 Söyler, 2007, s.34 
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inceleyerek karara varırlar. Eğer nakit sıkıntıları yoksa ve mala sahip olmak istiyorlarsa 

malı satın almayı, eğer nakit sıkıntıları varsa kiralamayı tercih ederler. Diğer taraftan 

likidite sıkıntısında olmasalar bile, nakdi farklı alanlara kaydırıp sabit kıymetlerini 

kiralama yoluyla elde etmeyi de düşünen şirketler mevcuttur. 

Varlıkların kiralanması çok eski tarihlere uzanmaktadır. Leasingin dünyada 

bilinen ilk uygulamaları Sümerler tarafından M.Ö 2000’li yıllarda tarım araçları 

kiralamasında görülmüştür. Daha sonraki Roma dönemlerinde leasing uygulamaları 

belirginleşirken Ortaçağ’da arazi ve binalar da leasinge konu olmuştur.
24

Yine 

Fenikeliler zamanında gemiler ve çiftlik toprakları kiralamaya konu ediliyordu. Ortaçağ 

‘da köylüler feodal beyin toprağını kiralayıp üründen pay vererek kiralarını ödüyorlardı. 

Roma İmparatorluğunda, Justinyen’in “Kurumlar” adlı kitap dizisinin üçüncü 

kitabında kiralamaya ilişkin ayrıntılı düzenlemelerin yapıldığı, aynı kitapta işletme 

hakkı ve finansal kiralama ayrımının yer aldığı bilinmektedir. Tarihi belgelerden 10. 

yüzyılda Fenikelilerin gemileri ve çiftlik topraklarını finansal kiralamaya konu ettikleri 

ve bundan yüzyıllar sonra ise Venediklilerin 1. yüzyılda temini çok pahalı olan gemi 

demirlerini ticari gemi sahiplerine kiraladıkları görülmektedir.
25

  Tabi bu uygulamalar 

bugünkü anlamda modern uygulamalar değildi. Leasing uygulamaları modern anlamda 

ilk kez Amerika Birleşik Devletleri ‘nde görüldü. 

Leasing tarihçesinin çok eskiye dayanmasına rağmen “Leasing” terimi 

literatüre ilk defa Amerika’da Bell Telefon Şirketi tarafından telefonların müşterilere 

kiralanması sırasında girmiştir. İlk resmi kiralama işlemi 1880 yılında United Shoe 

Company tarafından ayakkabı makinelerinin ayakkabıcılara kiralanmasıyla 

gerçekleşmiştir. Avrupa’da 1894 yılında inşaat makineleri, 1910 yılında ilk bilgi işlem 

makineleri kiralanmaya başlamıştır. 1930’lu yıllarda Amerika’daki ekonomik kriz 

sonrasında yaşanan dar boğazların aşılması için leasing yoluyla finansmana 

                                                 
24 Güray Küçükkocaoğlu, Başkent Üniversitesi 

25 Tuğlu ve Atilla, 2005, s.20 
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başvurulmuştur. 
26

 

Modern anlamı ile leasing, 1930 yılında Amerika’da yaşanan krizden sonra 

yaşananlarla ortaya çıkmıştır. Bugünkü anlamı ile ilk leasing şirketi 1952 yılında 

Amerika’da kurulmuş, 1960’lı yıllarda leasing Avrupa ve Japonya’ya yayılmaya 

başlamıştır. 

1952 yılında ABD’de kurulan ilk finansal kiralama şirketi “United State 

Leasing International Inc.”dir. Avrupa’dan sonra 1970’li yıllarda gelişmekte olan 

ülkelerde de finansal kiralama işlemleri yaygınlaşmaya başlamış, yine aynı tarihlerde 

finansal kiralama çok uluslu şirketler vasıtasıyla tüm dünyaya yayılmıştır. Finansal 

kiralama, 1980’li yıllarda ise uluslar arası bir niteliğe kavuşmuştur.
27

  

İlk finansal kiralama şirketleri 1962 yılında Almanya, Fransa ve İtalya ‘da 

kurulmuş, 1968 yılında da Avrupa’nın diğer ülkelerine yayılmıştır. Leasing 

uygulamalarının bu şekilde yaygınlaşmasında Dünya Bankası ‘nın özel sektör kolu olan 

International Finance Corporation ‘ın önemli tanıtım faaliyetlerinin etkili olduğu 

söylenebilir. 

Bu gelişmelerle birlikte büyük sermaye birikimleri olmadan yeni teknoloji 

kullanımını destekleyen ve ekonomik büyümeyi sağlayan leasing, gelişmiş ülkelerde 

sabit sermaye yatırımlarının yaklaşık %30’luk bir bölümünü finanse eder hale gelmiştir. 

Bizde bu oranının %7-8 civarında olması da halen leasing konusunda 

büyüyebileceğimiz anlamını taşır. 

          2.3 Leasing ‘in Avantaj ve Dezavantajları 

 2.3.1 Leasing ‘in Avantajları 

Finansal kiralamanın sermaye sıkıntısı çeken ülkelerde özellikle ülkelerin sıkı 

para politikasının uygulandığı dönemlerde, bu politika, ülke yatırımları ve ülke 

                                                 
26 Salih Kalınbacak, Leasing ve Factoring, s.1, http://www.ie.sakarya.edu.tr/pano.php?no=198 (27 Ekim 

2006) 

27 Ergül ve Dumanoğlu, 2003, s.21. 
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istihdamı üzerinde olumsuz etkileri azaltıcı rol oynamaktadır. İthal edilen malların 

karşılığında ödenecek dövizin büyük bir kısmının atıl tutulmasını engelleyerek, ülkeye 

dış borçlanmaya gerek kalmadan finansman olanağı sağlar. 

Finansal kiralama, şirketlerin teknolojik gelişmelere büyük oranda sermayeye 

gereksinim duymaksızın ayak uydurmalarına olanak sağlar. Satıcı/üretici şirketlerin 

mallarının tanıtımı ve pazarlama olanaklarını arttırırken mallarını kiraya veren finansal 

kiralama şirketinin satış seçeneğine göre daha fazla kar elde etmesini sağlar. İhracatçılar 

için leasing işlemi peşin satış anlamına gelmekte, ihracatın finansmanını döviz 

risklerinden kurtarmaktadır. Ayrıca finansal kiralama şirketi malları satın alarak 

müşterilerle ilgili riskleri üstlenir. Böylece, ihracatçının yabancı müşterilerini malın 

riskini üstlenmekten kurtarır ve risk faktörü nedeniyle çekingen davranan yabancı 

sermaye içinde emin bir seçenek oluşturur.
28

 Bunun gibi olan finansal kiralamanın 

olumlu yönleri aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır.  

• Finansal kiralama, işletme sermayesine dokunulmadan ihtiyaçların 

karşılandığı alternatif bir yatırım finansmanı yöntemidir. Finansal kiralama ile edinilen 

iktisadi kıymetler, işletmenin öz kaynaklarını ve kredi hacimlerini daraltmaz, bu durum 

işletmenin bilanço ve mali rasyolarına olumlu yansır.
29

 

• Finansman ihtiyacı olan firmalara kredi veren finansal kurumlar kredi 

başvurusu sırasında birçok şartlar öne sürmekle beraber kredi verdikleri firmaların 

yönetimine rahatlıkla müdahale edilebilmektedir. Leasing’in finansman yöntemi olarak 

seçilmesi durumunda ise, kiracı firmalar yönetim konusunda herhangi bir kısıtlama ile 

karşı karşıya kalmamaktadır. Bunun yanında leasing sözleşmesi ile kiralamaya konu 

olan malların kullanılması ile ilgili bir takım kısıtlamalar da getirilebilmektedir.
30

  

• Finansal kiralama, kredi ve öz sermaye ile karşılanamayacak kadar 

büyük ve uzun vadeli yatırımların gerçekleşmesine olanak sağlar. Finansal kiralama 

                                                 
28 Ergül ve Dumanoğlu, 2003, s.10-11. 

29 Tuğlu ve Atilla, 2005, s.25. 

30 Sıla Uydacı, “T.M.S ‘a Göre Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi”, Yayınlanmamaış 

Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2006, s.12. 
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sözleşmesinde yatırımlarda kullanılacak malların değişik satıcı ve üreticilerden temin 

edilmesi, çeşitli ve çok sayıda malların alımına ilişkin madde koyulması halinde tek 

sözleşme ile gerçekleşir.  

• Kira ödemeleri işletme ile kiralama şirketi tarafından belirlenir. Bilindiği 

gibi, bankalardan alınan kredilerin, anapara taksit ve faizlerinin geri ödemesi, 

bankaların belirlediği aralıklarla ve zamanında yapılmalıdır. Bu nedenle, işletmeler, 

yapılacak ödemeler için bünyelerindeki bazı kaynakları zorlayabilir. Bu durum 

işletmeye ek bir maliyet getirir. Oysa leasing’de kira ödeme dönemleri taraflarca 

belirlenirken, işletmenin nakit akımı göz önünde bulundurulur.
31

 

• Finansal kiralamanın KDV avantajına olanak vermesi, yatırımcı şirketin 

maliyetlerini azaltır. Finansal kiralama işlemlerinde KDV oranı ekipmanlarda %1, ticari 

otolarda %8, binek otolarda %23’tür. KDV avantajı kira ödemelerinin hesaplanmasında 

maliyet azaltıcı faktördür. 

• Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırımlarda, sözleşmede öngörülen 

kira ödemelerinin değişmemesi, enflasyonun işletme giderleri üzerindeki etkisini 

gidermektedir. 

• Yatırımlarını finansal kiralama yolu ile finanse eden işletmeler, malın 

satın alma yoluyla edinilmesi halinde buraya harcamış olacağı fonu, başka alanlarda 

kullanma imkanına sahip olacaktır.
32

 

• Kredi veren kurumlar riskin yüksek olması nedeniyle daha çok teminat 

ister. Malın finansal kiralama ile alınması halinde ise mülkiyet kiralayanda kaldığından 

risk ve teminat oranı düşüktür. 

• Yatırımcı şirketin iflas etmesi veya icraya düşmesi halinde finansal 

kiralama sözleşmesine konu olan mallara el koyulamaz. Bu durum, yatırımcı şirketin 

üretimini aksatmamasını ve borç ödemelerini aksatmamasına yardımcı olur. 

                                                 
31 Ali Ceylan, Finansal Teknikler, Bursa: Erkin Kitabevi, 2002, s.118. 

32 Kuzey, 2004, s.25. 
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• Borç yükü getirmediğinden dolayı leasing işlemleri, kiracı firmaların 

bilançosunun pasif kalemini etkilememektedir. Buna bağlı olarak da kiracı firmaların 

Borç/Öz kaynak oranı sabit kalmakta ve bu durumda kiracıların kredi imkanlarını 

kısıtlamakta ve borç kapasitelerinin sabit kalmasını sağlamaktadır.  

• Finansal kiralama şirketi büyük olmanın avantajlarını kullanarak ölçek 

ekonomisinden yararlanır. Kiraya vereceği malı kiracısına kıyasla daha ucuza edinebilir, 

müşterisinin yatırım indiriminden yararlanır ve elde ettiği avantajları müşterisine 

kullandırarak fayda sağlar. 

• Leasing teknolojinin hızlı değişimine ayak uydurabilir bir yöntemdir. 

Yatırım mallarının kiralanması söz konusu olduğunda kira süresi genellikle kullanma 

süresine eşit olarak hesaplanmakta ve eskiyen, teknik ömrü tükenen teçhizatı yenilemek 

daha kolay olmaktadır. Böylece, büyük fonlara gerek kalmadan teknolojik gelişmeyi 

izlemek ve uygulayabilmek mümkün olmaktadır.
33

 

    2.3.2 Leasing’in Dezavantajları 

Leasingin yukarıda saydığımız avantajlarının yanında bir takım dezavantajları 

da bulunmaktadır. Leasingin yatırımcılar açısından dezavantajlarını aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz. 

• Finansal kiralama ile finansal kiralamaya konu olan mülkiyet kiracıya 

devrolmadığından, kiracı kiralamaya konu olan malı kendi malı gibi kullanamayacak, 

mal üzerinde yapmayı istediği değişiklikleri yapamayacaktır.  

• Yatırımcı şirket, kira ile birlikte KDV ödemesi yapmakta ve KDV yükü 

mükerrer bir ödeme izlenimi vermektedir. Özellikle KDV hesabı sürekli alacaklı olan 

şirketler, KDV’leri her ay mahsup edememekte ve şirketin finansman maliyetini artıran 

bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.
34

  

• Büyük şirketler tüm alternatif finansman yöntemlerini değerlendirip karar 

                                                 
33 Uydacı, 2006, s.14. 

34 Ergül ve Dumanoğlu, 2003, s.14. 
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verirken, leasingi genellikle orta ve küçük boy firmalar veya kredi imkanları dolmuş 

firmalar tercih etmekte ama bu müşteri grubu ise belirli bir riski beraberinde 

getirebilmektedir. 

• Finansal kiralama taksitlerinin yabancı para cinsinden belirlenmiş olması 

durumunda kiracı, kurlarda aşırı yükselme riskiyle her zaman karşı karşıyadır.  

• Teçhizatların teknolojik olarak kısa zamanda değerini yitirmesi kiralanan 

varlığın değerini düşürmekte, bu varlıkların dönem sonu değerlerini hesaplamak 

zorlaşmaktadır. 
35

 

• Sahip olmanın verdiği itibar ve prestiji finansal kiralama vermeyecektir. 

Bu durum, özellikle küçük ve orta çaplı işletmelerde daha yaygın bir düşüncedir.  

• Kredi faizi vade içinde değiştirilirse, şirketin daha önceden öngördüğü 

planların bozulmasına neden olur.
36

 

• Sadece finansal leasing yaparak sektörün hayatını idame ettirmesi 

mümkün değildir. Dünyada leasing işlemleri içinde %30 – 35 paya sahip olan ve adi 

kiralamadan farklılık arz eden “operasyonel leasing” işlemlerinin uygulanması 

ülkemizde bugüne kadarki süreçte hayata geçememiştir. Bunun nedeni yasal altyapının 

yeterli olmayışıdır. Esasen, mevcut “Finansal Kiralama Kanunu”nda mala ilişkin devir 

zorunluluğu bulunmamaktadır ve sadece devir opsiyonunun verilmemesi operasyonel 

leasing yani devir opsiyonu olmayan leasing işlemleri yapmaya imkan vermektedir. 

Ancak kavram kargaşası nedeniyle leasing firmaları operasyonel leasing işlemleri 

yapmamışlardır. Kavram kargaşasını gidermek için Finansal Kiralama Kanunu’nun 

mahkemelerce iyi bilinen mevcut hükümleri korunarak “Finansal Kiralama Kanunu” 

yerine yeni bir “Leasing Kanunu “ uygulamaya konulmalıdır. Bu yeni kanun bilinen 

leasing ürünlerinin (Operasyonel leasing, Sat ve Geriye leasing, Alt leasing v.b) her 

                                                 
35 Uydacı, 2006, s.15. 

36 Ergül  ve Dumanoğlu, 2003, s.16. 
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çeşidini kapsayacak nitelikte olmalıdır.
37

  

• Finansal Kiralama Kanunu’nun 7. maddesinde sözleşmelerin en az 4 yıl 

süreyle fesih edilemeyeceği belirtilmiştir. Aynı kanunun 25. maddesinde de 

sözleşmenin finansal kiralama şirketi tarafından, kiracıdan kaynaklanan nedenlerle feshi 

halinde kiracının hem malı iade etmekle hem de vadesi gelmemiş finansal kiralama 

bedellerini ödemekle yükümlü olduğu, ayrıca finansal kiralama şirketinin bunu aşan 

zararından da sorumlu bulunduğu hükme bağlanmıştır.  

Buna göre kiracı, finansal kiralama şirketinden kaynaklanan bir neden 

olmadıkça sözleşmeyi feshedememekte, feshederse ağır yaptırımlarla karşılaşmaktadır. 

Bu da kiracıyı kiraladığı bir malı en az 4 yıl süreyle kullanmak zorunda bırakmaktadır 

ki, bunun kiracının hareket alanını daralttığı açıktır. Örneğin kiracı ihtiyaç duyduğu bir 

malı finansal kiralama yoluyla edindiğinde, en az 4 yıl bu malı kullanmak durumunda 

olduğundan, kiralama konusu malın yerine başka bir mal edinmesi hayli zor olmaktadır. 

Halbuki kiracı ihtiyaç duyduğu malı finansal kiralama yoluyla edinmek yerine satın 

alma yoluyla edinse, satın aldığı malı böyle bir süre ile kayıtlı kalmaksızın satabilecek 

ve yerine başka bir mal edinme imkanına sahip olabilecektir.
38

 

 III-DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE LEASİNG’İN YERİ 

         3.1 Dünyada Leasing 

Finansal kiralama (Leasing) işlemleri ilk olarak 1930 yıllarda ABD’de 

ekonomik kriz sonrası yaşanılan finansman güçlüklerini karşılamak amacıyla 

başlamıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan teknolojik gelişmeler ve buna 

paralel olarak işletmelerin modernizasyon ve teknoloji yenileme ihtiyaçları finansal 

kiralamanın yaygın olarak kullanılmasına neden olmuştur. Önceleri finansman 

sıkıntısının bertaraf edilmesi için başvurulan bu yöntem, bunalım sonrası ekonomik 

hayattan silinmemiş aksine yatırım mallarının tedarikinde daha çok benimsenmeye 

                                                 
37 Mali Piyasalar Çalışma Grubu, Türk Mali Sektörü Raporu, 2004, s.21. 

38 Mehmet Koç, Bütün Yönleriyle Finansal Kiralama, İstanbul: Alfa Yayınları, 1999, s.18. 
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başlamıştır.
39

  

Özellikle 1950’li yıllarda tabi olduğu kurallar gereği bankalardan kredi 

alamayan küçük ve orta ölçekli firmalara bankacılık sistemine zarar vermeden 

finansman sağlayan bir yöntem olarak Batı Avrupa’da yaygınlaşmış. 1960 yılından 

itibaren on yıl boyunca hemen hemen tüm Batı Avrupa ülkelerinde Amerikalı şirketlerin 

ortak olduğu kiralama şirketlerinin kurulduğu görülmüştür. Finansal kiralamanın 

Avrupa ülkelerinde gösterdiği hızlı gelişme, 1972 yılında Brüksel’de 15 ülkenin ulusal 

finansal kiralama birliklerinin katıldığı Avrupa Leasing Birliği (LEASEUROPE) ‘nin 

kurulmasına rol açmıştır.
40

 

1970 yılından başlayarak da başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere Uzak 

Doğu ülkelerinde geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin bu 

yöntemle tanışması ise 1975 yılından sonra IFC önderliğinde olmuş ve 1975 -1995 

yılları arasında IFC ’nin uygulamada destek olduğu 36 ülkede leasing finansman tekniği 

olarak KOBİ ’lerin ekonomideki katma değerinin artmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 

ABD’de şirketlerin %80 ‘i ihtiyaçlarını leasing yoluyla karşılar hale gelmiştir. Bu gün 

dünyada özel sektörün her 8 yatırımından biri, OECD ülkelerinde ise her üç 

yatırımından biri leasing ile finanse edilmektedir. 

Leasing, 1990 ‘lı yılların başında, dış finansman olanaklarının genişlemesi ve 

leasing işlemlerinin vergisel avantajlarının artmasıyla birlikte, büyük bir atılım 

yapmıştır. Leasingin ekonomilerdeki önemi hala kendisini korumaktadır. Ancak 

önümüzdeki yıllarda vergi kanunlarında yapılması muhtemel değişiklikler, leasing 

şirketleri arasında rekabet ve dolayısıyla azalan kar marjları leasing şirketlerinin yeni 

pazarlar ve alanlar bulmaya zorlayacaktır. Örneğin klasikleşmiş araba, bilgisayar vb. 

leasing işlemlerinin yanı sıra hizmetler, patent, software gibi fikri ve sınai haklar, 

imtiyaz hakları yada ticarete konu hayvanlar (Lion-Leasing), elektrik ve gaz şebekeleri 

ile bunların kullanım hakları dünyanın çeşitli yerlerinde leasinge konu edilmeye 

başlanmıştır. Bunların yanında danışmanlık hizmetleriyle zenginleştirilmiş Full-Service-

                                                 
39 Mali Sektör Raporu, 2004, s.18. 

40 Kocaağa, 1999, s.32. 
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Leasing ve internetin daha sık devreye girdiği pazarlama stratejileri önümüzdeki 

yıllarda karşımıza çıkacaktır.
41

 

  3.1.1 Gelişmiş Ülkelerin Leasing’e Bakışı  

3.1.1.1 ABD 

Amerikan leasing endüstrisi dünyadaki en büyük kiralama endüstrisidir. Bu 

ülkedeki leasing istatistiklerini ELA (Equipment Leasing Association) tarafından 

tutulmaktadır. 2000 yılında, ABD’nin başı çektiği Kuzey Amerika leasing pazarı, dünya 

leasing hacminin yarısından fazlasını bünyesinde toplamıştır. 2003 yılında 449 milyar 

USD olan toplam dünya leasing hacminin, %54,6‘ lık kısmı Kuzey Amerika kıtasından 

(toplam 272,4 milyar USD) oluşmuştur. ABD ekonomisine baktığımızda, sadece araç 

gereçler ya da makineler değil, tüm fabrikaların kiralama ile finanse edildiği 

görülmektedir. Örneğin California’daki Silikon vadisinde birçok fabrikanın sahibi 

üreticiler değil kiralama şirketleri olmaktadır. ABD’de kiralama işlemleri ve leasing 

şirketleri oldukça çeşitlidir. Makine üreten şirketlerden bankalara, yatırım bankaları ve 

ticari bankalardan özel kiralama şirketlerine ve fon fazlalığı olan kişilere kadar birçok 

kişi veya kuruluş leasing piyasasında iş yapmaktadır.  

ABD’de şirketlerin ekipman yatırımlarını leasing yoluyla finanse etmesindeki 

sebepler, teknolojik değişikliklere karşı kiralamanın daha esnek bir yöntem olması, 

ekipmanların leasing süresi içinde değiştirilebilinmesi veya yenilenebilmesi şeklinde 

sıralanır. Yaklaşık 3500 leasing şirketi olan ABD’de liderliği Tiger, Gatx, Itel  Leasing 

şirketleri yapmaktadır. Chemco, Bank Amerilease, Citibank Chase gibi bankalarda 

leasingin gelişimine katkıda bulunarak bugüne gelmesinde önemli rol üstlenmişlerdir.
42

  

Tarihi 5000 yıl öncesine, Babil ‘de arazi ve sulama kanallarının kiralanmasına 

                                                 
41 Bülent Kırpıcı, “Her şey Mezopotamya ‘da Başladı-Leasingin Evrimi, Leasing Dünyası, Sayı: 2(Kasım 

2001),s.7. 

42 Nevzat Ertan Aydınlı,”Türkiye ve Dünya Ülkelerinde Leasing Uygulamaları,Ortaya Çıkabilecek 

Sorunlara İlişkin Çözüm Yaklaşımları”,Yayınlanmayan Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi SBE, 
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kadar uzanan leasing, bugünkü anlamıyla yatırım finansmanında bugüne kadar büyük 

bir gelişme kaydetmiştir. Leasingin taşınmaz malların finansmanında kullanılması 

gelişmiş ülkelerde leasingin hacminde de büyük artışlara sebep olmuştur. ABD 

Hukukunda, taşınmaz leasingi konusunda aracılar farklılık göstermektedir. Aracılar, 

hukuk ve finans konularında bilgi sahibi, yatırım alanı arayan kapitalistlerle yakın ilişki 

içerisinde muhtemel kullanıcılara ulaşabilme olanaklarına sahip, kredi kurumlarına 

yakın ve özellikle taşınmaz piyasasını iyi kavramış kişilerdir. Bu aracılar sayesinde de 

taşınmaz leasingi yaygınlaşmıştır. 

ABD ‘de 1960 ‘da gayrimenkul leasingi için yatırım ortaklığı kurulmuştur. Bu 

ortaklık “Real Estate Investment Trust (REIT)” adını alır. ABD ‘de gayrimenkul 

leasingi konusunda istatistiki bilgiye ulaşmak zordur. Çünkü Amerikan Hukukunda 

gayrimenkul leasing işlemleri REIT şirketleri dahil, özellikle lawyer ve investment 

banker meslek sahipleri gibi pek çok kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir. ABD ‘de 

gayrimenkul finansmanında, özellikle önemli bir alternatif olan mortgage (ipotek 

kredisi) sisteminin yatırımın genel olarak %80 ‘ini finanse ediyor olması sebebiyle 

%100 finansman yaratabilen leasing sistemi, kurumsal gayrimenkul piyasasının 

gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
43

  

3.1.1.2 AB Ülkeleri  

AB ülkelerinden Fransa ‘ya bakacak olursak; Fransızlarda leasing, kavram 

olarak alışıldık bir terim olmakla birlikte Fransızcada “credit bail” olarak 

kullanılmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde leasinge özgü yasal düzenleme olmamasına 

karşın uzun zamandır uygulanan leasing, Fransa ‘da 1966 yılının ortalarından itibaren 

yasal olarak düzenlenmiştir.
44

  

Leasing kavramı, uluslar arası piyasalarda ve özellikle ABD ‘de alternatif bir 

finansman methodu olarak kazandığı başarıların ardından 1960 ‘lı yıllarda Fransa ‘ya 

gelmiştir. Bu ülkede leasing işlemleri 1966 yılında özel bir mevzuatla düzenlenerek 
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“credit bail” tip kontratları tanımlayan hükümler uygulamaya konulmuştur. 
45

 Leasing, 

Fransa ‘da genel olarak bankacılığın bir parçası olarak görülmektedir. Fransa ‘da 

mevduat toplayan tüm kuruluşlar ile “credit bail” gibi bankacılık benzeri aktiviteler 

gösteren tüm kuruluşlar, bankacılık denetimi ve gözetimine tabidirler.
46

  

Fransa’daki leasing hukukuna göre, yasal olarak kiracı sözleşme süresinin 

sonunda, leasinge konu olan malı satın alma opsiyonuna sahiptir ve sözleşmede 

kiracının ödediği kiraların bir kısmı satın alma bedeli olarak belirlenmelidir. Aksi 

takdirde credit bail ‘den söz etmek mümkün değildir. Bunun yanında birçok Avrupa 

ülkesinin aksine kiracıyı, kiralayanın alacaklarından korumak amacıyla sözleşmeye 

konu taşınır menkuller ticaret siciline tescil edilmek zorundadır. Ayrıca sözleşme 

süresine ilişkin düzenleme olmamasına rağmen çok kısa süreli yapılan sözleşmelerde 

vergisel avantajlar kullandırılmalıdır.
47

  

 Fransa ‘da leasing işlemleri çeşitlerine göre farklı hukuk, muhasebe ve vergi 

düzenlemelerine tabi olurlar. Öncelikle bu ülkedeki leasing aktivitelerini 3 temel kritere 

göre ayırmak gerekmektedir.  

� Satın alma opsiyonlu veya opsiyonsuz leasing işlemleri 

� Ekipman leasingi veya gayrimenkul leasingi 

� Ticari amaçlı veya tüketiciye yapılan leasing işlemleri 

             Sözleşmenin başında belirlenmiş bir değer üzerinden satın alma opsiyonu 

içerenler arasında, leasing işlemi ticari amaçlı bir kullanım için yapılıyorsa “credit bail”, 

tüketiciye veya araç ve tekneler gibi tüketim malları için yapılıyorsa “location avec 

option d’achat (LOA)” olarak adlandırılır. Fransa, leasing işlemlerinde hukuki mülkiyet 

esasının baz alındığı ülkelerden biridir ve dolayısıyla her tip leasing işleminde hukuki 

                                                 
45 Müge Karışman, “Fransa ‘da Leasing”, Leasing Dünyası, Sayı:4 (Haziran 2002), s.13. 

46 Karışman, 2002, s.14. 

47 Sekmen, 2001, 11. 



 25 

malik olarak leasing şirketi malı aktifinde göstermektedir. 
48

 

“Credit bail” sözleşmeler yapan şirketler, ASF ‘ye (Association of Financial 

Companies) üye olmak zorundadırlar. Finansal leasing yapan kuruluşlar, satın alma 

opsiyonu olmayan “location simple” adi kiralama sözleşmeleri de yapabilirler. Fransız 

leasing sektörünün hemen hemen üçte ikisi banka orijinli kuruluşlardan oluşmaktadır. 

Banka orjinli olanlar için leasingin işlevi, finansal ürünlerin kapsamını genişletmek ve 

geliştirmektir.  

Fransa ‘da 1967 ‘deki kararname ile taşınmaz leasingini akit edecek finans 

kurumları için yeni bir şekil ve statü öngörülürken, bir yandan da taşınmaz 

leasingindeki boşluklarda doldurulmaya çalışılmıştır. Credit bail tip gayrimenkul 

leasing sözleşmeleri genellikle 15 yıldır. Leasing şirketi ise sabit kıymeti 20 yılda 

amorti edecektir.
49

  

Fransa ‘da ekonomik mülkiyet kavramı uygulanmamaktadır. Tüm muhasebe 

kuralları hukuki mülkiyet anlayışını esas alır. Dolayısıyla leasing konusu ekipman 

hukuki malik olan leasing şirketinin bilançosunda sabit kıymet olarak yer alır ve 

kiralayan şirket amortisman ayırma hakkına sahip olur. Leasing işlemi, kiracı için 

bilanço dışı bir işlemdir ve kira ödemeleri kiracının gelir tablosunda gider olarak 

kaydedilir.  

AB ülkeleri içinde Fransa, leasing işlem hacmiyle Almanya ve İngiltere ‘den 

sonra 3. durumdadır. Ülkedeki leasing şirketleri Fransa Finansal Kurumlar Birliği 

(ASF) tarafından temsil edilirler. ASF üyelerinin işlem hacimleri, toplam leasing işlem 

hacminin %97 ‘sini temsil etmektedir. 
50

 

Leasing konusunda AB ülkelerinden İtalya ‘ya bakacak olursak; burada 

leasingle ilgili yasal hükümler Medeni Kanun ‘da belirtilmiştir. Medeni Kanun, İtalya 

‘da 1942 yılında, şimdiki anlamda finansal kiralama sözleşmelerinin bilinmediği (İtalya 
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‘da) bir dönemde yürürlüğe girmiştir. Bugünkü anlamda leasing uygulamalarının 

başladığı tarih 1960 ‘lı yıllardır. Bu dönem içinde finansal kiralama işlemlerini Medeni 

Kanun ‘da tanımlanan sözleşme tiplerine benzetilen yaklaşımlar mevcut olmuştur. 

Ancak genel yaklaşım; finansal kiralama sözleşmelerinin, leasing işlemlerine yönelik 

koruma unsurları içeren sözleşmeler olduğudur.  

Leasing işlemleri, İtalya ‘da 1961 yılında American Industrial Leasing Italia 

şirketiyle başladı. 1960 ve 1970 ‘li yıllarda leasingin sabit kıymet finansmanındaki payı 

oldukça azdı. Ancak 1970 ‘lerin ortasından itibaren leasing aktiviteleri hızla artmaya 

başladı. Bunun nedenleri arasında enflasyonun artışı, banka fonlarının yetersizliği ve 

yatırımcıların leasingin avantajlarından haberdar olmaya başlaması sayılabilir.
51

 Daha 

sonra birçok ülkede olduğu gibi İtalya ‘da da bir leasing birliği kuruldu. Bu kuruluş 

“Assilea”  (İtalyan Leasing Birliği) adını aldı. 

İtalya ‘da 1961 yılında başlayan leasing işlemleri, özellikle gayrimenkul 

projelerinde 1987 yılından bu yana büyük bir sıçrama yapmıştır. Ülkede finansal leasing 

işlemleri Medeni Kanun ‘da özel olarak düzenlenmiş olup, bu tip işlemlerde ekonomik 

mülkiyet kiralayandadır. Leasing işlemleri sınai ve ticari binalar için yapılmaktadır. 

Bunun için ekipmanlarda leasing süresi en az malın ekonomik ömrünün yarısına, 

gayrimenkullerde ise en az 8 yıla eşit olmak durumundadır.
52

  

En çok uygulanan sözleşme tipleri finansal ve operasyonel leasing 

sözleşmeleridir. Her iki tip finansal kiralama işleminde de mülkiyet kiralayandadır.  

1991 ‘e kadar İtalya ‘da leasing işlemleri yapan kurumlar için bir sınırlama 

veya koşul bulunmamaktaydı. 1991 yılında ise Kara para aklanmasına yönelik bir kanun 

yayımlanarak bir takım sınırlamalar içeren hükümler getirildi. Bu düzenlemeye göre; 

finansal leasing işlemleri sadece finans kurumu statüsündeki kuruluşlar tarafından 

yapılabilir. 197 No ‘lu kanuna göre finansal leasing yapacak kuruluşlar Hazine ‘deki 

sicile kaydolurlar. Hazine de bu sicili Merkez Bankası ‘na bildirmektedir. Ayrıca, 

finansal leasing şirketleri sermaye yeterliliği gibi bankalara uygulanan şartlara tabi 
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değildir. Fakat bankacılık otoritelerinin banka yan kuruluşu olan finansal leasing 

şirketleri üzerinde dolaylı denetimi söz konusudur. Aynı zamanda İtalya ‘da 

operasyonel leasing yapmak için herhangi bir şekle tabi olmak gerekmemektedir. 

İtalya, leasing işlem hacmiyle sıralama olarak Avrupa ‘da ilk dört içerisinde 

yer almaktadır. Avrupa ülkeleri arasında gayrimenkul leasinginde en büyük hacme 

sahip ülkedir ve her sene çok önemli oranlarda artış göstermektedir. 
53

 

Diğer bir AB ülkesi olarak Almanya ‘ya bakacak olursak; Almanya ‘da ilk 

leasing şirketleri 1962 yılından itibaren kurulmaya başlamış ve leasing o dönemden 

itibaren en yüksek büyüme oranını gösteren alanlardan biri olmuştur. Bu gelişme 1991 

yılına kadar daha ziyade ekipman leasinginde yaşanmış ancak 1991 yılından itibaren 

gayrimenkullerde de büyük bir ivme yaşanmıştır.
54

 Ülkede gayrimenkul leasingi genel 

olarak ticari binalara yapılmakta olup, toplam gayrimenkul yatırımlarının %5,2 ‘sini 

teşkil etmektedir. Almanya ‘da gayrimenkul leasingi yapan şirketler, finansman imkanı 

yanı sıra, kiracıya inşaat-proje yönetimi, ekspertiz danışmanlığı vb. çok sayıda ek 

hizmetler sağlamaktadır.
55

  

Sektör iki ayrı leasing birliği tarafından temsil edilmektedir. Büyük ölçekliler 

Alman Leasing Şirketleri Federal Birliği içinde yer almakta ve leasing işlemlerinin %86 

‘sını temsil etmektedir. Leaseurope ‘unda üyesi olan birliğin amacı, vergi hukuku 

alanında karşılaşılan sorunlara açıklık getirmek ve bunlarla ilgili yasanın yapılmasını 

sağlamaktır. 

Almanya ‘da bağımsız bir leasing kanunu veya benzer bir kanun yoktur. 

Leasing işlemleri konusunda Fransa, Belçika gibi bazı Avrupa devletleri hukukunun 

düzenleyici tutumuna karşın, Alman Hukukunda yasa koyucu olayı geleneksel kalıplar 

içerisinde karşılamayı yeğlemiştir. Bunun sonucu olarak leasing sözleşmeleri bu ülkede 

ne bir teşvik ne de bir müdahale ile karşılaşmaksızın geleneksel kurumlar içine 
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yerleşmiş ve gelişmiştir.
56

 Medeni Kanun ‘un altında leasing sözleşmeleri kira 

sözleşmeleri olarak görülür. Mali kanunlar ise leasing sözleşmelerinin 

sınıflandırılmasını yaparlar.  Almanya ‘da leasing şirketi kurulması herhangi bir özel 

hükme bağlı değildir. Dolayısıyla leasing lisansına gerek yoktur. Leasing şirketleri 

limited veya anonim şirket şeklinde kurulabilirler. Mevcut leasing şirketlerinin %80 ‘i 

limited şirket statüsündedir. Sektördeki şirketlerin %20 ‘si yabancı leasing şirketleri 

veya yabancı ortaklıdır.  

Almanya ‘da 1993 yılına kadar leasing şirketleri kredi kurumları olarak 

görülmez ve bankacılığın gözetimi altında bulunmazlardı. Sadece, bankaların sahip 

olduğu leasing şirketleri, bankaların iştirakleri ile ilgili konsodilasyonunda dolaylı 

olarak bankacılığın gözetimindeydiler. 1993 ‘de yürürlüğe giren AB Bankacılık 

Direktifi ile birlikte “Finansal Kurum” sayılmaya başladılar.  

Alman mali otoriteleri tarafından kabul edilen 2 çeşit sözleşme tipi vardır. 

Bunlardan ilki Full Payout Sözleşmelerdir. (tam ödemeli leasing ).Kiracının, 

feshedilemez süre içinde malın bedelini ve finansman maliyetinin tamamını ödediği 

sözleşmelerdir. Diğeri ise; Non-full Payout Sözleşmelerdir. (Kısmi ödemeli leasing) 

Kiracının, feshedilemez süre içinde mal bedeli ve finansman maliyetinin bir kısmını 

ödediği sözleşmelerdir.  

Leasing kiraları, gayrimenkul işlemleri dışında KDV ‘ye tabidir. Uygulamada 

genel KDV oranı %16 ‘dır ve kiralayan satın alma KDV ‘sini, kiracıda kiraların KDV 

‘sini mahsup edebilir. Leasing işlemleri Almanya ‘da bir tescile tabi değildir. İstisnaları 

uçak, gemi ve gayrimenkullerdir.
57

  

Diğer Avrupa’nın leasing yönünden gelişmiş ülkesinden biride İngiltere ‘dir. 

İngiltere ‘de leasing çok eski tarihlerden başlayarak bugüne kadar sürmektedir. 1840 ‘lı 

yıllarda İngiltere ‘de demiryolu vagonlarının kiraya verilmesiyle ilk leasing şirketi 

kurulmuştur. ABD kökenli leasing şirketlerinin İngiltere ‘de şube açması ile birlikte 

leasing, 1970 ‘li yıllardan bugüne en hızlı gelişen sektör olmuştur. İngiltere ‘de leasing 
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işlemlerinin 1970 ‘den sonra büyük bir sıçrama yapmasının nedeni, sabit kıymetlerin 

%100 ‘ünün ilk yıl vergiden düşülebilmesi olmuştur.
58

  

Leasingin bir gelenek olduğu Büyük Britanya ‘da ve özellikle de İngiltere’de 

yasal düzenlemeler diğer Avrupa ülkelerine benzemektedir. Finansal leasing ile 

operasyonel leasing arasında fark operasyonel leasingde kiralayanın mal üzerinde 

tasarruf etme hakkının saklı bulunmasıdır. Kiralayanın, kendisini kiracının diğer 

alacaklılarından koruması için bazı belirgin malların (uçaklar, gemiler) sicile tescil 

edilmesi gerekli kılınmıştır. Leasing şirketlerinin kuruluşu için özel şartlar 

bulunmamaktadır. Leasing işlemlerinin yüksek bir değere ulaşmadığı durumlarda, kiracı 

Tüketici Kanunları tarafından korunmaktadır.
59

   

Tüketici Kanunu gereğince leasing faaliyetleri leasing kontratları ile yapılır. 

İngiliz hukukunda kiralama faaliyetlerini sınırlayacak herhangi bir hüküm yoktur. 

Geçerli ve yasal olarak sözleşme yapmaya yetkili herhangi bir kuruluş, serbestçe 

kiralama işlemlerinde taraf olabilir. Yapılacak kiralama işleminin miktarı konusunda da 

herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bazı Kara Avrupası ülkelerinin tersine, 

İngiltere ‘de herhangi bir şirket veya teşebbüs serbestçe kiralama faaliyetinde 

bulunabilir. Kiralama şirketlerinin sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte 200 civarında 

olduğu sanılmaktadır.
60

  

İngiltere ‘de gerçekleşen toplam yatırımların %20 ‘den fazlası leasing ile 

yapılmaktadır. İngiltere ‘de ayrıca gayrimenkul leasingi çok yaygındır ve ekipman 

leasinginin çok üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Konutların ise 1/3 ‘ünün leasing 

ile finanse edildiği belirtilmektedir.  

  3.1.2 Gelişmekte Olan Ülkelerin Leasing’e Bakışı 

3.1.2.1 Brezilya 
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İlk kez 1970’li yılların başında finansal kiralama işlerine başlayan Brezilya’da 

tüm sabit değerlerin kiralanmasına izin verilmektedir. 1984 yılındaki yasal 

değişikliklere kadar Brezilya leasing endüstrisi fon teminindeki güçlükler nedeniyle pek 

büyük bir gelişme kaydedemediği gibi, kiralama yatırımlarında 1982 yılı itibariyle 900 

milyon dolarlık düşüş yaşamıştır. 1985 yılında ise Brezilya leasing endüstrisi, tekrar 2 

milyar dolarlık kiralama düzeyine çıkmıştır. 1994 yılındaki ekonomik istikrar planı ile 

Brezilya ekonomisinin farklı sektörlerine yönelik yatırımlar, üretim ve iş ilişkilerinde 

pozitif bir etki bırakan ve inkar edilemez ilerlemeleri gerçekleştiren başarılar 

sağlanmıştır.  

Daha sonra Brezilya’daki ekonominin düzelmesi ve gelir dağılımı 

düzelmelerinin yaşanması tutarlı göstergeler oluşmasını sağlamıştır. Dolayısıyla leasing, 

bu gelişmelere pozitif bir şekilde cevap vererek, borcun ödenmesine dair esnekliği ve 

yeni yatırımların uygulanabilir olmasını sağlamasıyla talebin büyümesinde etkili 

olmuştur.  

Brezilya’da leasing şirketlerinin Fiat, Ford, GM, Mercedes Benz, Volkswagen 

ve Toyota gibi taşıt imalatı gruplarına bağlı olması, leasingin araba satışları için uygun 

bir alternatif olmasını sağladı. Brezilya’da 1997 ve 1998 yıllarında leasing işlemlerinin 

toplam hacimleri 16 milyar USD seviyesinde olup, 2000 yılı sonuna kadar da ortalama 

5 milyar USD azalış göstermiştir.
61

  

Brezilya’da leasingin muhasebeleştirme yapısına yönelik olarak kiraya veren 

ya da kiracıya dönük anlamlı değişiklikler gerçekleşmedi. 12 Eylül 1974 tarihli 6099 

Sayılı yasa gereği kiraya veren şirketin varlığın yasal sahibi olduğu ve leasing 

vasıtasıyla bırakılan varlıklara ait muhasebe kayıtlarını da tutması gerektiği 

öngörülmüştür. Brezilyalı federal vergi yetkilileri de kiralama ödemelerinin eşit 

olmayan bedellerle gerçekleştiği ve kira süresi üzerinden azaldığını, nominal veya 

sembolik bir değerde kiralama konusu varlığa yönelik satın alma ve satış işlemlerinin 

gerçekleştirebileceğini kabul etmiş ve leasingi de bu şekilde tanımlamıştır.  

1986 yılı Eylül ayından beri Brezilya Borsası’nı düzenleyen otorite olan CVM 
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(Comissao de Valores Mobiliarios) leasing faaliyetleriyle ilgilenen ticari şirketlere 

yönelik muhasebe talimatlarını içeren bir düzenlemeyi yayınlamıştır. Bu talimatların 

sonucunda Brezilya Leasing Kurumu (BLA) ve Yetkili Serbest Muhasebeciler Kurumu 

bir antlaşmada uzlaşmışlardır. Bu doğrultuda, Yetkili Serbest Muhasebeciler Kurumu 

Brezilya yasası altında kiralama ödemelerinin yasal beyanına da itimat etmektedir.  

Brezilya’da leasingin vergilendirilmesine yönelik uygulamada, kira bedelleri 

leasing şirketleri açısından bir vergi matrahı oluşturur. Kiracı şirket açısından vergi 

matrahları ise, indirilebilir konumdadır. Leasing şirketi kiraya verdiği varlığı düz oranlı 

amortisman kuralı gereği (eşit taksitli yöntem) amorti eder.
62

  

Brezilya’da faaliyet kiralaması işlemleri yapılabilmesine karşın, leasing 

faaliyetlerinin çoğunluğu finansal kiralama yönündedir. Bu ülkede kiralama işlemleri 

finansal bir faaliyet olarak kabul edilmekte ve işletmelerin yatırım finansmanı 

ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir kaynak olarak yer almaktadır.  

Brezilya’da IBM ve Xerox gibi önemli imalatçıların bir kaçı, kiraya veren 

sıfatıyla finansal kiralama alanında faaliyet gösterirler. Bu imalatçılar ya kendi leasing 

şirketlerini içermek üzere ya da piyasada var olan oyuncularla satıcı bazlı programlar 

kurmak yoluyla faaliyetlerini yürütürler. Brezilya ‘da leasing sözleşmeleri genellikle iki 

yıldan beş yıla kadar olan süreleri kapsayacak şekilde düzenlenir. Brezilya’da 

uygulamada olan leasing türleri yurt içi kiralama, yurt içi sat ve geri kiralama, uluslar 

arası kiralama, ihracata yönelik kiralama, ihracata yönelik sat ve geri kiralamadır.
63

 

Brezilya’da uluslar arası kiralama vergi yükü taşımasına karşın, diğer 

finansman alternatiflerinin de benzer biçimde vergi yüküne sahip olmasından ötürü 

rekabetçi bir konuma sahiptir. 24 Ocak 2001 tarihinde Brezilya Merkez Bankası sadece 

uluslar arası kiralamalarda kullanılmak üzere faize yönelik bir kuralı kanunlaştırdı. 

Buna göre, leasing sözleşmesinin süresi kiralanan varlığın faydalı ömründen daha uzun 
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olmayacaktır. 
64

 

Leasing şirketleri, çok uluslu bankalar, kalkınma bankaları, tasarruf bankaları 

ve gayrimenkul kredisi sunan şirketler bu faaliyetle meşgul olabilirler. İhracata yönelik 

sat ve geri kiralama da ise, Brezilya yapımı ürün bir yabancı kuruma satılır. Bu 

çevrimde varlık satıcıya yeniden kiralanır.  

Brezilya’da leasing şirketleri Merkez Bankası tarafından düzene sokulur. 

Merkez Bankası, leasing şirketlerinin güçlerini denetler ve muhasebe kriterlerine dönük 

sınıflandırmaları tanımlar. Brezilya Merkez Bankası, ülkeye giren yabancı yapım 

ekipmanına ilişkin düzenlemeleri ortaya koyar ve uluslar arası kiralamaya dönük üç 

unsurun gerçekleşmesini öngörür. Bunlardan birincisi; kiralama süresinin minimum iki 

yıl olması, ikincisi leasing toplam maliyetinin karşılaştırılabilir ithalat finansmanı 

alternatiflerine ait fiyatı aşmaması, üçüncüsü kiralama süresi esnasında ödenecek 

bedellerin eşit şekilde dağıtılmasıdır.   

Brezilya’da çoğunluğu büyük finansman şirketlerinin yan kuruluşları olarak 

faaliyette bulunan 56 leasing şirketi mevcuttur. Yabancı yatırımcılar leasing şirketinin 

oy hakkına sahiptirler. Ayrıca, yabancı yatırımcılar hisselerinin en fazla % 33,3 ‘üne, 

toplam olarak da en fazla hisselerinin %50 ‘sine sahip olabilirler.
65

  

3.1.2.2 Macaristan 

Leasing Macaristan ‘da 1990 ‘lı yıllarda gelişmeye başlamıştır. İlk olarak 

ülkede Bankacılık Kanunu içinde sadece finansal leasing düzenlenmiştir. Sonra çeşitli 

değişikliklerle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu ülkede finansal kiralama bir tek finans 

kurumları tarafından yapılmaktadır. Bunun için finansal leasing kuruluşları Bankacılık 

Kurumu ‘ndan lisans almak zorundadırlar.  

Macaristan ‘da 1997 yılında leasinge yönelik vergi ve muhasebe düzenlemeleri 

yürürlüğe konulmuştur. Burada finansal leasing Bankacılık Kanunu ‘ nda yer alan 

tanımlamadan birebir alınarak finansal leasingin muhasebeleştirilmesi ve 

                                                 
64 Aydınlı, 2003, s.42. 

65 Aydınlı, 2003, s.30-40. 



 33 

vergilendirilmesine yönelik esaslar düzenlenmiştir. Finansal leasing, tıpkı bir kredi 

işlemi gibi muhasebeleştirilmekte ve vergilendirilmektedir. Bunun dışında operasyonel 

leasing yapılmakta ve bu tür leasing yapan firmalar içinde bir kısıtlama 

bulunmamaktadır. Ancak leasing şirketleri kanunen finansal leasing dışında işlem 

yapamadıklarından operasyonel leasing işlemlerini de yürütmek için birçoğu iki ayrı 

firma kurma yoluna gitmişlerdir.  

Bunlarda birlikte Macaristan ‘da 1992 yılında bu sektörü desteklemek adına 

Macaristan Leasing Birliği kurulmuştur. Toplam 65 üyesi olan bu birlik Macaristan 

‘daki leasing hacminin %90 ‘ını temsil etmektedir. 
66

 

Leasing sektörü burada oldukça dinamik bir yapıya sahiptir. Aktif bir 

finansman tekniği olarak orta ve küçük ölçekli girişimcilere modern teknoloji ve 

ekipman olanaklarını temin eden bir sektör haline gelmiştir. Leasingin yatırımlardaki 

payı %22 seviyesinde olup, gelişmiş ülkelerdeki paya ulaşmıştır. Bizde bu oranın %8 

olduğu düşünülürse finansal kiralamanın yaygınlaşmışlığı açısından Macaristan ‘la 

ülkemiz arasında kıyaslama yapmak zor olmamaktadır. Ülkeye işlem hacmi ile ilgili 

bakacak olursak 2003 yılı işlem hacmi 2,7 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. 2006 

yılında ise bu tutar 4,7 milyar Euro ‘yu geçmiştir. 2003 yılındaki işlemlerin %80 ‘i 

finansal leasing ve %20 ‘si operasyonel leasing işlemlerinden oluşmuştur.
67

 

 Macaristan leasing sektörüne yıllar itibariyle baktığımızda stabil bir artış 

gözlemleyebiliriz. Mal grubu bazında bakacak olursak; 2006 yılı gayrimenkul leasingi 

Macaristan ‘da oldukça başarılı geçmiştir. Finansman tutarı %70 ‘den fazla artarak 440 

milyon Euro ‘ya ulaşmıştır. Leasing hacmindeki %11 ‘lik pay gayrimenkul leasingine 

aittir. Makine ve Bilişim ekipmanları leasingindeki artış 2006 ‘da hız kesmiş ama gene 

de 560 milyon Euro tutarında finansman yapmışlardır. Bunun payı da %19 ‘a tekabül 

etmektedir. Binek oto ve hafif ticari araç finansmanında ise, uzun bir aradan sonra ilk 

defa düşüş olmuştur. Araba finansmanı 2,6 milyar Euro olarak gerçekleşmiş, leasing 
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işlemleri içindeki payı da 2005 yılında %68 iken 2006 yılında %62 ‘e düşmüştür. 
68

 

Macaristan’da operasyonel leasingin de düzenlenmesi için Macaristan Leasing 

Birliği devlet otoriteleriyle görüşmeler yapmaktadır. Henüz sonuçlanmış bir görüşme 

olmamakla birlikte operasyonel leasingle işlem hacimlerini arttırmak isteyen leasing 

şirketleri kadar bankalar da vardır.  
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Kaynak: FİDER  

         3.2.Türkiye’de Leasing 

Ülkemizde 1980’li yıllardan itibaren ülke ekonomisini düştüğü enflasyonist 

çizgiden kurtarabilmek ve sermaye piyasalarının gelişimi ve derinliğini arttırabilmek 

için finansal piyasaları geliştirici ve çeşitlendirici bir gayret içine girilmiştir. Finansal 

Kiralama Kanunu böyle bir düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 
69

 

1980 yılı öncesi yatırımlar devlet ve Merkez Bankası kaynaklarıyla finanse 
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edilirken, 1980 yılı sonrası uygulanan “serbest ekonomi” politikaları çerçevesinde kamu 

sübvansiyonlarının kalkması neticesinde, bu yeni ve avantajlı finansal ürünün 

yatırımların finansmanına yönelik boşluğu doldurması amaçlanmıştır. 

Ülkemizde finansal kiralama ilk kez 1977’de çok sınırlı bir şekilde tanınmaya 

başlamıştır. Bu yıllarda bir sanayi kuruluşumuz yatırım kredisi ihtiyacını bir Arap 

bankasından elde ettiği finansmanla gidermiştir. 
70

 Ayrıca leasing, ilk kez 1980 ‘li 

yılların başında TSKB ‘nin aldığı birkaç proje kredisinde ve THY ‘nın yurtdışından 

gerçekleştirdiği sınır ötesi (cross-border) işlemde uygulama alanı bulmuştur.
71

Bu 

uygulamadan sonra 16.12.1983 tarih 83/7 506 Sayılı Kararname ile mevzuatımıza 

girmiştir. 25.02.1984 tarihli Resmi Gazete’de “Özel Finans Kurumları” adlı tebliğin 

20.maddesinde finansal kiralama “Kira Sözleşmesi” olarak yer almış ve bütün finansal 

kiralama çeşitlerini kapsamına alarak tanımlanmış ve konu ile ilgili düzenleme 

yapılmıştır. Bunu diğer kanuni düzenlemeler ve 1986 yılında kurulan ilk finansal 

kiralama şirketi izlemiştir.
72

 

Türkiye’de yakın zamanda önemli bir sektör haline gelen leasing sektörünün 

temelleri, diğer ülkelerdeki gibi ihtiyaç sonucunda doğal bir şekilde başlamamış, 

devletin müdahalesi doğrultusunda 1985 yılında 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu 

ile atılmıştır. 

Ülkemizde leasing’in hukuki altyapısı 1985 yılında çıkan bir kanun ile 

oluşturulmuş ve ilk olarak 10.09.1986 tarihinde İktisat Bankası tarafından İktisat 

Finansal Kiralama A.Ş kurulmasıyla finansal kiralama uygulaması gerçek hayata 

geçmiştir. 
73

Türkiye’de finansal kiralama sektörünün en hızlı gelişmeye başladığı 

dönem 1992 ve 1993 yıllarından itibaren olmuştur.  

Ülkemizde leasing uygulaması 10.06.1985 tarihinde yürürlüğe konulduktan 
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sonra bu kanun ile “leasing” Türkçe’ ye “Finansal Kiralama” olarak geçmiştir. Bu 

nedenle Türkiye’deki leasing uygulaması “leasing” çeşitlerinden sadece “finansal 

leasing” ile eş tutulmaktadır. Ancak, leasingin bu şekilde tanımlanması yeterli değildir. 

Çünkü finansal kiralama, leasingin sadece bir çeşididir ve dünyada diğer leasing 

hizmetleri içinde, ülkemizde uygulama alanı bulamamış operasyonel leasing işlemleri 

%30-35 payla oldukça önemli bir orana sahiptir. 
74

 

Türkiye’de 1890’dan itibaren uygulanmakta olan, ekonominin dışa açılımına 

ve dış fon girdilerinin hızlandırılmasına yönelik politikaların neticesinde bankalar 

ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde şirketlere yeni finansal hizmetler sunmak amacıyla 

girişimlerde bulunmaya başlamışlardır. Böylece yurtdışında uzun süredir uygulanan 

birçok bankacılık faaliyetleri gibi finansal kiralama da Türk bankacılık sektörünün 

gündemine girmiştir ve şuan ki yapıyı oluşturmuştur. 

Özellikle 1960’larda kiralama faaliyetleri tüm dünya ülkelerinde yayılırken 

ülkemiz işletme yöneticileri bu tür akımların dışında kalmışlardır. Bir varlığın değerinin 

ona sahip olmaktan değil, kullanmaktan geldiği her zaman şirket sahiplerine ters gelmiş, 

mülkiyet duygusunun ağır basması sonucunda kiralama pek uygulanmamıştır.  

24 Ocak 1980 kararları ile faizlerin yükseltilmesi sonucunda, yatırımların 

finansmanında kredilere başvurmak çekiciliğini yitirmiştir. Yeni finansman araçlarının 

aranmaya başlanması ile birlikte kiralamanın da gündeme gelmesi beklenirken 

kiralama, işletmelerimiz tarafından pek rağbet görmemiştir. Daha çok sermaye 

piyasasının geliştirilmesi yönünde çaba gösterilmiştir. 1980’li yıllardaki yüksek 

seyreden enflasyon neticesinde ortaya çıkan geleceğe yönelik belirsizlikler ve yeterli öz 

kaynakla çalışmayan işletmelerin çokluğu nedeniyle kredi maliyetlerinin yükselmesiyle 

mali bünyelerin bozulması sonucu risk unsurunun orta ve uzun vadede daha da artması, 

ticaret bankalarının kaynaklarını ağırlıklı olarak kısa vadeleri kredilere tahsis etmeye 

yöneltmiştir. Bu sebeple, fon piyasasındaki tıkanıklığı aşmaya yönelik araçlardan biri 
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olan finansal kiralama gündeme gelmiştir. 
75

 

1980’den sonra Türkiye’de şube açan yabancı bankaların çoğu bağlı 

kuruluşları ile finansal kiralama işlemlerinde uzmanlaşmış kuruluşlardır. Bankaların 

finansal kiralama ile ilgili ayrı anonim şirketler kurmalarının nedeni ilgili mevzuatta 

finansal kiralama şirketlerinin başka bir işle uğraşamayacağı yolundaki hükmüdür. 

Ayrıca bazı vergi kolaylıkları ve konunun ayrı bir uzmanlık alanı olması da ayrı 

şirketler kurulmasına yol açmıştır. Türkiye’de finansal kiralamanın yasal çerçevesini 

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çizmiştir.  

Nitekim kiralama işlemlerine getirilen düzenlemelerle de özellikle yurtdışı 

kiralama işlemleri desteklenmiş ve daha çok yurt dışı kiralamalarda (cross-border 

leasing) gelişme olmuştur. Kiralama ile teknolojik olarak eskiyen makinelerin iade 

edilip, yerine yeni teknolojiye dayalı modern makinelerin kiralanabilmesi fırsatı 

doğmuştur.
76

 

Finansal kiralama kurumunun, gelişmekte olan bir ekonomiye sahip olan 

ülkemizde fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi için mali mevzuat çerçevesinde de 

desteklenmesi vergi avantajlarına da sahip bir kurum haline getirilmesi çok önemli bir 

noktadır.
77

 Finansal kiralamanın öneminin yatırımcılardan önce hükümet tarafından 

kavranmasında, orta ve uzun vadeli fon piyasasındaki tıkanıklığın açılmasında 

başvurulabilecek etkin bir finansman yöntemi olarak kabul edilmesi büyük bir rol 

oynamaktadır. Leasing ile birlikte kaynak sıkıntısı nedeniyle gerçekleştirilemeyen 

yatırımların gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyonun yüksek olduğu, ancak 

yatırımların devam ettiği ülkemizde leasing en uygun finansman yöntemidir. Gümrük 

Birliği ile birlikte özellikle teknoloji ve yenileme ihtiyacının artmasıyla şirketlerin uzun 

ve orta vadeli finansmana yönelmeleri leasing sektörü için olumlu sinyaller 

vermektedir. 
78

 Özellikle de birçok leasing şirketimizin beklediği faaliyet kiralamasının 

önünün açılmasında bu olumlu sinyallerin gücünü daha da artırmaktadır. 
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Türkiye’de yurtiçi ve sınır ötesi kiralamaların dağılımı incelendiğinde yurtiçi 

işlemlerin çeşitli sektörlere yayıldığı gözlemlenirken, sınır ötesi kiralamanın daha çok 

hava taşıtlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Yurtiçi kiralamanın mal gruplarına 

dağılımında da kara ulaşım araçları 1992’ye kadar sürekli ilk sırayı alırken bu yıldan 

sonra durum değişmiştir. Finansal Kiralama Kanunu’nun çıkarılmasındaki asıl amaç, 

özellikle orta ve küçük çaplı işletmelere yatırım finansmanında kolaylık sağlamak ve bu 

sayede sanayi sektörünün gelişmesine katkıda bulunmaktı. Buna karşılık leasing sektörü 

birçok ülkede olduğu gibi kara taşıtlarındaki leasing işlemleriyle gelişmeye başladı. 

Leasing sektörünün daha çok üretim mallarına kaymasını isteyen devlet 1992 yılında 

kara taşıtlarındaki %1’lik KDV oranını %10’a yükseltmiştir. Bu tarihe kadar kişisel 

alımlar büyük oranda iken amortisman ve vergi kazancı sağlayamayan şahısların vergi 

artışıyla birlikte alımlarını durdurdukları görülmüştür. Söz konusu avantajlardan 

yararlanabilen kurumlar ise alımlarını sürdürmüştür. 

Ülkemize girişinden bugüne hızlı bir gelişme gösteren leasing, özel sektör 

yatırım finansmanı içindeki payını giderek artırmıştır. 1992 yılında leasinge finanse 

edilen yatırımların toplam yatırıma oranı %3.3’ tür. Yani sabit sermaye yatırımlarının 

%3.3’ ü leasing yoluyla gerçekleşmiştir. Bu oran 1993 yılında %5.9’ a çıkmıştır. 

Aslında bu değer dünya ortalamasına göre oldukça düşüktür.  

Faaliyet gösteren şirket sayısı 1995 yılında 37’ye, 1996 yılında 60’a, 1998 

yılında ise 75’e çıkmıştır. Bugün ise çoğunluğu banka kökenli olmak üzere yüz kadar 

şirket leasing alanında faaliyet göstermektedir.
79

  

Ülkemizde leasing faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaşması amacıyla 

1994 yılında Finansal Kiralama Derneği kurulmuştur. Bu derneğin kuruluş amacı ise 

sektördeki bazı şirketlerin, finansal kiralamanın avantajlarını kendi menfaatleri 

doğrultusunda kullanılmasını önlemek ve sektörün itibarını korumaktır. Derneğin 

üyeleri Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren şirketlerin üyeleridir. 

Özel finans kurumları ve yatırım bankaları bu kapsamın dışında kalmaktadır. Dernek 

kurulmuş bulunan dokuz adet komite aracılıyla aylık toplantılar ile faaliyetlerini 
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sürdürmektedir.  

Sürdürülebilir bir büyümenin ve uluslar arası alanda rekabet edilebilir düzeyde 

makul bir enflasyonun sağlanması için, tasarrufların büyütülmesi ve ekonomik olarak 

kullanılması Türkiye’nin ekonomik sorunlarının aşılmasında hayati bir rol 

oynamaktadır. Tasarrufların arttırılmasında, serbest piyasa kurallarına ve rekabete 

dayalı, makro dengeleri gözeten, özel girişimciliği, üretimi ve tasarrufu özendiren 

tutarlı, kararlı ve yenilikçi makro ekonomi politikalarının uygulanması gerekmektedir. 

Tasarrufların ekonomik olarak kullanılmasında ise güven ve verimlilik ilkesine dayalı 

olarak, finansal sistemin etkin bir biçimde çalışması büyük önem arz etmektedir. 

Türkiye’de finansal varlıklar ve finansal piyasalar henüz büyüme aşamasındadır. 

Uluslar arası karşılaştırmalara göre finansal araçlara olan talep sınırlıdır, bu nedenle 

finansal piyasalar küçüktür ve sığ kalmıştır. Finansal kaynakların önemli bir bölümü 

banka sistemindedir. Banka dışı finansal kurumlar ise hala çok küçüktür.  

Türkiye’de finansal sistem geleneksel olarak bankacılık ağırlıklı yapıdadır. Son 

yıllarda banka dışı finansal kurumların sayısında ve büyüklüğünde artma eğilimi 

olmakla birlikte 2003 Haziran itibariyle bankacılık sistemi toplam aktiflerinin finansal 

sistemdeki kurumların toplam aktifleri içindeki payı yüzde 92’dir. İkinci sırada yüzde 3 

ile sigorta ve reasürans şirketleri gelmektedir. Özel finans kurumlarının payı yüzde 2, 

finansal kiralama şirketlerinin payı ise yüzde 1’dir. Banka dışı finansal kurumların 

büyümesi ve güçlenmesi finansal sistemin büyümesi ve derinleşmesi açısından önem 

taşımaktadır.  

Leasing sektörünün gelişmişliğinin bir ölçüsü olan penetrasyon oranı(leasingin 

toplam yatırımlar içindeki payı), ülkemizde gelişmiş ülkelerdeki seviyelere 

ulaşamamıştır. Leasing yoluyla gerçekleştirilen yatırımların payının, sabit sermaye 

yatırımları içindeki oranının %6 -7 ‘yi henüz geçmemiş olması da bu hususu ortaya 

koymaktadır. Gelişmiş ülkelerde leasingin toplam yatırımlar içindeki payı %20 -25 

seviyesindedir. Bunun nedeni, operasyonel leasing işlemlerinin ülkemizde devreye 
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sokulmamasından kaynaklanmaktadır. 
80

 

IV-UMS’NIN TÜRKİYE’DEKİ LEASİNG’E ETKİSİ 

      4.1 Düzenlemeler Öncesi Leasing 

Finansal kiralama, belirli bir süre için finansal kiralama şirketi (kiralayan) ile 

yatırımcı (kiracı) arasında imzalanan ve kiracının seçmiş olduğu bir yatırım malının 

kiralayan tarafından satın alınarak belirli kira ödemeleri karşılığında kiracıya 

kiralamasını sağlayan bir sözleşmeydi. 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nda 

finansal kiralama kavramı açıkça tanımlanmamış, sadece söz konusu kanunun 3. 

maddesinde, finansal kiralama bedelinin kiralama şirketinin kiracıya sağladığı 

finansman hizmetlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu belirtilmişti.
81

  

3226 Sayılı kanun ile 1985 yılında Türk finans pazarına giren ve kanunun 

yayınını takip eden yıllarda önemli gelişme göstermiş olan finansal kiralamanın mali 

tablolara yansıtılma şekli konusunda sıkıntılar yaşanmaktaydı. Uygulamada finansal 

kiralama muhasebe açısından sıradan bir kira sözleşmesi olarak algılanmakta ve 

kiralayan, finansal kiralama sözleşmesine tabi olan varlığı, aktifleri arasında gösterip 

amortisman ayırırken, kiracı sadece kira ödemelerini giderleri arasında yansıtmaktaydı. 

Kiralanan kıymete ilişkin kiracı tarafından mali tablolarda herhangi bir kayıt işlemi 

yapılmamakta ve mali tablolarda bu kıymet gösterilmemekteydi. Bu durum ise 

muhasebenin temel kavramlarından olan “özün önceliği” kavramıyla çakışmaktaydı. 

Finansal kiralama işlemlerinin değerlemesi ve muhasebeleştirilmesinde yaşanan bu 

olumsuzlukları ortadan kaldırmak maksadıyla 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na 

finansal kiralama işlemlerinde değerleme hükümlerini düzenleyen Mükerrer 290’ıncı 

madde eklenmiştir. Yapılan bu düzenleme 01.07.2003 tarihinden itibaren yapılacak 

finansal kiralama işlemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Finansal kiralama 

işlemlerinin değerleme esaslarına ilişkin açıklamalara ise 319 Sıra No’ lu VUK genel 

tebliğinde yer verilmiştir. Finansal kiralama işlemlerinin değerleme (vergi matrahının 

                                                 
80 Mali Sektör Raporu, 2004, s.20. 

81Yrd.Doç.Dr.Mehmet Özbirecikli, “Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve U.M.S 17 

Açısından Değerlenmesi”, Vergi Sorunları, Sayı:163 (Nisan 2002), s.116. 
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belirlenmesi) esaslarına göre muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağına ilişkin 

belirlemelerde bulunmak amacıyla da 11 Sıra No’ lu Muhasebe Sistemi Uygulama 

Genel Tebliği Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Böylece yapılan 

düzenlemeler ile finansal kiralama işlemlerinde kiralama işleminin hukuki mahiyeti 

veya şekli yerine, özün önceliği ilkesi benimsenmiştir. 
82

 

Ülkemizde Vergi Usul Kanunu’nda finansal kiralamaya ilişkin bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, birçok kaynakta ve uygulamada finansal kiralama 

işlemlerine ilişkin olarak şu yaklaşımlar hakimdir: 

• Finansal Kiralama Kanunu’na göre bir leasing sözleşmesi, kiracının 

talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka bir suretle temin ettiği 

bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belirli bir süre (4 yıl 

öngörülmektedir) feshedilmemek şartıyla kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını 

öngören bir sözleşmedir. (3226 madde 4)
83

  

• Finansal kiralamanın esas unsuru olan kiralama sözleşmesinin ortaya 

koyduğu, zilyetlik ve her türlü faydanın kiracıya devredilmek şartıyla mülkiyetin 

kiralayana ait olmasıdır. Buna göre amortisman ayırma işlemi, kira konusu olan malı 

mülkiyetinde bulunduran finansal kiralama şirketine verilmektedir.  

• Finansal kiralama konusu olan iktisadi kıymetlerin kira bedeli 

karşılığının, kiralayan tarafından fatura edilmesi gerekir. Bunun dışında oluşan montaj 

giderlerinin kiracı tarafından ilk tesis ve taazzuv giderleri kapsamında mutaala edilerek 

eşit taksitlerde beş yılda itfa edilmesi gerekecektir. Montaj giderleri dışındaki yapılan 

giderlerin ödeme dönemlerine göre gider olarak kayıtlara intikal ettirilmesi 

gerekecektir.
84

  

• İşletmenin mülkiyetinde bulunan maddi duran varlıklar, bilançonun 

                                                 
82 Gökmen, 2003, s.40-41. 

83 Özbirecikli, 2002, s.116. 

84 Mehmet Arslan, “Finansal Kiralamanın Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu”, Mükellefin Dergisi, 

Sayı: 52 (Nisan 1997), s.69. 



 42 

“Maddi Duran Varlıklar “başlığı altında gösterilmekte, finansal kiralama yolu ile iktisap 

edilen maddi duran varlıklara ve bunlara ilişkin kira borçlarına ise bilançoda yer 

verilmemektedir.  

• Söz konusu varlıkların kiracının bilançosunda gözükmemesi nedeniyle 

kiracı firma, yeniden değerleme işlemi, amortisman ayrılması, yatırım indiriminden 

yararlanma gibi olanaklardan mahrum kalmaktadır.  

• Türkiye uygulamasında avantaj olarak görünen husus; kiracı firmanın 

ödediği kira tutarının tamamını ödediği dönemde gider yazması ve bu tutarların kira 

gideri olarak kabul edilmesi nedeniyle finansman gideri kapsamında yer almaması, 

böylece de finansman gideri kısıtlaması uygulamasının dışında kalmasıdır.  

• Kiralanan maddi değerler için peşin ödenen kira bedelleri “Peşin 

Ödenmiş Giderler” arasında, iktisadi değerlerini sürekli olarak artırıcı giderler de, “Özel 

Maliyet Bedeli” olarak gösterilmektedir. 
85

 

• Ülkemizde finansal kiralama süresinin 4 yıl olması öngörülmesine 

rağmen kira tutarlarının dönemlere eşit dağıtılmadığı ve birinci yılda büyük bir 

bölümünün kira tutarı olarak saptandığı, izleyen yıllarda daha az tutarlarda belirlendiği 

görülmektedir. Mevzuat açısından ödenen kira tutarının ödendiği dönemde tamamının 

gider ve (kiralayan açısından) gelir olarak yazılması hususu Danıştay kararlarında 

yasaya aykırı bulunmamaktadır. 
86

 

Finansal kiralama işleminde öncelikle üç taraf bulunmaktadır. Bunlar finansal 

kiralama şirketi, finansal kiralamayı kabul eden ve malı satandır. Finansal kiralamaya 

konu olan menkul ve gayrimenkul mallar finansal kiralama şirketinin aktifine kayıtlıdır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 313. maddesinde;”İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve 

yıpranmaya, aşınmaya veya kıymette düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’ 

uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet edevat, 

mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısmındaki esaslara göre tespit edilen 

                                                 
85 Özbirecikli, 2002, s.116-117 

86 Nalan Akdoğan,  



 43 

değerinin, bu kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.” 

denilmektedir.  

Uygulamada, finansal kiralamaya konu edilen mallar finansal kiralama 

şirketinin aktifine kayıtlı olduğundan dolayı amortisman uygulaması da finansal 

kiralama şirketi tarafından yapılmaktaydı. Dolayısıyla, sadece finansal kiralama şirketi 

finansal kiralamaya konu iktisadi kıymet üzerinden ayırabildiği amortismanları dönem 

kazancında gider olarak dikkate alabiliyordu.  

01.07.2003 tarihinden önce yapılan finansal kiralama sözleşmelerinden doğan 

giderler, finansal kiralama bedelinin ödendiği dönemde gider kayıtlarına intikal 

ettirilerek vergi matrahından düşülmektedir. Yine aynı şekilde kiraya veren de aynı 

tutarı tahsil ettiği dönemde gelir olarak kayıtlarına alacaktır.
87

 

Finansal kiralamada, kiraların dönemsel bazda gelir ve gider olarak dikkate 

alınması hususu uygulamada karşılaşılan en büyük sorunlardan birini oluşturmaktaydı. 

Uygulamada finansal kiralama sözleşmesi çerçevesinde yapılan kira ödemeleri yapıldığı 

yıl kiracı tarafından gider, kiralayan tarafından gelir yazılmaktaydı. Ancak, bu hem 

ticari kazancın tespitinde vergi kanunlarında kabul edilen tahakkuk ilkesine aykırı hem 

de dönemsellik ilkesini zedeleyici bir uygulamaydı. 
88

 

Bu durumda ortaya çıkan çelişkilerden ilk akla gelenleri şöyle sıralayabiliriz: 

• Finansal kiralama şirketi, kazancın tespitini de dikkate alarak beyana konu 

ettiği ve amortisman yoluyla indiremediği %80 mal bedeline tekabül eden geliri, ilk yıl 

beyan ediyor ama buna ait amortisman giderini diğer yıllarda indirim konusu 

yapabiliyordu. Sözleşme konusu malın amortisman oranı %20 ‘den de düşük olan bina, 

arsa ve arazi olduğunu da düşünürsek bu noktadaki adaletsizlik daha da artıyordu. Diğer 

bir deyişle finansal kiralama şirketi finansal kiralama konusu mala ilişkin yapmış 

olduğu giderin %80’ini dikkate alamadan gerçek dışı bir gelir beyan ediyordu.  

                                                 
87 Tuğlu ve Atilla, 2005, s.74 

88 Gencer, 2003, s.82. 
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• Peşin parası olup da yatırım yapmak isteyen mükellef, iktisadi kıymeti 

piyasadan finansal kiralama müessesesi dışında almaktansa bu yola başvurarak hem 

malı %1 gibi düşük katma değer vergisi ile satın alıyor hem de iktisadi kıymeti 

amortisman yoluna giderek en az 5 yılda gider yazmaktansa, bu yolla bir yılda gider 

yazmış oluyordu.  

Yine aynı şekilde düzenlemeler öncesi duruma devam edecek olursak; üç taraf 

arasında iki hukuki işlemden bahsedebiliriz. Birincisi malı satan ile finansal kiralama 

şirketi arasındaki alım-satım sözleşmesi, ikincisi finansal kiralama şirketi ile kiracı 

arasında düzenlenen kiralama sözleşmesidir. Finansal kiralama sözleşmesinin 

kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka 

suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir 

süre feshedilmemek şartıyla kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir 

sözleşme olduğunu söylemiştik. Yine finansal kiralamada sözleşme serbestisi 

olduğundan, taraflar sözleşme süresini 4 yıldan az olmamak üzere serbestçe 

belirlemekte ve finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemlerini de istedikleri gibi 

düzenleyerek tüm bedelin ilk yıl veya sonraki yıllarda ödenmesini sağlamaktadır. Bu 

şekilde vergisel açıdan büyük avantajlar elde edilmektedir.  

Finansal kiralamaya taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Ancak patent gibi 

fikri ve sınai haklar finansal kiralamanın kapsamı dışındadır. Diğer taraftan, kiralama 

konusu malların yeni olmaları şarttır. Yeni olmasalar dahi finansal kiralamaya konu 

olabilecek iktisadi kıymetler Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. Finansal 

kiralama konusu malın mülkiyeti finansal kiralama şirketine aittir. Ancak taraflar 

sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının, malın mülkiyetini satın alma hakkına 

haiz olacağını kararlaştırabilirler. Finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemleri 

taraflarca belirlenir. Bu bedeller sabit veya değişken olabilir. Yeni Türk Lirası veya TC 

Merkez Bankası’nca alım satımı yapılan döviz cinsinden belirlenebilir. Kiracı, finansal 

kiralama konusu maldaki zilyetliğini bir başkasına devredemez. Finansal kiralama 

konusu mal kiralayan şirketin mülkiyetindedir. Kiralayan şirket, mülkiyeti kendisine ait 

olan finansal kiralama konusu malı sözleşme süresince sigorta ettirmek zorundadır. 
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Sigorta primlerinin ödenmesi kiracıya aittir.
89

  

Dolayısıyla kiracı, ilgili dönem için tahakkuk eden finansal kira bedellerinin 

tümünü gider yazarken, kiralayan leasing şirketi de bu tutarları aynı dönem gelir 

yazmaktaydı.
90

 Finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin mülkiyeti kiralayana ait 

olduğundan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu kıymetin amortismanları 

kiralayan tarafından ayrılmakta, yeniden değerleme ve yatırım indiriminden de 

kiralayan yararlanmaktadır. Finansal kiralama işlemi bilançonun pasifinde borç 

kalemleri içinde gözükmediğinden, borç/öz kaynak dengesini bozmamaktadır. Vergisel 

anlamda baktığımızda ise; kira sözleşmeleri Finansal Kiralama Kanunu ‘nun 30. 

maddesine göre her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ayrıca finansal kiralama 

işlemleri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kapsamında olmayıp Katma Değer 

Vergisi’ne tabidir. Katma Değer Vergisi oranı ise Finansal Kiralama Kanunu’na göre 

yapılan kiralamalarda genel olarak %1 ‘dir. 

Finansal kiralama sözleşmesinin bir hizmet sözleşmesi olduğunun ve bu 

sözleşmeyle kiracıya verilen hizmetin, ödemenin yüzdesi ile değil, sözleşmenin 

süresince devam ettiğinin düşünülmesi ile uygulamada karşılaşılan sonuç vergi 

kanunlarına, finansal kiralamanın tanımı ve amacına daha doğrusu ruhuna ters 

düşmekteydi. Diğer taraftan da finansal kiralama konusu malın mülkiyeti finansal 

kiralama şirketine ait olduğundan dolayı, Vergi Usul Kanunu ’nun Mük. 298. maddesi 

uyarınca yeniden değerleme hükümlerinden de finansal kiralama şirketi 

yararlanmaktaydı.
91

 Bu gibi çelişkiler nedeniyle kanunda değişiklik yapılması durumu 

kaçınılmaz hale geliyordu ve 01.07.2003 tarihinde yürürlüğe konulan hükümlerle bu 

çelişkiler ortadan kaldırılmış ve hem kiracı hem de kiralayan açısından yanıltıcı 

olmayan, doğru ve anlaşılır bilançolar gündeme gelmeye başlamıştır. Yapılan bu 

değişikliklerin Vergi Usul Kanunu ‘nda ve Finansal Kiralama Kanunu ‘nda işleyiş 

açısından ne gibi değişiklikler yarattığını ve bunların etkisini detaylı olarak inceleyelim. 

                                                 
89 Mehmet Altındağ, “Finansal Kiralamanın Vergi Karşısındaki Durumu”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 

66(Ocak-Şubat-Mart 2004), s.37. 

90 Tuğlu ve Atilla, 2005, s.123. 

91 Gencer, 2003, s.82-83. 
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4.2 Standartların V.U.K ve F.K.K ‘a Etkisi 

Öncelikle leasingle ilgili olarak standartlara bakacak olursak; Uluslar arası 

Muhasebe Standardı 17 ‘i incelememiz gerekir. Bunu EK1 ‘de belirttiğimiz toplam 63 

paragraftan oluşan Uluslar arası Muhasebe Standardı 17 bildirimi çerçevesinde 

yapacağız. “17 No ’lu Uluslar arası Muhasebe Standardı, finansal kiralama işlemlerinin 

muhasebesini içermekte olup, bu standartta finansal ve faaliyet kiralamalarında kiracı ve 

kiralayan açısından muhasebe politikaları ve raporlama esasları açıklanmıştır.”
92

  

Bu standart, kira sözleşmelerinin sınıflandırılması, kiralanan varlığın bütün 

risklerinin ve kazançlarının kiraya verene veya kiralayana devredilmesi açısından ele 

alınmıştır. Kiraya veren ve kiralayan arasındaki bütün muameleler her iki tarafı da 

ilgilendiren kira sözleşmeleriyle saptandığı için, kira sözleşmelerindeki tüm hüküm ve 

açıklamaların açık ve belirli olması gereklidir. (Ek1 3 -4 paragraf) 

Uluslar arası Muhasebe Standardı 17, paragraf 6 ‘ya göre; “Kayıtlar ve diğer 

işlemler yasal formlarına göre değil, finansal gerekçelerine ve içeriklerine göre 

muhasebeleştirilmelidir.” Burada önemli olan yaptığımız kayıtları yasal şekline 

sokmaktan ziyade finansal amacına göre yapıp yapmadığımızdır. Değişiklikle firmaların 

bilançolarının doğruyu yansıtması bu paragrafın amacı kapsamındadır. Eğer bu tür 

kiralama kayıtları kiracının bilançosunda gösterilmezse, işletmenin borçları ve 

ekonomik kaynakları olduğundan daha az gösterilmiş olur ve bu durum da finansal 

oranları gerçeğinden saptırır. (Ek1 7.Paragraf ) Öyle ise, finans tipi kiralamalar, 

kiralayan tarafın bilançosunda, gelecekteki kira ödemeleri hesabına katılarak borç ve de 

varlık olarak gösterilmelidir.
93

  

Finansal kiralama işlemlerinin bu şekilde muhasebeleştirilmesi işleminin 

hukuki şekli dikkate alınarak değil, özü göz önüne alınarak muhasebeleştirilmesinin 

gerekliliği vurgulanmıştır. Finansal kiralama işleminde, kiracı malın mülkiyetini 

hukuken devralmamakla beraber, esas olarak rayiç bedeline yakın bir fiyat ve faiz 

ödeyerek faydalı ömrünün büyük bir bölümünde o varlığın ekonomik faydalarını 

                                                 
92 Mehmet Koç, Finansal Kiralama (Leasing),3.Basım, İstanbul: Beta Yayınları, Mayıs 2004, s.19. 

93 Özbirecikli, 2002, s.118. 
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kullanma hakkını satın almaktadır. Bu nedenle varlığın rayiç bedeli veya minimum kira 

ödemelerinin bugünkü değerinden küçük olan tutarı ile kiracının aktifinde yer alması 

uygun bir muhasebe politikasıdır.
94

 İşte bu nedenle 17 No ‘lu muhasebe standardının 

11.maddesinde finansal kiralama işlemlerinin, kiracının aktifinde bir varlık, pasifte borç 

olarak gözükmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bunun temel sebebi de biraz önce UMS 17 

6.paragrafta bahsettiğimiz bildiriden kaynaklanmaktadır. Yani bu durum, yasal 

formlarına göre değil finansal gerekçelerine göre muhasebeleştirildiğinden dolayıdır. 

Halbuki 1 Temmuz 2003 ‘deki değişimden evvel Türkiye ‘de kiralanan varlık, kiralayan 

şirketin bilançosuna aktif olarak yazılıyordu. Kiracı açısından ise bilançoda 

gösterilmiyor sadece bilançonun dipnotlarında belirtiliyordu. Şu an Standart 17 ‘ye göre 

ise, finansal kiralama konusu varlık, kiracının aktifinde bulunduğundan amortisman 

kiracı tarafından yapılır, kiralayan tarafta amortisman söz konusu değildir. Aynı şekilde 

kiralama konusu mal, kiracı aktifinde yer aldığından dolayı yeniden değerleme işlemi 

de kiracı tarafından yapılır. Değişimden önce ise Türkiye ‘de, mülkiyet kiralayanda 

olduğundan ve aktifinde sabit varlık olarak yer aldığından amortisman da kiralayan 

tarafından ayrılıyordu.  

Standardın 16. ve 17. paragraflarında finansal kiralama yoluyla edinilen varlığa 

uygulanacak amortisman yöntemi de anlatılmıştır. Buna göre; “Kira süresi sonunda 

mülkiyetin kiracıya devri kesin bekleniyorsa, varlığın ekonomik ömrü dikkate alınarak 

amortisman ayrılır. İşletme diğer duran varlıklara uyguladığı amortismanı finansal 

kiralama yoluyla elde ettiği varlıklara da uygular. Eğer kira süresinin bitiminde 

mülkiyetin kiracıya geçeceği konusunda belirsizlik varsa kiralama süresi veya varlığın 

ekonomik ömründe hangisi kısa ise o süre içerisinde varlık tamamen amorti edilir.” 
95

 

Kiralamaya konu olan varlığı kiralayan işletme, aktifte bir duran varlık olarak 

değil, yapılan net yatırım tutarına eşit bir alacak olarak gösterir. Bu nedenle finansal 

kiralama alacakları, kiralayan açısından yapmış olduğu yatırım ve hizmetler karşılığında 

                                                 
94 Onur Kırcı, “Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde UMS ve TMS Karşılaştırılması ve Türkiye 

Uygulaması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2001, s.51. 

95 Özbirecikli, 2002, s.118. 
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alacağı yatırımın anapara geri ödemesi ve faiz gelirinden oluşur.
96

  

İşte bir ekonomik varlığın, ödemeler sona erdiğinde sembolik bir ödeme ile 

kiracının mülkiyetine geçeceğinin de yer aldığı belirli ilkelere dayanan bir sözleşme ile 

yapılan kiralama faaliyetinin muhasebeleştirilmesine ilişkin uygulamaların yukarıda 

detaylarıyla bahsettiğimiz Uluslar arası Muhasebe Standartları ‘na uyumlu hale 

getirilmesi ile leasing konusundaki sorunların ortadan kalkabileceği anlaşılmaktadır. 

Böylece hem özün önceliği kavramının ihlalinin önlenmesi, hem yapılan ödemelere 

daha doğru adlar verilmesi hem de söz konusu varlık ve yükümlülüklere finansal 

tablolarda yer verilmesi açısından V.U.K ‘da değişiklik yapıldı.
97

  

24.04.2003 tarih 25088 sayılı Resmi Gazetede “4842 Sayılı Bazı Vergi 

Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayınlanmıştır. Bu kanunun 25. 

maddesi ile V.U.K ‘na mükerrer 290. madde eklenmiş ve 01.07.2003 tarihinden geçerli 

olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde değerleme yeni esaslara bağlanmıştır. Daha 

sonra 01.07.2003 tarih ve 25155 sayılı Resmi Gazetede uygulama esaslarına ilişkin 319 

Seri No ‘lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. 31.07.2003 tarih 25185 

sayılı Resmi Gazetede 11 Sıra No ‘lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 

yayımlanarak finansal kiralamaya ilişkin muhasebeleştirme işlemleri açıklanmıştır.
98

 

Dolayısıyla finansal kiralamaya ilişkin olarak 01.07.2003 tarihinden itibaren yapılacak 

işlemler (Bu tarihten itibaren noterde düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri ) yeni 

madde hükmüne göre değerlenecek, bu tarihten önceki işlemler ise eski hükümlere tabi 

olacaktır.
99

  

Ayrıca, 4842 Sayılı Kanunun 31. maddesi ile Finansal Kiralama Kanunu ‘nun 

28. maddesi değiştirilmiş ve finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilen yatırımlarda 

kiralayanın, finansal kiralama konusu iktisadi kıymetlerle ilgili olarak bunların satın 

                                                 
96 Akdoğan, “Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde IAS17 Nolu Standart Hükümleri 

ile Türkiye Uygulamasının Karşılaştırılması”, s.19. 

97 Özbirecikli, 2002, s.123. 

98 Bünyamin Öztürk ve Mustafa Özer, “Finansal Kiralamaya İlişkin Yeni Esaslar”, Leasing Dünyası, 

Sayı: 182(Kasım 2003), s.9. 

99 Ergül ve Dumanoğlu, 2003, s.106. 
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alınması halinde uygulanan teşviklerden yararlanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu 

nedenle finansal kiralama şirketleri eskiden olduğu gibi finansal kiralama yoluyla 

gerçekleştirilen yatırımlarda yatırım indirimi ve diğer teşvik unsurlarından 

yararlanmaya devam edecektir.
100

Böylece finansal kiralama işlemleri Uluslar arası 

Muhasebe Standartları ‘na uyumlu hale getirilmiştir, Sermaye Piyasası Kurulu ile 

Maliye Bakanlığı ‘nın öngördüğü ayrı ayrı muhasebe standartlarına uyum zorlukları 

giderilmiştir. 

Yeni düzenlemeyle finansal kiralama faaliyetleri ile diğer kiralama 

faaliyetlerinin kapsamı birbirinden ayrılmış; finansal kiralama faaliyetleri, bir iktisadi 

kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya 

bırakıldığı kiralamalar olarak tanımlanmıştır. 

V.U.K Mükerrer 290. madde toplam 4 fıkradan oluşmaktadır. İlk iki fıkrada 

finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymet ile 

sözleşmeden doğan hak, borç ve alacakların değerleme esasları düzenlenmiş, üçüncü 

fıkrada ise mükerrer 290. maddenin uygulamasında yer alan tanımlara yer verilmiştir. 

Dördüncü ve son fıkrada ise maddenin uygulamasına yönelik usul ve esasları belirleme 

konusunda Maliye Bakanlığı ‘na yetki verilmektedir.
101

  

Yine aynı maddeye göre aşağıdaki dört kriterden en az birine sahip olan 

kiralamalar finansal kiralama olarak kabul edileceklerdir. Bunlar; “Birinci olarak 

iktisadi kıymetin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi, ikincisi kiralama süresinin 

iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80 ‘inden daha büyük bir bölümünü 

kapsamasıdır. Üçüncüsü,  kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden 

düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması ve son olarak da sözleşmeye göre 

yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç 

bedelinin %90 ‘ından daha büyük bir değeri oluşturması halleridir.” 
102

 

Bu mükerrer madde ile 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ‘na atıf 

                                                 
100 Öztürk ve Özer, 2003, s.14. 

101 Mali Sektör Raporu, 2004, s.3. 

102 Ergül ve Dumanoğlu, 2003, s.106 
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yapılmaksızın yeni bir finansal kiralama tanımı yapılmıştır. Dolayısıyla Finansal 

Kiralama Kanunu kapsamında yapılan bir kiralama işlemi, yapılacak inceleme 

sonucunda kiralama işleminin bu madde hükümleri gereğince finansal kiralama olarak 

kabul edilmemesini gerektirmesi halinde vergi uygulamaları açısından finansal kiralama 

olarak kabul edilmeyecektir. Tam tersi durumda ise Finansal Kiralama Kanunu 

kapsamında yapılmayan bir kiralama işleminin yapılacak inceleme sonucunda bu madde 

hükümleri gereğince finansal kiralama şartlarını sağladığının anlaşılması halinde vergi 

uygulamaları açısından finansal kiralama olarak kabul edilecektir. 
103

 

A-Vergi Usul Kanunu ‘na eklenen Mük. 290. madde hükmünün kiracı için 

getirdiği değişiklikler; 

İktisadi Kıymeti Kullanma Hakkı: Kiralama konusu iktisadi kıymet rayiç 

bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük 

olanı ile değerlenir. Finansal kiralama konusu mal, kullanma hakkı olarak kiracının 

aktifine alınacaktır.
104

  

Borç: Bilançonun aktif tarafına kaydedilerek muhasebeleştirilen finansal 

kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı karşılığında kiracı, bilançosunun pasif 

tarafına da sözleşmeden doğan borcu koyacaktır. Kiracı kira ödemelerini anapara 

ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırıp, finansal kiralama işlemi nedeniyle ödediği faiz 

giderini de sonuç hesaplarına intikal ettirecektir. Madde hükmü gereği söz konusu borç 

tutarı reeskonta tabi tutulmayacaktır. 
105

 

Anapara ödemesi ve faiz giderini ayrıştırma işlemi, her bir dönem sonunda 

kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde 

yapılır. Kiralayan açısından bahsedilen dönem sonlarından kasıt, kiracı açısından 

sözleşmede belirtilen kira ödeme tarihidir.  

                                                 
103 Nuran Cömert Doyrangöl, “Son Düzenlemelere Göre Finansal Kiralama İşlemlerinin 

Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 64 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2003), s.2. 

104 Gencer, 2003, s.85. 

105 Ergül ve Dumanoğlu, 2003, s.108. 



 51 

Amortisman: Belirttiğimiz şekilde aktifleştirilen finansal kiralamaya konu mal, 

belirlenmiş esaslar çerçevesinde kiracı tarafından amortismana tabi tutulacaktır. 

Sözleşmenin feshedilmesi durumunda kalan dönemler için iktisadi kıymetle ilgili olarak 

amortisman ayrılma işlemi yapılamayacaktır.  

Yeniden Değerleme: Finansal Kiralama işlemine onu iktisadi kıymeti kullanma 

hakkı ve sözleşmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya 

sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile 

değerlenecektir.  

B- Vergi Usul Kanunu ‘na eklenen Mük. 290. madde hükmünün kiralayan için 

getirdiği değişiklikler; 

Alacak: Kiralama süresi boyunca kiracı tarafından yapılacak kira ödemelerinin 

toplam tutarı, anapara artı faiz, alacak olarak aktife alınacaktır. Diğer yandan, 

aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark ise 

gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasifleştirilmek suretiyle değerlenerek kayıtlara 

intikal ettirilecektir.
106

  

İktisadi Kıymet: İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira 

ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif 

olması halinde, iktisadi kıymet iz bedeliyle değerlenir. Aradaki fark iktisadi kıymetin 

elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi işleme tabi tutulacak olup gelir 

kaydedilmesi gerekmektedir.  

Amortisman: İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden, kira ödemelerinin 

bugünkü değerinin düşülmesi sonucu oluşan tutarın pozitif olması durumunda, pozitif 

fark finansal kiralama şirketi tarafından amortismana tabi tutulacaktır. 
107

 

Yeniden Değerleme: Finansal kiralama şirketinin yeniden değerleme hakkı 

bulunmamaktadır. 

                                                 
106 Gökmen, 2003, s.45-47. 

107 Doyrangöl, 2003, s.3. 
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Gelecek Dönemlere Ait Faiz Geliri: Bu gelirler, kiralanan iktisadi kıymetin 

finansal kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihteki rayiç bedelinden, her bir dönem 

sonunda anapara geri ödemelerinin düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit bir 

dönemsel faiz oranı yaratacak şekilde hesaplanması suretiyle tahakkuk ettirilir.
108

  Bu 

şekilde kiralayan kira ödemelerini anapara geri ödemesi ve faiz geliri olarak 

ayrıştıracak, elde ettiği faiz gelirlerini dönemler itibariyle dönem kazancının tespitinde 

dikkate alacaktır.  

4842 Sayılı Kanun ile finansal kiralama işlemlerinde katma değer vergisi 

uygulamasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu nedenle 

düzenleme öncesi uygulama aynen devam etmektedir. Yani finansal kiralama 

faturalarında, anapara artı faiz tutarına KDV uygulanmasına devam edilecektir.
109

  

Yapılan yasal düzenleme ile finansal kiralama işlemi yapma hakkı finansal 

kiralama şirketleri dışında kalan kişi ve kurumlara da verilmiştir. Ancak, finansal 

kiralama şirketlerinde finansal kiralama işlemleri için getirilmiş olan %1 KDV oranı 

uygulaması finansal kiralama şirketi dışında kalan kişi ve kurumlar için geçerli 

değildir.
110

 Diğerleri için bu oran %18 olacaktır. Finansal Kiralama Kanunu ‘nun 30. 

maddesi hükmüne göre, finansal kiralama sözleşmeleri her türlü vergi, resim ve harçtan 

istisna edilmiş iken finansal kiralama şirketleri dışındaki finansal kiralama sayılan 

işlemlere ilişkin sözleşmeler her türlü vergi, resim ve harca tabi olacaktır.  

4842 sayılı kanunla yapılan düzenlemeler sonucunda finansal kiralama 

işlemlerinin değerlemesi Vergi Usul Kanunu ‘nda düzenlenerek bu işlemlerdeki vergi 

avantajı büyük ölçüde kaldırılmış, adi kiralama sayılan bazı kiralamalar da bu kapsama 

alınmıştır. 

Vergi Usul Kanunu ‘na eklenen Mük. 290. madde hükmü ile en önemli 

değişiklik, amortisman ve yeniden değerleme uygulamasından çok finansal kiralamaya 

ilişkin kira ödemelerinin finansal kiralama şirketi ve kiracı açısından yeniden 

                                                 
108 Ergül ve Dumanoğlu, 2003, s.109. 

109 Gencer, 2003, 87. 

110 Gökmen, 2003, s.53. 
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düzenlenmesinde ortaya çıkmaktadır. Daha önceki uygulamalardan farklı olarak, artık 

kiracılar yaptıkları kira ödemelerini anapara ve faiz gideri olarak ayrıştıracak ve faiz 

giderini dönem giderleri içerisinde dikkate alacaklardır. Böylece daha sözleşmenin ilk 

yılında sözleşmeye konu olan malın değerinin %90 ‘ını ödeyen kiracı buna sadece o yıl 

için uygulanabilecek olan faiz giderini dönem giderleri arasında dikkate alabilecektir. 

Kiracının borcun anaparasını gider olarak dikkate almamasının altında yatan temel 

neden zaten iktisadi kıymetin aktifleştirdiği değeri üzerinden amortisman ayırarak 

dönem giderleri içerisinde dikkate alabileceğidir. Bu nedenle anapara ödemelerinin de 

gider olarak dikkate alınması mükerrer gider kaydına yol açacaktır.
111

  

Doğal kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kira sözleşmeleri 

ile sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi kıymetlerle ilgili 

lisans sözleşmeleri kanun maddesi kapsamında değerlendirilemez.
112

  

Ayrıca yeni düzenleme, teşvik uygulamaları konusunda herhangi bir değişiklik 

ortaya koymamaktadır ve eskiden olduğu gibi aynen devam etmektedir.  

Değişikliklerden biri de yatırım indirimi konusunda olmuştur. Yatırım indirimi 

istisnasından kiracı değil, kiralayan yararlanacaktır.
113

 4842 sayılı kanunla bu konuda 

yapılan değişiklik, yatırım indiriminin yatırım teşvik belgesi ile olan bağı koparılmak 

suretiyle yatırım indirimi istisnasından yararlanmak için gerekli olan yatırım teşvik 

belgesi alma zorunluluğunun ortadan kaldırılmasıdır. Ayrıca yapılan düzenlemelerle; 

yatırım indirimi üzerinden yapılan stopaj kaldırılmış, öngörülen yatırım indirimi 

uygulamasına son verilmiş ve tüm mükellefler için yatırım indirimi oranı %40 olarak 

belirlenmiştir.
114

  

Bu değişikliklerle Finansal Kiralama Kanunu ’nun yanında Vergi Usul Kanunu 

‘nun da finansal kiralamaya bakış açısı Uluslar arası Muhasebe Standartları ‘na uygun 

                                                 
111 Gencer, 2003, s.87. 

112 Küçükkocaoğlu, s.21. 

113 Necati Perçin, “4842 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler Sonrasında F.K İşlemlerine İlişkin Temel 

Değişiklikler ve Uygulamalar”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 63 (Nisan-Mayıs-Haziran 2003), s.3. 

114 Kuzey, 2004, s.51. 
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hale getirilmiştir.  

4.3 Leasing Firmalarının ve Sektörün Değişim Sonrası Durumuna İlişkin 

Araştırma 

1 Temmuz 2003 tarihiyle yürürlüğe giren düzenlemelerin ardından sektördeki 

bazı firmaların işlem adedi ve hacmi olarak ne durumda olduğuna bakalım. Bunun için 

birkaç leasing firmasının değişimden sonraki faaliyetlerini inceleyecek olursak 

aşağıdaki sonuçlara ulaşabiliriz. 

Öncelikle değişimin etkisini daha detaylı anlayabilmek için sektörden birkaç 

firmanın 2003 yılıyla beraber ilerleyişini inceleyeceğiz. İncelememize Tekstil Finansal 

Kiralama’ dan başlayacak olursak evvela Tekstil Finansal Kiralama ’nın 2003 değişimi 

öncesi durumuna bakmamız gerekir. GSD Grubuna ait bankalardan Tekstilbank ‘ın 

iştiraki olan, sektörün başarılı firmalarından Tekstil Finansal Kiralama 2002 yılında 

yapısındaki değişim ile birlikte Rant Leasing’le birleşerek son derece değerli sözleşme 

ve müşteri portföylerini birleştirmiş oldular. Ünvanları da bu birleşmeden sonra “Tekstil 

Finansal Kiralama” olarak değiştirildi. Bu birleşme ile birlikte 23,3 trilyon TL tutarında 

yatırım indirimi istisnasına sahip olunarak önemli bir vergi ve rekabet avantajı 

kazanılmış oldu. 

Firmalarımızı incelerken belirmek istediğim bir hususta 31.12.2002 tarihi 

itibariyle 3226 sayılı kanun kapsamında kurulmuş bulunan 89 adet finansal kiralama 

şirketi bulunduğudur.
115

 Diğer incelemelerimiz ve sektörün son durumunu 

karşılaştırmadan bu rakamın karşılaştırma yaparken bize yardımcı olacağını 

düşünüyorum. 

Sektörün 2002 yılındaki verilerine baktığımızda; yurtiçi kiralamalarda işlem 

adedi olarak 19388 adet işlem gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Aşağıdaki grafik ve 

göstergelerde bu işlemleri mal bazında ve gelir bazında görebilirsiniz.  

                                                 
115 Tekstil Finansal Kiralama, 2002 Yılı Tekstil Finansal Kiralama Faaliyet Raporu, İstanbul, 2002, s.3-6 



 55 

Turizm
12%

Makine/Ekipman
16%

İnşaat
4%

Taşıt araç
10%

Gayrimenkul
3%

Elekt/Optik
3%

Büro Ekipman
9%

Basın Yayın
2%

Tıbbı Cihazlar
1%

Tekstil
40%

Turizm Tekstil Makine/Ekipman İnşaat Taşıt araç

Gayrimenkul Elekt/Optik Büro Ekipman Basın Yayın Tıbbı Cihazlar

 

Şekil 2. 2002 Dönemi Mal Bazında Kiralama İşlemleri 

 Kaynak: Tekstil Finansal Kiralama 2002 Faaliyet Raporu 
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Şekil 3. Finansal Kira Gelirleri 

Kaynak: Tekstil Finansal Kiralama 2002 Faaliyet Raporu 

2003 yılında tezin diğer bölümlerinde de detaylı olarak bahsettiğimiz mevzuat 

konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Şirketlerin mali tabloları bu yılda SPK tarafından 

U.M.S ‘a uygun olarak hazırlanmış olan XI 25 No’ lu tebliğ çerçevesinde düzenlendi. 1 

Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren değişimin etkisine bakacak olursak; bu 
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durumda Tekstil Finansal Kiralama ’nın işlem hacminde önemli bir artış yaşadığını 

görebiliriz. 2002 yılında 17.651.000 USD olan işlem hacmi 2003’ de 27.240.000 USD 

olarak gerçekleşti. Yani değişimin gerçekleştiği yıl beklenilen gibi bir azalış olmayıp 

tam tersine işlem hacimlerinde %54 oranında bir artış gerçekleşti. 

2003 yılında FİDER üyesi şirketlerin işlem hacmi 2.164.883.000 USD 

olmuştur. Tekstil Leasing bu yılda sektörün toplam işlem hacminin %1,25 ‘ini 

gerçekleştirmiştir. Net kira alacakları bazında, sektörde faaliyet gösteren FİDER üyesi 

39 adet şirket arasında 18.sırada yer almıştır.
116

  

Bu grafikten de Tekstil Finansal Kiralama ’nın 2003 yılında kira alacaklarının 

sektörler itibariyle dağılımını görebiliyoruz.  
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Şekil 4. 2003 Yılı Kira Alacaklarının Sektörel Dağılımı 

Kaynak: Tekstil Finansal Kiralama 2003 Yılı Faaliyet Raporu 

              Değişimin işlem hacminde olası bir azalmaya sebep olmaması, sektörel 

durumun beklenenden iyi olması ve 2004 yılında ekonomide oldukça olumlu ve güven 

arttırıcı gelişmelerin yaşanması ertelenen yatırım projelerini uygulama aşamasına 

getirmiştir. 2004 yılında enflasyon oranındaki dikkat çekici düşüşle birlikte milli gelirde 
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yüksek artış hızının aynı dönemde geçekleşmesi yatırımlar içinde uygun iklim alanı 

oluşturmuştur. 

Bu gelişmeler finansal kiralama sektörüne olumlu yansımış, sektör 2004 

yılında yaklaşık olarak 2,9 milyar USD tutarında yatırım finansmanı gerçekleştirmiştir. 

Tekstil Leasing’de aynı dönemde 17 milyon USD tutarında yatırım finanse etmiştir. 

Tekstil Leasing bu işlem hacmi ile sektörün toplam işlem hacminin %0,6 ‘sını 

gerçekleştirmiştir. İşlem hacmi bazında sektörde faaliyet gösteren FİDER üyesi 40 adet 

şirket arasında 23. sırada yer almıştır.
117

  

Bu grafikte de kira alacaklarının 2004 yılında sektörler itibariyle dağılımını 

görüyoruz.  
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Şekil 5. Kira Alacaklarının Sektörel Dağılımı 

Kaynak: Tekstil Finansal Kiralama 2004 Faaliyet Raporu 

Sektördeki ve Tekstil Finansal Kiralama ’daki bu yükseliş ve olumlu hava 

2005 yılında da devam etmiştir. Çünkü ekonomideki büyüme trendi 2002 yılından 

itibaren kesintisiz olarak 2005 yılında da sürmüştür. Ekonomideki büyüme trendi ile 

birlikte enflasyon oranındaki düşme eğiliminin beklentilere uygun şekilde sürmesi, 
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başarılı bütçe uygulamaları, kamu borç yapısındaki olumlu değişim ülkemizde uygun 

bir yatırım ortamı oluşturmuştur. 

Bu gelişmelerin sektöre olumlu yansımasını rakamlar itibariyle de anlamış 

bulunmaktayız. Sektör olarak 2004 yılında yaklaşık 2,9 milyar USD tutarında olan 

yatırım finansmanı 2005 yılında 4,2 milyar USD’ ye çıkmıştır. “2004 yılında 17 milyon 

USD tutarında yatırım finansmanı sağlamış olan Tekstil Finansal Kiralama da işlem 

hacmini 2005 yılında 31 milyon USD ‘ye çıkarmıştır.” 
118

 

2005 yılında FİDER üyesi şirketlerin işlem hacmi 4,2 milyar USD olmuştur. 

Tekstil Finansal Kiralama 31 milyon USD tutarındaki işlem hacmi ile sektörün toplam 

işlem hacminin %0,7 ‘sini gerçekleştirmiştir. İşlem hacmi bazında sektörde faaliyet 

gösteren FİDER üyesi 39 adet şirket arasında 23. sırada yer almıştır.
119

 

Bu grafikte de 2005 yılının kira alacaklarının sektörler itibariyle dağılımını 

görüyoruz.  
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Şekil 6. Kira Alacaklarının Sektörel Dağılımı 

Kaynak: Tekstil Finansal Kiralama 2005 Faaliyet Raporu 
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Tekstil Finansal Kiralama’da bu gelişmelerden ve ilerlemelerden sonra 2006 

yılına gelindiğinde, büyüme trendinde 2006’nın 3. çeyreğinden itibaren hafif bir iniş 

gözlenmiştir. “2006’nın son çeyreğine ve 2007’nin ilk ayına ait göstergelere 

bakıldığında büyüme rakamlarındaki zayıflamanın devam edeceğine ilişkin işaretler 

görülmektedir.”
120

  

2006 Mayıs ve Haziran aylarında piyasada sert dalgalanmalar olmuş fakat 

ekonomimizin bu dalgalanmaya verdiği tepki olumlu sonuçlanmış ve kısa süreli bir 

durum olarak gözlenmiştir. Dalgalanmayla birlikte faiz oranlarındaki yükseliş kamu 

bütçesi üzerinde baskı yaratmıştır. “Ekonomideki gelişmeler bu yönde olurken leasing 

sektörü 2006 yılında büyümeye devam etmiştir. 2005 yılında FİDER üyesi leasing 

şirketlerinin yapmış olduğu işlem tutarı 4,2 milyar USD iken bu tutar 2006 yılında 5,3 

milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Tekstil Finansal Kiralama’da 2006 döneminde 26,7 

milyon USD tutarında işlem hacmi gerçekleştirmiştir.”
121

  

Bu grafikte de 2006 yılında Tekstil Finansal Kiralama ’nın kira alacaklarının 

sektörler itibariyle dağılımı görülmektedir.  
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Kaynak: Tekstil Finansal Kiralama 2006 Faaliyet Raporu 
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Leasing firmalarının ve sektörün değişim sonrası durumuna ilişkin çalışmamıza 

Finans Finansal Kiralama A.Ş ile devam edelim. Finans Finansal Kiralama ’nın 2003 

yılında gerçekleştirdiği rakamlara bakacak olursak 2332 leasing işlemi ile 113,4 milyon 

USD ciroya ulaşmıştır. Bunlar olumlu mali istihbaratları devam eden, ödeme güçlüğü 

yaşamayan, mevcut ve yeni kazanılan müşterilerin yatırımları finanse edilerek 

gerçekleştirilmiştir. 

Leasing sektörünün 2003 yılı işlem hacmi 2,164 milyar USD olarak 

gerçekleşmiştir. İşlem hacminin sektörlere göre dağılımı imalat sanayi %61, Hizmet 

sektörü %35, Tarım sektörü %2, diğer sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarda %2 

olarak gerçekleşmiştir.
122

   

2004 yılına pazar payı cinsinden bakacak olursak “özel sektör sabit kıymet 

yatırımları içerisinde %7 olan leasing payı, 2003 ve 2004 yıllarında aynı seviyede 

kalırken Finans Finansal Kiralama pazar payını %5,2 ‘den %6,2 ‘ye yükseltmiştir. 
123

 

Finans Leasing bir önceki yıl yani 2003 tarihinde 113,4 milyon USD olan 

cirosunu 2004 yılında 181,9 milyon USD ‘ye çıkarmıştır. 2004 yılında yapmış olduğu 

%60‘ lık bu artışla 2003 yılındaki değişimin etkileri hakkında da olumlu bir sonuç 

çıkardığını yorumlayabiliriz. 

2003 yılında leasing sektörünün cirosu yaklaşık 2,2 milyar USD iken 2004 

yılında %35 artışla 2,9 milyar USD ‘e ulaşmıştır. 2004 yılında penetrasyon oranı %7,1 

olarak gerçekleşmiştir.  

Finans Finansal Kiralama 31.12.2004 FİDER verilerine göre; 2004 yılında 

181,9 milyon USD ciro ve 2106 adet işlem ile sektöründe 4. sırada yer almıştır. 

Cirosunun %25 ‘ini yabancı para cinsinden işlemler, %75 ‘ini TL işlemler 

oluşturmuştur. Ayrıca 2004 bilanço günü itibariyle şirketin net finansal alacakları 146,7 

milyon USD’ dir. Devreden yatırım indirimi toplamı da yaklaşık 91,3 milyon YTL ’dir. 
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124
   Aşağıdaki tabloda 2004 yılsonuna kadarki sektördeki değişimi vermektedir. 
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Şekil 8. Leasing Sektörü Toplam İşlem Hacmi 

Kaynak: FİDER 

Grafikte de anlaşıldığı üzere; sektör işlem hacmi bakımından 2001 yılında 

krizle beraber bir düşüşe geçmiş fakat ekonomideki düzelmeyle birlikte devam eden 

yıllarda bu olumsuzluğu yok etmiştir. Hatta Temmuz 2003 ‘de yürürlüğe giren 

değişikliklerle vergi avantajı ortadan kalktığı için işlem hacminde düşüş beklenirken 

grafiğe baktığımızda bu yılda da ciddi bir artışın gerçekleştiği gözden kaçmamaktadır.   

2005 yılında bahsettiğimiz gibi sektördeki tırmanış devam etmiştir. Leasing 

sektörünün işlem hacmi %46 ‘lık artışla 4,263 milyar USD ‘ye ulaşırken, Finans 

Finansal Kiralama ’nın işlem hacmi de %68 oranında artarak 306 milyon USD olarak 

gerçekleşmiştir. Piyasadaki pazar payı da %16 ‘lık bir artışla %7,2 ‘ye yükselmiştir.
125

  

Finans Leasing 31.12.2004 FİDER verilerine göre; 2005 yılında 305,7 milyon 

USD ciro ve 2897 adet işlem ile sektöründe 4.sırada yer almıştır. Cirosunun %36 ‘sı 

yabancı para cinsinden işlemler, %64 ‘ü YTL işlemler oluşturmuştur.  
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2004 yılı finansal kira alacakları 246,5 milyon YTL olan Finans Finansal 

Kiralama 2005 yılında %52 artışla 374,6 milyon YTL ‘ye ulaşmıştır. Şirketin bu tarihte 

devreden yatırım indirimi toplamı yaklaşık 181,1 milyon YTL ‘dir. 
126

 

2006 yılına bakacak olursak; dünya ekonomisi canlılığını korumuş ve 

tahminlerin üzerinde büyüme göstererek yükselişin sürdüğü bir yıl olmuştur. Gelişmiş 

ülkelerin bir bölümünde bütçe açıkları devam etmiştir. ABD bütçe açığını %3 ‘ün altına 

indirememiştir. Japonya %5,2 oranında bütçe açığı vermiştir. 
127

 Ayrıca 2006 yılının 

Mayıs – Haziran aylarındaki dalgalanma ve borsadaki sert düşüşlere rağmen sektör 

işlem hacmi %24 ‘lük bir artış göstermiştir.  

Sektördeki artışla beraber Finans Finansal Kiralama’ da işlem hacmini %36 

oranında arttırarak 415 milyon USD ‘ye getirmiştir. Piyasa payını ise %8 ‘e 

yükseltmiştir. Finans Leasing toplam aktifini de % 89 büyüterek 678,9 milyon YTL ‘ye 

yükseltmiştir. Aktiflerinin içerisinde en önemli kalem olan finansal kiralama alacakları 

ise bir önceki yıla göre %88 büyüyerek 583,3 milyon YTL ‘ye ulaşmıştır.  

2006 ‘daki tırmanışıyla Finans Finansal Kiralama pazar payını da %7,2 ‘den 

%7,9 ‘a çıkarmıştır. Şirketin 31.12.2006 FİDER verilerine göre 2006 yılında 415 

milyon USD ciro ve 3624 adet işlem ile sektörde 3.sırada yer almıştır. Cirosunun 

%63’ünü yabancı para cinsinden işlemler, %37 ‘sini YTL işlemler oluşturmuştur. Yine 

bu tarihte devreden yatırım indirimi toplamı yaklaşık 191,1 milyon YTL olmuştur.
128

  

Vakıf Finansal Kiralama ‘yı da değişimden bir yıl öncesinden incelemeye 

başlarsak değişim sonrası durum hakkında daha rahat çıkarımda bulunabiliriz. Öncelikle 

2002 yılı, yaşanan 2001 krizinden sonra yaraların sarıldığı, Türkiye ekonomisi 

açısından iyileşme yılı olarak kabul edilebilir. Kriz sonrasında uygulanan para ve 

maliye politikaları mali piyasalarda istikrarı yeniden sağlamıştır. İç borcun 

karşılanabilirliğine dair endişelerin azalması, ekonomiye duyulan güvenin artmasına yol 

açmıştır. 
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Tabi bunlarında etkisiyle firmalar, yurtdışı mali kaynaklardan daha uzun vadeli 

ve daha uygun koşullardan yararlanmaya başlamıştır. 2002 yılında piyasalarda IMF ‘in 

istikrar programına desteğinin tekrar sağlanması ile bir miktar canlanma olmasına 

rağmen büyük ölçekli şirketlerin yatırımlarında beklenen artış gerçekleşmemiş ve bu 

şirketler yatırımlarını ertelemişlerdir. Buna rağmen leasing şirketleri 2002’de toplam 

19388 adet işlem ile 1,3 milyar USD işlem hacmi gerçekleştirmişlerdir. Yılsonunda 

USD bazında %81 oranında artış meydana gelmiştir.
129

  

Vakıf Finansal Kiralama 2002 ‘de ağırlıklı olarak makine ve ekipmanlar, 

ulaşım araçları ile gayrimenkul alımlarına finansal destek sağlamıştır. Sektörel 

dağılımın %62 ‘sini hizmet, %38 ‘ini imalat sektörleri oluşturmuştur.  

263 adet sözleşme ile yaklaşık 39 milyon USD tutarında işleme ulaşan Vakıf 

Leasing, toplam 50 trilyon TL işlem hacmine erişmiştir. 

Vakıf Finansal Kiralama ‘da 2003 yılına geldiğimizde ise gevşek para 

politikalarının izlendiği ve faiz oranlarının düştüğü bir yıl olmuştur. Türkiye ekonomisi 

de bu global gelişmeden olumlu yönde nasibini almıştır. Aynı zamanda 1 Temmuz 2003 

tarihinde yürürlüğe giren V.U.K ‘da meydana gelen değişikliklerin etkisiyle leasing 

şirketleri yatırım kredisi veren finansal kuruluşlar haline dönüşmüştür. 

Bu değişikliğin etkisiyle cironun %45 ‘lik bölümü yılın 2. çeyreğinde 

gerçekleşmiştir. FİDER verilerine göre; 2003 yılında 24250 adet işlem yapılmış ve 

2,166 milyar USD işlem hacmine ulaşılarak bir önceki yıla oranla %63 oranında bir 

artış gerçekleşmiştir. Sektörün net kira alacakları %48 oranında artmıştır. Sektörel 

bazda bakıldığında geçen yıl finanse edilen projelerin %61 ‘inin imalat, %35 ‘inin 

hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlere gerçekleştirildiği görülmektedir.
130

  

2002 ve 2003 yılı arası sektördeki değişimi aşağıdaki tabloda da görebilirsiniz.  
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                                                           Tablo 1 

                                      2002- 2003 Yılları Karşılaştırılması 

Milyon USD  2002 2003 Değişim 

Mal Grupları 12 Aylık 12 Aylık    

        

Kara Ulaşım Araçları 195.350 334.547 71% 

Hava Ulaşım Araçları 6.000 0 -100% 

Deniz Ulaşım Araçları 17.011 6.833 -60% 

İş ve İnşaat Makineleri 99.588 201.741 102% 

Makine ve Ekipmanlar 278.568 547.874 97% 

Tıbbi Cihazlar 42.725 100.345 135% 

Tekstil Makineleri 310.808 413.293 33% 

Turizm Ekipmanları 36.095 42.864 19% 

Elektronik ve Optik Cihazlar 50.378 75.904 51% 

Basın Yayın ile İlgili 

Donanımlar 38.306 56.523 48% 

Büro Ekipmanları 137.895 185.320 34% 

Gayrimenkuller 68.766 144.051 109% 

Diğer 46.164 55.588 20% 

        

GENEL TOPLAM  1.327.654 2.164.883 63% 
Kaynak: Vakıf Leasing 2003 Faaliyet Raporu 

Vakıf Leasing 2003 yılında 380 adet sözleşme ile 49 milyon USD tutarında 

işlem hacmine ulaşmıştır. Bu tablo ile de Vakıf Leasing ‘in 2001- 2003 yılları 

arasındaki döneme ait işlem tutarlarını karşılaştırabilirsiniz. 
131

Genel olarak %63 ‘lük 

bir artış sergilenmiş, bunda da başı tıbbi cihazlardaki ve gayrimenkullerdeki işlem tutarı 

artışı çekmektedir. 

2004 yılında da ekonomik konjonktürdeki istikrarlı ilerleme ve olumlu gidişat 

leasing sektörüne de yansımıştır. Sektörün işlem hacmi diğer leasing firmalarını 

açıklarken de bahsettiğimiz gibi %35 oranında artış göstermiştir. 2004 yılında iş ve 
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inşaat makineleri, makine ve ekipmanlar, elektronik ve optik cihazlar, basın yayın ile 

ilgili donanımlar leasinginde artış kaydedilmiştir. Tekstil makineleri leasinginde ise 

%24 ‘lere varan bir düşüş gözlenmiştir.
132

  

Vakıf Leasing 2004 yılında 587 adet sözleşme ile 87,885 milyon USD işlem 

hacmine ulaşmıştır. 
133

 Bir önceki yıla göre önemli bir artış sergilemiştir. Aşağıdaki 

tablolarla 2003 ve 2004 yılları sektörel bazda mal gruplarındaki değişimi ve Vakıf 

Leasing ‘in değişim sonrası bu iki yılının genel durumunu görebilirsiniz.  

                                               Tablo 2 

                         2003- 2004 Yılları Karşılaştırması 

Mal Grupları 2003 2004 Değişim 

        

Kara Ulaşım Araçları 334.547 331.520 -3.027 

Hava Ulaşım Araçları 0 4.058 4.058 

Deniz Ulaşım Araçları 6.833 4.433 -2.400 

İş ve İnşaat Makineleri 201.741 351.453 149.712 

Makine ve Ekipmanlar 547.874 619.560 71.686 

Tıbbi Cihazlar 100.345 96.671 -3.674 

Tekstil Makineleri 412.293 295.768 -117.525 

Turizm Ekipmanları 42.864 33.713 -9.151 

Elektronik ve Optik Cihazlar 75.904 115.614 39.710 

Basın Yayın ile İlgili 

Donanımlar 56.523 83.428 26.905 

Büro Ekipmanları 185.320 165.608 -19.712 

Gayrimenkuller 144.051 157.464 13.413 

Diğer 55.588 55.805 217 

        

GENEL TOPLAM  2.164.883 2.315.495 150.612 
Kaynak: Vakıf Leasing 2004 Faaliyet Raporu 
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Şekil 9. İşlem Tutarı (USD) 

Kaynak: Vakıf Leasing 2004 Faaliyet Raporu 

               Grafikten de anladığımız gibi Vakıf Leasing 2004 yılında işlem hacmine 

bakıldığında %92 ‘lik bir artış gerçekleştirmiştir. 2003 yılında pazar payı % 2 civarında 

olan şirket, 2004 yılında bunu %3 ‘e çıkarmıştır.
134

  

2005 yılına geldiğimizde ise; artık değişimden itibaren 2 yıldan fazla 

geçmesine rağmen sektör ilerlemesine devam etmiştir. Hatta 2005 yılı Türkiye 

ekonomisi açısından da çok parlak bir yıl olmuştur. Ayrıca 1 Kasım 2005 tarihinde 

Bankacılık Yasası Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın leasing 

sektörü açısından da gündemde olmasının sebebi, bu yasayla banka dışı mali 

kuruluşların (leasing, faktoring ve tüketici finansman kuruluşları ) denetim ve 

düzenleme yetkisinin Hazine Müsteşarlığı’ndan B.D.D.K ‘ya geçiyor olmasıdır.  

Bu bilgiler dahilinde firmamıza baktığımızda Vakıf Leasing 2005 yılında 378 

adet sözleşme ile 56,194 milyon USD tutarında işlem hacmine ulaşmıştır. 
135

 Aşağıdaki 

tabloyla da 2002 ‘den 2005 yılsonuna kadarki işlem tutarlarındaki değişimi daha net 

                                                 
134 2004 Yılı Vakıf Leasing Faaliyet Raporu, s.12. 

135 2005 Yılı Vakıf Leasing Faaliyet Raporu, s.4-7. 
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görebiliriz.  

 

Şekil 10. İşlem Tutarı (USD) 

Kaynak: Vakıf Leasing 2005 Faaliyet Raporu 

2006 yılına geldiğimizde ise ekonomik duruma daha evvel leasing 

şirketlerinden bahsederken detaylı olarak bilgi verdiğimiz için değinmiyorum. Sadece 

sayısal verileri hatırlatacak olursak; “FİDER ‘in 2006 yılsonu itibariyle açıkladığı 

verilere göre, leasing şirketleri 2006 yılında 42963 adet sözleşme gerçekleştirmişlerdir. 

İşlem hacmi de 5,3 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Bunun %75 ‘i makine teçhizat 

yatırımlarından, %12 ‘si kara, deniz, hava ulaşım araçları yatırımlarından, %6 ‘sı büro 

ekipmanları yatırımlarından, %7 ‘si ise gayrimenkul yatırımlarından oluşmaktadır.
136

  

Vakıf Leasing’ de 2006 yılında 442 adet sözleşme ile 53,134 milyon USD 

tutarında işlem hacmine ulaşmıştır.
137

  Son olarak aşağıdaki tablo ile şu ana kadar 

anlattığım bilgilerin özet halini görebilirsiniz. Değişimle beraber bu leasing şirketimizin 

işlem tutarlarının ne durumda olduğu net olarak bu tablodan da anlaşılmaktadır.          

                                                 
136 2006 Yılı Vakıf Leasing Faaliyet Raporu, s.3. 

137 2006 Yılı Vakıf Leasing Faaliyet Raporu, s.7. 
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Şekil 11. İşlem Tutarı (USD) 

Kaynak: Vakıf Leasing 2006 Faaliyet Raporu 

Değerlendirmelerimize Yapı Kredi Leasing ‘le devam edecek olursak; burada 

da 2002 yılını dahil ederek ilerlemek istiyorum. 2002 yılı, 2001 krizi sonrası bir dönem 

olduğundan dolayı bu yılda reel sektörde ciddi bir büyüme gerçekleşmemiş ama 

yaraların sarıldığı bir dönem olmuştur.  

2002 yılı içinde toplam işlem hacminin 731,7 milyon USD ‘den 1,326 milyon 

USD ‘ye yükseldiği sektörde Yapı Kredi Leasing %12 pay ile piyasanın önde gelen 

şirketleri arasında yerini korumuştur.
138

  

2002 yılı için dünya finansal kiralama sektörünün ulaştığı işlem hacmi 400 

milyar USD civarındaydı. Bu hacmin yaklaşık yarısı Avrupa ülkelerinde 

gerçekleşmiştir. Avrupa içinde ise Almanya yaklaşık 50 milyar USD ile 1. sıradadır. 

Almanya’yı İngiltere ve İtalya izlemektedir. Türkiye ‘de ise bu tutar 1,326 milyon 

USD’ de kalmıştır.  

                                                 
138 Yapı Kredi Leasing, 2002 Yılı Yapı Kredi Leasing Faaliyet Raporu, İstanbul, 2002, s.4. 
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Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de makine ve ekipman 

kiralama işlemlerinin, Avrupa’da ise kara ulaşım araçlarının 1. sırada olduğu 

görülmektedir. Kara ulaşım araçlarında görülen bu farklılığın en büyük nedeni, bu 

segmentte, Avrupa ülkelerinde operasyonel kiralama işlemlerinin yaygın olarak 

kullanılmasıdır.  

Tekrar şirketimize dönecek olursak; Yapı Kredi Leasing ‘in 2001 yılında %11 

olan pazar payı 2002 yılında %12 ‘ye, aynı dönem içinde 78,4 milyon USD olan işlem 

hacmi ise 160 milyon USD’ ye yükselmiştir.
139

 Aynı şekilde Yapı Kredi Leasing’in mal 

grupları bazında işlem hacmi dağılım grafiğini aşağıda bulabilirsiniz.  
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Şekil 12. 2002 Yılı İşlem Hacmi Dağılımı 

Kaynak: Yapı Kredi Leasing 2002 Faaliyet Raporu  

Değişimin olduğu 2003 yılına gelecek olursak sektördeki diğer firmalarda 

olduğu gibi Yapı Kredi Leasing ‘in rakamlarında da bu yıl için yükseliş görülmektedir. 

2003 yılındaki olumlu gelişmeler Yapı Kredi Leasing’in işlem hacmine yansımış ve 

2003 yılı sonu itibariyle toplam ciro 2002 yılına oranla %44 ‘lük bir artışla 231 milyon 

                                                 
139 2002 Yılı Yapı Kredi  Leasing Faaliyet Raporu, s.10-13. 
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USD ‘ye gelmiştir.
140

  

Tabi buna en büyük etkiyi hem sektördeki yükseliş hem de ekonomideki %5,9 

‘luk büyüme sağlamıştır. Sektörde, bu olumlu havayla birlikte geçen yıla göre %63 ‘lük 

bir artışla 2,2 milyar USD kadar bir işlem hacmi ile yılı kapatmıştır.  

Ülkemizin lokomotif sektörleri arasında yer alan tekstildeki yatırımların, 2002 

yılında olduğu gibi 2003 yılında da devam etmesinin yanı sıra, otomotiv yan sanayi ve 

inşaat – iş makinelerine yönelik finansal kiralama işlemlerindeki artışlar sektör işlem 

hacminin yükselen bir trende girmesinde rol oynamıştır.
141

  

Aşağıdaki grafikte de Yapı Kredi Leasing ‘in 2001 – 2003 yılları arasında 

işlem hacimlerini özet bir şekilde görebilirsiniz.  
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Şekil 13. Yapı Kredi Leasing ’in İşlem Hacmi (Milyon USD) 

Kaynak: Yapı Kredi Leasing Faaliyet Raporu 

2004 yılında da diğer leasing şirketlerinde olduğu gibi Yapı Kredi Leasing’ de 

de yükseliş devam etmiş. Tabi bundaki en büyük katkıyı da 2004 yılında elde edilen 

makro ekonomik sonuçlar sağlamıştır. Bu makro ekonomik ortam finansal kiralamanın 

                                                 
140 2003 Yılı Yapı Kredi Leasing Faaliyet Raporu, s.10. 

141 2003 Yılı Yapı Kredi Leasing Faaliyet Raporu, s.16. 
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ekonomik büyümedeki rolünü artırmış, 2004 yılında %35 oranında büyüyen sektörde 

toplam işlem hacmi 2,9 milyar USD ‘ye ulaşmıştır. 
142

 

2004 yılında finansal kiralama yatırımları içerisinde en büyük ağırlığı %26,8 

ile makine ve ekipman oluşturmuş, bunu %15,3 ile iş ve inşaat makineleri, %14,4 ile 

kara ulaşım araçları ve %12,7 ile tekstil makineleri izlemiştir. 2004 yılında yapılan 

yatırımlarda finansal kiralama sektörünün payı %7,1 olarak gerçekleşmiştir.
143

  

Mevcut kanunda 2003 yılında yapılan düzenleme gereği anaparanın sabit 

kıymet olarak değil, finansal kiralama alacağı olarak kayıtlara alınması bilançonun 

aktifinde yer alan parasal olmayan kalemlerin (sabit kıymetler) küçülmesine ve parasal 

kazancın azalmasına neden olmuştur. Bilanço büyüklüğünde önemli ağırlığı olan sabit 

kıymetlerin 2003 yılına göre %44 oranında düşmesi sebebiyle aktif büyüklük %22 

oranında azalmıştır.
144
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Şekil 14. Leasing Sektörü Gelişimi 2000-2005 

Kaynak: Garanti Leasing 2005 Faaliyet Raporu 

                                                 
142 2004 Yılı Yapı Kredi Leasing Faaliyet Raporu, s. 5. 

143 2004 Yılı Yapı Kredi Leasing Faaliyet Raporu, s.11. 

144 2004 Yılı Yapı Kredi Leasing Faaliyet Raporu, s.21. 
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2006 yılı için ekonomik veriler diğer firmalar incelenirken konuşulduğundan 

üzerinde durmuyorum. 

Direk incelediğimiz firmaya dönecek olursak Yapı Kredi Leasing bu yıl Koç 

Lease ile birleşerek sektörün en büyük işlem hacmine ve aktif büyüklüğüne sahip şirket 

olarak 2006 yılını kapatmıştır.  

Şirket net karını 71,1 milyon YTL ‘den 111,9 milyon YTL ‘ye çıkararak %57 

oranında bir artış gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında leasing sektörü işlem hacmi 5,271 

milyar USD olarak gerçekleşirken, Yapı Kredi Leasing 962,3 milyon USD ‘lik işlem 

gerçekleştirerek işlem hacmi bazında %18,3 ‘lük pazar payı elde etmiştir. Bu sonuçla 

sektörde de lider konumdadır.
145

  

İnceleme yaptığım şirketlerden İş Leasing ‘e bakacak olursak; İş Leasing 1988 

yılında International Finance Corporation (IFC), Societe Generale ve İş Bankası 

ortaklığında kurulmuştur. Bu ortaklık IFC ve Societe Generale’in hisselerini İş bankası 

‘na devretmeleri ve İş Bankası Grubu ‘nun İş Leasing sermayesinin tek sahibi haline 

geldiği 1995 yılına dek sürmüştür. Hisselerin Mart 2000 tarihinde halka açılması ile 

birlikte İş Leasing ‘in ortaklık yapısı bugünkü halini almıştır.
146

  

2001 krizinin olumsuz etkilerini 2002 yılında uygulanmaya başlayan IMF 

istikrar programı ile aşmaya başlayan ekonomi ile leasing sektörü de 2003 yılında 

önemli bir artış göstermiştir. Sektörün işlem hacmi 2,1 milyon USD ‘ye kadar bir 

tırmanma sergilemiştir. İş Leasing açısından da 2003 yılı başarılı ve verimli bir yıl 

olmuştur. Sektördeki bu iyileşme İş Leasing ‘de de canlanmaya ve yükselişe sebep 

olmuştur. Bunu 2003 yılının finansal verilerinden görebiliyoruz. Firma bu başarısını 

stratejik ve planlı hareket etmesine ve sektörün büyüme potansiyelinin yüksek olmasına 

bağlamaktadır.  

2003 yılındaki V.U.K ‘daki değişimle birlikte Uluslar arası Muhasebe 

Standartları ‘na uyum konusunda İş leasing ‘de hiçbir sorun yaşanmamıştır. İş Leasing, 

                                                 
145 2006 Yılı Yapı Kredi Leasing Faaliyet Raporu, s.2. 

146 İş Leasing, 2005 Yılı İş Leasing Faaliyet Raporu, İstanbul, 2005,s.8. 
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sektör gibi bu değişime kolay adapte olmuştur.  

2004 yılında ise İş Leasing %68 oranında büyüyerek sektörün %35’lik büyüme 

oranının oldukça üzerinde bir performans göstermiş, sektörün dinamik yapısını devam 

ettirdiği 2004 yılı İş Leasing için çok başarılı ve karlı bir yıl olmuştur. 2003 yılında 

%8,40 olan pazar payı, 2004 yılında %10,48 ‘e yükselmiştir.
147
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Şekil 15. İşlem Hacmi (Milyon USD) 

Kaynak: İş Leasing 2004 Yılı Faaliyet Raporu, s 3. 

2004 yılında ekonominin daha istikrarlı ve yatırımcı açısından uzun vadeli 

projeksiyonları destekleyen bir yapıya kavuşmasıyla 2,9 milyon USD işlem hacmi 

gerçekleştiren leasing sektörü yeni bir rekora imza atmıştır.  

Finansal kiralama Türkiye’de faaliyete geçtiği ilk yıllarda sadece büyük ölçekli 

firmalar tarafından alternatif finansman yöntemi olarak kullanılırken, günümüzde orta 

ve küçük ölçekli işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
148

 Halen de İş 

Leasing hedef kitle olarak KOBİ ‘lere yönelmektedir.  

                                                 
147 2004 Yılı İş Leasing Faaliyet Raporu, s.3. 

148 2004 Yılı İş Leasing Faaliyet Raporu, s.12. 
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İş leasing 2005 yılında da çalışma standartlarının yüksekliği ve kalitesiyle 

ilerlemeyi sürdürmüş, işlem hacmini %47 oranında büyütmüştür. Sürekli bir yükseliş 

sergileyen ve 2004 yılında %31 büyüyen şirket 2005 ‘de de % 37 oranında büyümüştür. 

İş Leasing Muhasebe Müdürü Neslihan Oruç ‘tan aldığım bilgiler dahilinde de bu 

büyümede büyük payın müşteri bilgilendirmelerinin yapılmasından ve KOBİ ‘lerle 

aralarındaki güçlü iletişimden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ayrıca halka açık bir 

şirket olduklarından yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelip İMKB ‘de de 2005 

yılı sonu itibariyle halka açık hisselerindeki payını  %73 ‘e yükseltmeyi başarmıştır.
149
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Şekil 16. İş Leasing İşlem Hacmi ve Portföy Değişimleri 

Kaynak: İş Leasing 2005 Yılı Faaliyet Raporu 

Neslihan Hanım sektörde gelişme potansiyelinin olmasının amaçlarını daha da 

kuvvetlendirdiğini belirtmektedir. Zira finansal kiralamanın özel sektör yatırımlarından 

aldığı %7 oranındaki payın uluslar arası piyasalarda %20 -30 civarında olduğunu 

düşünürsek haklı bir çıkarımda bulunduğunu da anlayabiliriz.  

İş Leasing, yaptıkları çalışmalarla oluşturdukları portföyün oldukça yaygın bir 

                                                 
149 2005 Yılı İş Leasing Faaliyet Raporu, s.6. 
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sektörel dağılıma sahip olmasına özen göstermektedir. Bundaki amaçları, portföy riskini 

birkaç ana sektör üzerine yoğunlaştırmayarak riski yaymaktır. 
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Şekil 17. İş Leasing 2005 Sektör Dağılımı 

Kaynak: İş Leasing 2005 yılı Faaliyet Raporu 

2006 yılında diğer leasing şirketlerinde olduğu gibi İş Leasing’de büyümeye 

devam etmiştir. Sektörün işlem hacmi 5,2 milyar USD ‘ye kadar ulaşmış, İş Leasing de 

portföyünü %20 oranında büyütmüştür. 2006 yılında kurumsal kimliğini yenilemiş ve 

gelişen hızına paralel olarak kurumsal organizasyonunu da güncellemiştir.  

Finansal kiralama sektöründeki lider konumunu sürdüren ve uygun kaynaklar 

yaratarak projelerini finanse eden İş Leasing ‘in başarısında İş Bankası şubelerinin 

sağladığı işbirliği ve yeni açılan bölge temsilciliklerinin desteği ile müşterilere 

doğrudan ulaşmanın payı da önemlidir. 
150

 Çünkü doğrudan pazarlamanın yapılacağı en 

uygun yerler banka şubeleridir.  

Aşağıdaki grafiğimizde de İş Leasing ‘in 2006 yılındaki sektörel dağılımı 

görmekteyiz. 

                                                 
150 2005 Yılı İş Leasing Faaliyet Raporu, s.11. 
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Şekil 18. İş Leasing 2006 Sektör Dağılımı 

Kaynak: İş Leasing 2006 yılı Faaliyet Raporu 

4.4 Sektörün Son Durumu – Tartışma ve Öneriler 

2003 yılında yürürlüğe giren kanun değişiklikleri V.U.K ‘nun işlemlerdeki 

avantajı ortadan kaldırması nedeniyle yeni yıla umutsuz giren sektör, 2003 yılı sonunda 

gerçekleşen yüzde 63 oranındaki büyümeye şaşırdı. Üstelik canlılık sonraki aylarda da 

devam etti. Bu tablo, sektörün yıl sonu hedefini yukarı çekmesine neden oldu. Sonuç 

olarak da yıl sonunda sektör 2.166 milyar USD işlem hacmine ulaştı.  

Leasing sektörü 2004 yılına umutsuz girmişti. Çünkü 1 Temmuz 2003 

itibariyle yürürlüğe giren V.U.K ‘ndaki değişiklikler, leasing işlemlerindeki vergi 

avantajını önemli ölçüde ortadan kaldırmıştı. 2003 yılının özellikle ikinci çeyreğinde 

leasing sektöründe adeta işlem hacmi patlaması yaşanmıştı. Yılın ikinci yarısında ise, 

ilk yarıya göre işlem hacmi oldukça sınırlıydı.151 Bu nedenle 2004 yılına ilişkin 

beklentiler, çok da iyimser değildi. Ancak beklenen olmamış ve sektör yılı 2,9 milyar 

USD işlem hacmiyle kapatmıştır. Yani sektör %35 oranında büyümüştür. 

 Sektör yetkililerine baktığımızda onlar sonuçtan oldukça memnunlar. Fortis 

Leasing Genel Müdürü Pelin (Kubilay) Lokmanhekim, vergi avantajının ortadan 

                                                 
151 Belgin Bayır Levent, “Şaşırtan Canlılık”(Elektronik Versiyon), Capital Dergisi, 1 Ağustos 2004, 

http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=890 
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kalkması nedeniyle, 2003 yılında yatırımların erkene alındığını hatırlatıyor. Bu nedenle 

2004 yılında böyle bir büyüme beklemediklerini ifade ediyor. 

Büyümede her zaman olduğu gibi kara ulaşım araçları, iş ve inşaat makineleri, 

makine ve ekipmanlar ile elektronik ve optik cihazlar sektörlerinin etkili olduğunu 

söylüyor. Çünkü bu sektörlere giren malların alımlarında leasing en fazla kullanılan 

finansman aracı olma özelliği taşıyor. Bunun nedeni, söz konusu malların hizmet ettiği 

kurumların leasingi tanıması ve uzun yıllar kullanmasıdır. Bunun yanı sıra, malları satan 

kurum ya da şahısların, söz konusu malların satışında direk vadelendirmek yerine 

leasingi tercih etmeleri de bu sektörün öne çıkmasında etkili oluyor.  

Pelin (Kubilay) Lokmanhekim, bu yıl içerisinde sınırları yavaş yavaş 

belirlemeye başlayan operasyonel leasing konusundaki uygulamaların hayata geçmesi 

durumunda sektörde önemli ölçüde büyüme olabileceğini söylüyor. Lokmanhekim’e 

göre, bu yıl büyüme potansiyeli taşıyan bir diğer alan ise gayrimenkul leasingi. Çünkü 1 

Temmuz 2003 öncesinde leasing şirketleri birtakım vergisel problemler nedeniyle bu tür 

işlemleri yapmaktan kaçınıyordu. Ancak yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyrekte 

de gayrimenkul leasingi yaygın bir şekilde kullanıldı. Lokmanhekim,”Gayrimenkul 

leasingine ilgi bir hayli arttı. Ancak buradaki tek sıkıntı fonlama kaynaklarının kısıtlı 

olması. Bu nedenle çok uzun vadelere çıkılamıyor ” diyor.152  

2006 yılına geldiğimizde ise YTL ‘nin, ABD doları ‘na karşı Mayıs ve Haziran 

ayları içinde %28 devalüe olması ve sonra Temmuz ayında bu kaybın yarısını geri 

kazanması, teorik açıdan bir “dalgalanma” (volatilite) diye nitelenebilir. Yine YTL 

faizlerinin Mayıs ‘tan bu yana %13- 14 dolaylarından %20 ‘ye tırmanmasına “ölçülü 

sıkılaştırma politikası “ ya da “ince ayar “ gibi çeşitli adlar vermek mümkündür. 

Ülkede özellikle son üç yılda giderek kararlılık kazanan olumlu bir ekonomik 

tablo vardı. Ulusal gelir 2002 – 2005 döneminde toplam %25 büyümüş, Türkiye Doğu 

Asya – Pasifik grubu ülkelerdeki büyüme performansını yakalamıştı. Büyümede daha 

çok özel sektör yatırım harcamaları başı çekmiş, bir ölçüde de özel tüketimdeki büyüme 

ile ivme kazanmıştı. TÜFE artışı 4 yılda %80 ‘lerden %8’e düşmüştü. ÜFE artışı ise %4 

                                                 
152 Levent,Capital Dergisi Elektronik versiyon. 
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düzeyindeydi. Öte yandan, dış ticaret açığı normal ölçülerin çok üzerinde büyümüştü. 

2001 – 2005 döneminde ithalat her yıl ortalama %33 büyürken, ihracattaki büyüme 

yılda %22 olmuştu. Dış ticaret açığı aynı dönemde %46 büyüyerek 22,5 milyar 

dolardan 32,5 milyar dolara yükselmiş, açığın ulusal gelire oranı %8,6 ‘ya ulaşmış, 

ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %88 ‘den %70 ‘e düşmüştü. Aynı dönemde küresel 

piyasalarda, gelişen piyasa ülkeleri (GPÜ) varlıklarına talep görülmemiş boyutta artmış, 

2005 ‘te 90 ‘lı yıllarda gerçekleşen en yüksek düzeyin dört katına ulaşmıştı. Dış borç 

stokunun maliyetinin böyle düşmesi kamu bütçesini son derece olumlu etkiliyordu. 

Öyle ki, 2001 ‘de bütçe harcamalarının yarısından fazla olan faiz giderlerinin payı, 2005 

‘te %30 ‘a düşmüştü. 2005 faiz giderleri mutlak rakam olarak 2002 düzeyinin 

altındaydı.153 Bu gibi olumlu gelişmeler ve yeni bir ekonomik ortamın kuruluşu Türkiye 

leasing sektöründeki gelişmelere de zemin hazırlamış oldu.  

Leasing son 20 yılda gelişmiş ülkelerde hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. 

IFC ‘nin destekleri ve teşviğiyle yeni alanlarda ve yatırımlarda daha sık kullanılır hale 

gelmiştir. 154 Avrupa ‘ya bakacak olursak gelişmiş ülkelerin geçtiğimiz yıllarda 

leasingdeki büyümesi yavaşlarken, 2005 yılında bu piyasalarda da önemli oranda işlem 

artışı gerçekleşmiştir. Bu büyüme hızı sadece Fransa, Almanya ve İngiltere ‘de değil, 

küçük ama gelişmiş diğer ülke piyasalarında da (Kuzey Avrupa ülkeleri) yaşanmıştır. 

Öte yandan, bu olumlu değişim leasing konusu mallarda da yaşanmıştır. Bu piyasalarda 

geçmiş yıllarda araç leasingi yoğunken, gelişmiş piyasalarda olduğu gibi leasing konusu 

mallarda çeşitliliğe geçiş olmuştur. Avrupa Leasing Federasyonu Leaseurope ‘un 

yayınladığı verilere göre 2005 yılı Avrupa Leasing işlem hacmi 222 milyar Euro olarak 

gerçekleşmiştir.155 

Bu verilerde 2005 yılı yeni üretim mallarında 2004 yılına göre %13,75 ‘lik bir 

artış görülmüş ve 231.127 milyon Euro ‘dan 2006 yılında 262.902 milyon Euro ‘ya 

yükselmiştir. Bu yıla kira alacakları olarak bakacak olursak %7,20 ‘lik artış bu grupta 

olmuştur. 2004 yılında toplamda 559.805 milyon Euro iken 2005 yılında 600.121 Euro 

                                                 
153 Ahmet Buldam,”Yeni Ekonomik Ortam”, Leasing Dünyası, Sayı: 16 (Ağustos 2006),s.3-4 

154 International Finance Corporation. “Leasing In Emerging Markets”. Lessons of Experience Series. s.7 

155 Buldam, 2006, s.14. 
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‘ya yükselmiştir. 2005 yılında Leaseurope üyesi firmalarda taksitli satışlarda ise yeni 

üretim mallarda %5,81 ‘lik bir artış gerçekleşmiş buna paralel olarak ise 39.009 milyon 

Euro ‘dan 41.274 milyon Euro ‘ya yükselmiştir. Taksitli satışların alacakları ise; %4,84 

‘e yükselerek 66.882 milyon Euro ‘dan 70.067 milyon Euro ‘ya yükselmiştir. 2005 yılı 

içinde gayrimenkullerde %24,94 ‘lük artışla 37.430 milyon Euro ‘dan 46.765 milyon 

Euro ‘ya yükselmiştir.156  

       Leaseurope ‘un 2006 yılı leasing sektörünün kesin olmayan sonuçlarına 

bakacak olursak, leasing işlem hacmi 287 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. Bir 

önceki yıla göre artıştaki bu oran yaklaşık %29 ‘a denk gelmekte bu da bize Avrupa’da 

da leasing işlem hacminin Türkiye’ye göre aynı oranlarda artış kaydettiğini 

göstermektedir. Avrupa’da 2006 yılında sektördeki büyüme ise %6,34 olarak belirlendi. 

İstatistiklere göre leasing işlem hacmindeki artış %11,56 olarak kaydedildi. Tabi bu 

tutara Leaseurope ‘a kayıtlı olmayan şirketler dahil edilmemiştir. Aslında kayıt altında 

olmayan leasing işlemlerini de düşünecek olursak toplam tutarın yaklaşık olarak 305 

milyar Euro olduğu tahmin edilmektedir. (Henüz 2006 yılı Avrupa verileri 

açıklanmadığı için kesin olmayan verilere göre) Sadece Leaeurope ‘a kayıtlı şirketler 

dışında tüm Avrupa leasing pazarında ise hacim olarak 327 Milyar Euro’a 

ulaşılmaktadır. 157 

Buradan çıkardığımız sonuç ise; Avrupa ‘da 2000 ‘li yıllardan itibaren bir artış 

trendi görüldüğüdür. Türkiye’de sektörel hacim olarak baktığımızda 2001-2002 

yıllarında yaşanan büyük ekonomik krizden sonra bir düşüş görülmüş fakat tekrar 

istikrar politikalarının da uygulamaya geçmesi ile birlikte ekonominin düzelmesi 

sektöre olumlu yansımıştır. 2002 yılından itibaren Türkiye leasing sektöründe de 

Leaseurope üyeleri gibi yükselen bir trend görülmektedir.  Aşağıdaki grafikte 2000- 

2006 yılları arası Leaseurope ‘a üye firmaların oluşturduğu toplam hacimleri 

görebiliyoruz.    

                                                 
156 Leaseurope. Beklentilerle Yıllık Rapor. 2006. http://www.leaseurope.org 

157www.leaseurope.org/pages/statistics/Leaseurope%202006%20New%20Volume%20Figures%20Provis

ional.pdf 
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Şekil 19.Leaserope 2000-2006 Yılları Sektör Hacim Grafiği 

Kaynak: Leaseurope 

Euromoney kuruluşunun her sene yayınlamakta olduğu Dünya Leasing 

Yıllığının 2007 baskısında dünyadaki leasing sektörünün 2005 yılına ilişkin verileri 

açıklanmıştır. Buna göre dünyadaki leasing hacmi 2004 yılına göre %4 artış göstererek 

582 milyar USD ‘ye ulaşmıştır. İlk sırada yer alan ABD ‘nin işlem hacmi 213 milyar 

USD ve dünya leasing hacmi içindeki payı %37 olarak gerçekleşmiştir. 2005 yılı ilk 10 

içerisinde yer alan ülkeler açısından önemli değişikliklerin olduğu bir yıl olmuştur. 

Brezilya 18. sıradan 9. sıraya, Rusya 11. sıradan 10. sıraya yükselmiştir. Bir önceki sene 

25. sırada yer alan Türkiye ise 2005 yılında işlem hacmiyle 20. sıraya yükselmiştir. 

Dünya Leasing Yıllığı ‘nın genel değerlendirme kısmında Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerinde (Türkiye dahil) büyümenin genel olarak %30 oranında devam ettiği, 

özellikle Türkiye ‘nin ise %40 gibi dikkat çekici bir büyüme yakaladığı belirtiliyor.158  

Aşağıdaki tabloda sıralamadaki ilk 21 ülkenin 2005 yılı işlem hacmi, değişim 

oranları ve penetrasyon oranlarını görebiliyoruz. 

                                                 
158 Leasing Dünyası Bülteni, 2005 Yılı Dünya Leasing Verileri, Sayı :18 (Nisan 2007),s.3. 
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                                              Tablo 3 

                        2005 Yılı Dünya Leasing Verileri 

  ÜLKE 

İŞLEM HACMİ 

 2005(milyar 

USD) 

DEĞİŞİM 

ORANI 

PENETRASYON 

ORANI 2005 

1 ABD 213,00 7% 27% 

2 Japonya 67,40 4% 9% 

3 Almanya 51,64 8% 19% 

4 Fransa 28,42 8% 12% 

5 İtalya 27,58 5% 15% 

6 İngiltere 26,97 6% 15% 

7 Kanada 20,8 12% 24% 

8 İspanya 17,00 27% 9% 

9 Brezilya 9,77 76% 14% 

10 Rusya 8,03 75% na 

11 Güney Afrika 7,60 15% na 

12 Avustralya 7,58 2% 20% 

13 İsviçre 6,86 13% 11% 

14 Avusturya 6,44 8% 17% 

15 İsveç 6,21 -5% 12% 

16 Hollanda 6,00 10% 7% 

17 Kore 5,51 37% 13% 

18 Danimarka 5,42 23% 13% 

19 Macaristan 5,25 30% 31% 

20 Türkiye 4,32 39% 7% 

21 Norveç 4,29 27% 9% 
                 Kaynak: FİDER  

Avrupa ‘da 2005 yılı sonunda 20. sıraya yükselen Türkiye ‘de leasing 

sektörünün 2006 yılı işlem hacmi 5,271 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Sektörün 9 

aylık işlem hacmi 3.7 milyar USD  (3,689 milyon USD) olmuş, son çeyrekte ise 1.6 

milyar USD (1,581 milyon USD) tutarında işlem gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında 
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leasing sektöründe büyüme dolar bazında %24 olmuştur. 2002 yılından bu yana sürekli 

büyüme gösteren leasing sektöründe (2002 yılında %81, 2003 yılında %63, 2004 yılında 

%35 ve 2005 yılında %45) 2006 yılında sektörün finanse ettiği proje adedi de bir önceki 

yılın üzerinde gerçekleşmiştir.  

Finanse edilen ekipmanların içerisinde en büyük pay %74 ile makine ve 

teçhizat grubunda olup, bu grubun payı yıllar itibariyle artmaktadır. Öte yandan kara, 

deniz, hava ulaşım araçlarına yapılan finansman 676 milyon USD olmuştur. Bu tutarın 

640 milyon USD ‘i (%94) kara ulaşım araçlarına aittir. Bilgisayar yatırımlarının da 

içinde olduğu büro ekipmanları grubuna yapılan finansman tutarı 319 milyon USD, 

gayrimenkul finansmanı ise 390 milyon USD ‘dir.  

Genel artış oranının üzerinde yaşanan bir diğer alan turizm yatırımları 

olmuştur. (%62 artış) Elektronik ve optik cihazlar %27, büro makineleri ve tıbbı cihaz 

yatırımları %25, kara ulaşım araçları %24 ve gayrimenkul yatırımları ise %13 artmıştır. 

Toplam işlem hacmi içerisinde %1 ‘den düşük bir paya sahip olan hava ulaşım araçları 

%57 düşüş göstermiştir. Deniz ulaşım araçları %254 artmış ancak bu grubun payı da 

toplam içinde %1 ‘in altında kalmıştır. 159  

Dünya Leasing verilerine göre ilk 10 içerisinde yer alan İngiltere ‘de son 20 

yıldır teçhizat leasingi makineleşme ve fabrika edinme anlamında en önemli finansal 

method haline gelmiştir. Tabi bunun en önemli nedenlerinden biri de çeşitli vergi 

indirimleri ve leasingin vergi indirimi sonrası maliyetinin diğer alternatif finansman 

yöntemlerine göre daha ucuz olmasıdır. Ayrıca son dönemlerde de yaygın olarak bu 

methodun kullanılması bu ülkede bu işin lisansa ya da diğer izin benzeri mevzuatlara 

gerek duyulmamasından ileri gelmektedir.160 

Türkiye ‘nin leasingde ilerleyişi Avrupa’yla bu kadar benzerken dünya 

sıralamasında ilk 5 içerisinde yer alan Japonya ‘nın da; 2006 yılı verilerine göre son 

yılda bir artış gösterdiği görülmüştür. Bunun nedeni sermaye yatırımlarındaki artışlar, 

dünya ekonomisindeki iyileşme ve ortaklıklardaki kar artışlarıdır. Bu ekonomik 

                                                 
159 2005 Yılı Dünya Leasing Verileri, 2007, s.6. 

160 Cooper&Lybrand, Allgemenie. Leasing in the European Union. 1998. s.82 
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gelişmelerin ardından sektöre baktığımızda 2004 yılında işlem hacmi Japonya ‘da 

7.625,2 bn yen olarak gerçekleşmiş bu da önceki yıla göre %3,4 ‘lük bir artışa denk 

gelmiştir. 2003 yılında bu tutar 7.377,8 bn yen idi. Japonya ‘da 2000 yılından bu yana 

kadar büyüme stabil kaldığından 2003 yılına geçerken %0,05 ‘lik bir düşüşün ardından 

2004 yılındaki bu yükseliş piyasaya hareket getirmiştir. Bununla beraber penetrasyon 

oranı %8,69 olan Japonya ‘da bu oran bize bir önceki yıla göre özel sektör sermaye 

harcamalarının leasinge göre daha fazla bir artış gerçekleştirdiğini göstermektedir.161 

 

                                                              Tablo 4 

                     İşlem Tutarları Dönemsel Karşılaştırması 

İşlem Hacmi 

2006 

I.Dönem 

2006 

II.Dönem 

2006 

III.Dönem 

2006 

IV.Dönem 

2006 

Yıllık 

Bin YTL 1.536.887 2.011.768 1.930.429 2.223.137 7.702.221 

Bin USD 1.144.624 1.255.080 1.289.446 1.581.628 5.270.779 
Kaynak: FİDER 

                                                           

                                                               Tablo 5 

                        2002-2006 Yılları Arası Mal Gruplarına Göre Dağılım 

Mal Gruplarına Göre Dağılım 2002 2003 2004 2005 2006 

Makine ve Teçhizat 69% 6% 71% 73% 74% 

Kara,Deniz,Hava Ulaşım Araçları 16% 16% 15% 13% 13% 

Büro Ekipmanları 10% 9% 7% 6% 6% 

Gayrimenkul 5% 7% 7% 8% 7% 
 

Kaynak: FİDER 

                                                 
161 Euromoney Institutional  Investor, World Leasing Yearbook 2006, 28.basım, 2007, s. 311 
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Şekil 20. Mal Gruplarına Göre Dağılım 

Kaynak: FİDER  

Sektörler bazında baktığımızda 2006 yılında finanse edilen projelerin %43 ‘ü 

imalat sanayinde faaliyet gösteren kuruluşlarla, %48 ‘i ise hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren kuruluşlarla gerçekleştirildi. 2006 verileriyle leasing sektörünün 22 yıllık 

geçmişi süresince gerçekleştirmiş olduğu toplam işlem tutarı 30 milyar dolara, finanse 

ettiği proje adedi 250.000 ‘e ulaştı. 2007 yılında işlem hacminin %15 artması 

beklenmektedir. Bu sene içinde leasing sektörünün beklediği mevcut kanunda uygulama 

imkanı olmayan leasingin diğer uygulama çeşitlerine de olanak sağlayan düzenleme 

değişiklikleri hayata geçerse işlem hacmi öngörülenin üstünde artacaktır.162  

İlerleyen sayfalarda rakamsal olarak detaylı inceleyeceğimiz 2007 yılının ilk 6 

aylık verilerinde beklenen artışın gerçekleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Özellikle 

bundaki pay, konut finansmanı ile ortaya çıkan gayrimenkullerdeki artıştan 

kaynaklanmaktadır.  

                                                 
162 2005 Yılı Dünya Leasing Verileri, 2007, s.7. 
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Şekil 21. 2006 Yılı Sektörlere Göre Dağılım 

  Kaynak: FİDER  

1998 – 2004 döneminde Türkiye ‘deki leasingin özel sektör sabit sermaye 

yatırımları içindeki kullanım oranlarının (penetrasyon oranı) izlediği çizgi, taleple 

ilişkisi sağlam, ancak sistematik risklerden etkilenen bir sektör görünümü sunuyordu. 

Bu 7 yılda ülkede ciddi bir mali kriz ve küçülme şoku yaşanmıştı. Sert değişikliklerin 

yaşandığı yıllara bakınca, leasing penetrasyon oranlarının ülkedeki yatırım malları 

talebinden bağımsız hareket ettiği anlaşılıyor. Bu da leasingin gelişiminde sadece 

talebin değil arz kanadındaki, yani finans sistemindeki dinamiklerinde çok önemli 

olduğunu açıkça gösteriyor.163  

2005 yılında özel sektör sabit sermaye yatırımlarında YTL bazında %23 

oranında artış gerçekleşmiştir. Bununla birlikte leasing işlem hacmi de %39 oranında 

artmıştır. Sonuç olarak 2005 yılında leasing penetrasyon oranı %7,7 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu oran bir önceki sene %6,8 idi. Ancak gelişmiş piyasalarda  %20 – 

30 seviyelerinde olan penetrasyon oranına göre ülkemiz hala geridedir.164 Ama bu aynı 

zamanda ülkemizdeki leasing sektörünün gelişme potansiyelinin ne kadar büyük olduğu 

anlamına da gelmektedir. 2006 yılında leasing işlem hacmi YTL bazında %35 artmış ve 

                                                 
163 Buldam, 2005, s.6. 

164 Leasing Dünyası Bülteni,”Leasing Sektörünün 2005 Yılı İşlem Hacmi 4,3 Milyar Dolar Oldu”,Mart 

2006, s.7. 
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sonuç olarak 2006 yılında leasingin penetrasyon oranı %8 olarak gerçekleşmiştir. 

Geçtiğimiz sene özel sektör makine ve teçhizat yatırımı %16 artarken, leasing 

işlemlerinde bu artış %36 olmuştur. Böylece leasing finansmanının makine ve teçhizat 

yatırımlarındaki payı %13,3 olmuştur.165  

Son dönem açıklanan 2007 yılının ilk 6 aylık dönem verilerine baktığımızda 

dikkati çeken değişimin gayrimenkullerden kaynaklandığını görüyoruz. 2006 yılında 

payı %7 olan gayrimenkul işlemlerinin payı bu sene ilk 6 aylık dönemde şimdiden %10 

‘a çıkmış durumdadır. Bundaki en büyük etkinin konut finansmanı konusunda yürürlüğe 

giren yasal düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu düzenleme ülkemizde finans 

kuruluşlarını ve tüketicileri biraz zorlayabilir. Çünkü ekonomideki çalkantı yüzünden 

uzun vadeye sıcak bakamıyoruz. Diğer ülkelere göre faiz oranımızın halen yüksek 

olması finansal kiralama sektörüne bir avantaj sağlamaktadır. Bunun en önemli nedeni 

uzun yıllardır leasing sektörünün orta vadeli finansman işlevini yerine getiriyor 

olmasıdır. 

Sektörün son 6 aylık sonuçları incelendiğinde bir önceki senenin aynı 

dönemine göre %38 ‘lik bir artış olduğu söylenebilir. Bu da yaklaşık 3.3 milyar USD ‘a 

denk gelmektedir. 2007 yılının ilk çeyreğinde 1.4 milyar USD olan işlem hacmi, ikinci 

çeyrekte 1.9 milyar USD olarak kaydedilmiştir. Aşağıdaki grafikte de artış trendinin 

devam edeceğini  görülmektedir.  

                                                            Tablo 6 

                       2006 ve 2007 Yılı Karşılaştırılması 

İşlem Hacmi 
2006  

6 aylık 
2007  

6 aylık 
Değişim 

 % 

Bin YTL 3.458.655 4.438.502 28 

Bin USD 2.399.704 3.318.938 38 

Sözleşme Adedi 23.136 21.237 -8 
Kaynak:FİDER 

                                                 
165 Leasing Dünyası Bülteni, “Leasing Sektörünün 2006 Yılı İşlem Hacmi 5,3 Milyar Dolara Yaklaştı”, 

Nisan 2007, s.7. 
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Yinede son dönemde piyasa riski açısından Türkiye ABD ‘ye kıyasla daha 

tehlikeli bir ortamdadır. Faizler yüksek olduğu için uzun vadeyi düşünen borçluların 

sabit faiz yerine değişken faizli ödeme planlarını  seçmeleri beklenir. Fakat sert faiz 

dalgalanmalarından etkilenebilir. Öte yandan sabit ödeme planı ve sabit faize 

bağlandıklarında ise gelecekte faizler düştüğü zaman karşılaşacakları durumun iyi 

açıklanması gerekmektedir. 166 

7,69%

8%

6,80%

7,72%

6,72%

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

8,00%

8,50%

2002 2003 2004 2005 2006

Penetrasyon Oranları

 

Şekil 22.Leasing Penetrasyon Oranları (Leasing/Özel Sektör Sabit Sermaye Harcamaları) 

Kaynak: FİDER  

Buradan da leasing penetrasyon oranlarına baktığımız zaman dramatik 

değişikliklere rastlamıyoruz. Artış trendini de belirgin olarak fark ediyor ve Muhasebe 

rejimindeki köklü değişikliğin de olumsuz sonuçlar oluşturmadığını anlıyoruz. Sadece 

uluslararası karşılaştırmalarda halen sorunlar yaşıyoruz. Çünkü diğer ülkelerin 

oranlarına ve rakamlarına operasyonel leasing dahil olduğu için aslında ülke bazında 

yaptığımız karşılaştırmalar net sonuç vermiyor.  

Birebir olmasa bile diğer ülkelerdeki oranlara baktığımızda bize en yakın 

ülkenin Japonya olduğunu görüyoruz. Amerika ‘da ELA  ‘ya göre 2005 yılında 800 

milyar USD ‘lik ekipman yatırımının 248 milyar USD ‘si leasing firmalarınca finanse 

                                                 
166 Buldam, Ahmet. ‘Son Küresel Krizden Neler Öğrenebiliriz?’.Leasing Dünyası Bülteni, Sayı:19, s.5 



 88 

edilmiştir. Bu yılda leasing sektörünün penetrasyon oranı ise %31 olarak belirlenmiştir. 

World Leasing Yearbook ‘un istatistiklerinde ise; diğer ülke piyasalarıyla bu oranlarda 

karşılaştırma yapılmış ve Amerika’nın penetrasyon oranı diğer gelişmiş ülkelere göre 

hayli yüksek çıkmıştır. Bu oran Kanada ‘da %23,3; Almanya ‘da %15,7; İngiltere ‘de 

%9,4; Japonya ‘da %8,7  ‘dir. 167 Ülkemizle karşılaştırdığımızda bu durum bize 

Amerika ’da leasing sektörünün oldukça rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu 

göstermektedir. 

Leasingin en büyük özelliği kendi işlem potansiyelini kendisinin yaratmasıdır. 

Bu nedenle hem büyümeye katkı sağlar hem de yatırımlara kaynak sağlar. Diğer bir 

avantajı da satın alma ile ilgili tüm işlemler leasing firması tarafından yapıldığı için 

özellikle KOBİ ‘ler tarafından tercih edilen bir enstrümandır.168 Leasing sektörü şu anda 

ağırlıklı olarak KOBİ ‘lere hizmet vermektedir. 

Neden böyle bir finansal yöntemin piyasaya sürülmüş olduğuna bakacak 

olursak; bunun ana nedenlerinden bir tanesi özellikle ikinci dünya savaşından sonra 

resesyon sonrasında şirketlerin ve bankaların iflası nedeniyle bankaların yeniden 

yapılandırma sürecine girmesidir. Bu nedenle bu yeni yapılandırma süresince 

bankaların kredilendirme işlemlerinde daha titiz davranmaları ve kredi işlemlerine yeni 

prosedürler getirmeleri sebebiyle bankalar ticari risk ölçümü zor olan KOBİ ‘lere 

kaynak aktarmada sıkıntı çekmeye başlamışlardır. Bunun için leasing, bankacılık 

sistemine zarar vermeden KOBİ ‘lere kaynak aktarmak için geliştirilen bir alternatif 

finansman yöntemi haline gelmiştir.  

Günümüzde finansal kiralama tam olarak işlerlik kazanmış değildir. Gelişmiş 

ülkelerde finansal kiralamanın kredi kartı gibi evlere girmiş durumda olduğunu 

düşünecek olursak, leasingin günümüz Türkiye ‘sinde ne aşamada olduğunu daha açık 

bir şekilde anlayabiliriz. Şuan içinde bulunduğumuz ekonomik süreç içerisinde, finansal 

kiralama müessesesinin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi için varolan 

                                                 
167 Equipment Leasing Sector,2007. http://trade.gov/investamerica/leasing.asp 

168 İktisadi Araştırmalar Vakfı ve Fider, “21. Yılında Leasing Sektörünün Durumu, Değerlendirmeler ve 

Beklentiler”,İstanbul Semineri, 2006, s.17. 
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vergi teşvik yelpazesinin açılması, leasing konusunun genişletilmesi, zaten yetersiz 

durumda olan yatırımlara bir ivme kazandıracaktır. 169 

Aslında tüm bu kanuni düzenlemelerden sonra her ne kadar sektörde doğru ve 

yerinde gitmeyen durumlar düzeltilmiş olsa da bir takım tartışmalar devam etmektedir. 

Batılı ülkelerin aksine Türkiye ‘de finansal kiralama bir finansal araç olarak devletin 

sağlamış olduğu teşvikler aracılığıyla ortaya çıkmıştır. Bu nedenle hükümetin alacağı 

her karar ve yasada yapılacak her değişiklik leasing sektörünü yakından etkilemektedir. 

Hatta olumsuz bir yasa değişikliği ile sektörün işlem hacmi etkilenebilmektedir. İşte bu 

nedenle 2003 yılındaki U.M.S ‘a uygun hale gelebilmek için yapılan değişikliklerin 

sektöre ne gibi etkilerle bulunduğunu incelemek istedik.  

Finansal Kiralama Kanunu diğer ülkelerde olduğu gibi önceden ortaya çıkıp 

sonradan hazırlanması yerine, önce kanun oluşturulmuş ve sonrada bu finansman aracı 

kullanılmaya başlanmıştır. Tabi bu şekilde olması bir takım sorunları da beraberinde 

getirmiştir. Bunların en önemlisi, sorunların temelinde yatan bilgi eksikliğidir. Çünkü 

yasal düzenlemeler tabandan gelen bir talep üzerine hazırlanmadığı için yatırımcılarda 

bilgi ve tecrübe eksikliği bulunmaktadır.  Bunun için bilgilendirme toplantılarına, 

seminerlere ve eğitimlere ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ‘nun içeriğine baktığımızda tarafların 

karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmiş olduğu, diğer kanunların kapsam dışı 

bırakıldığını görüyoruz. Bu da bazı konularda çelişkiler doğurmaktadır. Bunu özellikle 

Finansal Kiralama Kanunu ‘nun 4. maddesinde yaşamaktayız. Bu maddeye göre leasing 

şirketi, satın alarak veya başka yollarla temin etiği malları kiralamaktadır. Buradaki 

“başka yollarla” ifadesi sat ve geri kirala çeşidini anımsatmaktadır. Birçok finansal 

kiralama şirketi tarafından talep olmasına rağmen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

‘nca izin verilmemiş ve Danıştay kararıyla da yapılmaması kesinleşmiştir. Fakat leasing 

sektörünün BDDK ‘ya devrinden sonra yeni yapılacak düzenlemelerde bu durumun 

açıklığa kavuşturulup serbestleştirilmesi arzu edilmektedir.  

Finansal kiralama konusunda bir diğer tartışma unsuru da sektörü olumsuz 

                                                 
169 Gencer, 2003, s.89. 
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etkileyen enflasyonist ekonominin varlığıdır. Çünkü bu durum sabit kıymetlerin 

değerini artırmakta ve bu da finansal kiralamaya olan talebi azaltmaktadır. Birde buna 

kur riski eklenince sorun giderek büyük boyutlara gelmektedir. Finansal Kiralama 

Kanunu ‘nun 9. maddesi ile bu sorun belli ölçüde ortadan kalkmıştır. Kiracının 

sözleşme sonunda malın mülkiyetini satın alma hakkının olması bu olumsuzlukları 

azaltmış oldu. 

Bir diğer sorunda kanunun 15. maddesine göre; kiracının kendi malını 

başkasına devredemeyeceğiydi. Bu hüküm ile kiracı sınırlanmakta ve belki de umduğu 

getiriyi sağlayamamaktaydı. Ama aynı zamanda da kiraya verenin hakları korunmaya 

çalışılmaktaydı. Tartışmalara sebep olmuş bu sorunda da önerilen kiracıya bu hakkın 

tanınmasıydı ve sonunda yapılan kanuni düzenlemeyle bu sorunda çözülmüş oldu ve alt 

kiralamaya izin verildi. 

Şimdilerde leasing şirketlerince ve yatırımcılarca tartışma konusu olan en 

büyük sorun, tüm ülkelerdeki penetrasyon oranını arttıran operasyonel leasingdir. 

Ülkemizde de bu sektörün büyümesine ivme kazandıracak en önemli düzenleme 

finansal kiralama sözleşmelerinin sürelerini kısaltarak operasyonel leasinge fırsat 

tanıma olacaktır. Tüm leasing şirketlerinin beklentisi de bu yöndedir. Eğer bu durum 

gerçekleşirse; yeni yapılacak düzenlemeyle leasing sektörünün bir sıçrayış yapıp altın 

çağına yaşaması kaçınılmazdır. 
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SONUÇ 

Tüm yaptığım bu açıklamalardan sonra UMS 17 ‘nin muhasebenin özün 

önceliği kavramına uygunluğu ve firmaların mali tablolarının doğru yorumlanmasında 

büyük yarar sağladığı anlaşılmaktadır. Zaten bu standart kapsamında yapılan ve 1 

Temmuz 2003 yılında yürürlüğe giren bu değişimin U.M.S ‘da belirlenmiş muhasebe 

kurallarına uygun hale getirilmesi hedeflenmiştir. Böylece finansal kiralama 

işlemlerinde dönemsellik ilkesi hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Ayrıca gerek 

uygulamacılar gerekse finansal kiralama şirketleri ile kiracılar, finansal kiralamada 

değerlemenin ne şekilde yapılacağı konusunda kanuni düzenlemeye sahip olmuşlardır.  

Değişimden önce kiracıların kendi öz kaynakları bulunmasına rağmen sadece 

vergiden kaçınmak için finansal kiralama şirketlerinin kullanarak toplam ödemenin 

tamamına yakın kısmını ilk dönemde gerçekleştirerek gider yazma yoluna gitmeleri, 

finansal kiralama şirketlerinin yatırım yapacak işletmelere finansal kaynak yaratma 

işlevini yok etmekte, bunun yerine vergiden kaçınmaya aracı olma işlevini 

doğurmaktaydı. Bu şekilde olması finansal kiralama müessesesini geliştirme amacına 

hizmet etmemekteydi.  

Yapılan düzenleme ile bu durum ortadan kaldırılmaya çalışılmış ve sektörün 

gelişiminin hız kazanmasına yardımcı olunmuştur. Bunu U.M.S ‘a uygunluk neticesinde 

yapılan düzenlemelerden sonra incelemiş olduğumuz leasing şirketlerinin gelişiminden 

ve iş hacimlerindeki artış ve büyümelerden de anlamaktayız. Çalışmamın 4. bölümünde 

açıklandığı üzere  değişimin korkulan tarafı; leasing işlem hacmini azaltacağı ve vergi 

avantajı kalkacağı için sektörün durma noktasına gelebileceği idi. Ama araştırdığım 

leasing firmalarının sayısal verilerinden ve açıklamalarından, değişim sonrası 

durumlarının korktukları gibi olmadığını hatta beklenenden daha büyük bir çıkış 

yakaladıklarını gördüm. Aslında UMS ‘da çalışmak leasing firmaları içinde yeni bir 

çığır açmak ayrıca bilançolarını net ve temiz bir görünüme ulaştırmak için büyük bir 

fırsat olmuştur. 

Dünyada gençlik döneminde olan leasing sektörü ülkemizde daha çocukluk 

döneminden yeni çıkmak üzeredir. Ülkemizde ekonomik süreçte var olan sıkıntılardan 
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kurtulmanın tek yolunun üretime dayalı ekonomi olduğu bilinen bir gerçektir. Bu 

nedenle henüz gelişme çağında olan leasing sektörünün üretim sürecinde bütün bu 

sıkıntıları ortadan kaldırabilen bir fonksiyon olduğundan teşvik edilmesi önemli bir 

husus olmaktadır.  

Günümüzde finansal kiralama tam olarak işlerlik kazanmış değildir. 

Çalışmanın 3. bölümünde incelediğimiz gibi gelişmiş ülkelerde leasingin kredi kartı gibi 

evlere girmiş durumda olduğunu düşünecek olursak, finansal kiralamanın günümüz 

Türkiye ‘sinde ne aşamada olduğunu daha açık bir şekilde anlayabiliriz. İşte gelişime 

büyük bir hızla devam etmekte olan bu sektörün var olan vergi teşvik yelpazesinin 

açılması,  finansal kiralama konusunun genişletilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Özellikle araştırma yaptığım leasing şirketlerinin de beklentisi doğrultusunda 

operasyonel leasingin önünün açılması ve sat ve geri kiralamanın da yapılması zaten 

yetersiz durumda bulunan yatırımlara belli bir ivme kazandıracaktır.  

Finansal kiralama şirketlerinin bütün alımları kayıtlı ve gerçekçidir. Bu 

şirketler satın aldıkları mallara gerçek fiyatlarını ödemektedirler. Bu mallar için ödenen 

leasing kiraları tümüyle kayıtlı giderleri oluşturduğundan işletmeler buna karşılık daha 

çok kayıtlı gelir yaratmaya özen gösterecekleri şüphesizdir. Bu nedenle, leasing’in kayıt 

dışı ekonomiyi kayda soktuğunu söyleyebilmek mümkündür. Olaya yansız olarak 

baktığımızda ve ülkemizdeki finansal kiralama şirketlerinin sayısına baktığımızda 

finansal kiralama yolu ile istihdamında arttığı gözlenmektedir. Finansal kiralama 

müessessine bu yönleri ile baktığımızda finansal bir araç olarak olumlu yönlerinin 

olduğu bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Ekonomimizin bu denli olumlu gidişatıyla birlikte, finansal kiralama 

sektörünün artan yatırım taleplerinden daha yüksek oranda pay alacağı ve işlem 

hacminin düzenli olarak artmaya devam edeceği beklentisindeyiz.    

 

 

 



 93 

EKLER 

ULUSLAR ARASI MUHASEBE STANDARDI 17 

KİRA SÖZLEŞMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Giriş 

Bu bildiride kira sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi konusu ele 

alınmaktadır. Bildiri, aşağıda belirtilen özel tip kira sözleşmelerini kapsamamaktadır. 

     a)Benzin, gazyağı, kereste, metaller ve diğer mineraller gibi tabi 

kaynakların kullanımı veya keşif çalışmaları ile ilgili kira sözleşmeleri. 

     b)Sinema filmleri, video kasetleri, tiyatro oyunları, kitaplar, patentler ve 

telif hakları gibi kalemleri kullanma sözleşmeleri. 

Tanımlar: 

1. Bu bildiride aşağıdaki terimler belirtilen anlamları ifade edecek 

şekilde kullanılmaktadır:  

• Kira Sözleşmesi (Lease): Kiralanan varlığın kullanma hakkının 

sözleşme süresince kiraya veren (Lessor) tarafından kiralayana (Lessee) devredilmesini 

içeren sözleşmedir.  

• Finans Tipi Kiralama (Finance Lease): İlgili tüm riskleri ve kazançları 

varlığın sahibine devreden sözleşmelerdir. Varlığın mülkiyeti transfer edilmeyebilir. 

• Faaliyet Tipi Kiralama (Operating Lease): Finans tipi kiralama sınıfına 

girmeyen her tür kiralama faaliyet tipi kiralamadır.  

• İptal Edilemeyen Kira Sözleşmeleri: Bu tür sözleşmeler sadece 

aşağıdaki durumlar söz konusu olduğu zaman iptal edilebilir:  

   (a)Çok nadir rastlanan bazı arızaların olması, 
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   (b)Kiraya veren tarafından sözleşmenin iptalini onaylaması, 

   (c)Kiralayan tarafın aynı kiraya verenle, aynı ya da benzer varlığın 

kiralanması ile ilgili yeni bir kira sözleşmesi yapması ve ya, 

   (d)Kiralayan tarafın ek ödeme yapması durumunda 

• Kira Süresinin Başlangıç Tarihi (Inception of the Lease): Kira 

sözleşmesinin veya anlaşmasının şartlarının taraflarca belirlendiği ve kabul edildiği 

tarih. 

• Kira Süresi (Lease Term): Kiralayan tarafın kiralanan varlığın iptal 

edilemeyen bir süre için kiralamasıdır. Sürenin belli ödemeler karşılığında uzatılması 

veya bedelsiz uzatılması kira sözleşmesinin başlangıç tarihinde kiralayan ve kiraya 

veren tarafların aralarında yaptıkları protokolle belirlenir. 

• Sözleşmedeki Minimum Ödemeler (Minimum Lease Payments): Kira 

süresince kiralayan tarafın yapacağı ödemeler(servis giderleri, kiraya verene geri 

ödenecek vergiler hariç ) ve: 

                 (a)Kiralayan açısından; kiralayan veya kiralayan tarafa bağlı şahıslar 

tarafından garanti edilmiş miktarlar veya 

                 (b)Kiraya veren açısından; kiraya veren tarafa kiralayan, kiralayan 

tarafa bağlı şahıslar veya bağımsız 3. şahıslar tarafından garanti edilen bakiye değer 

miktarı. 

Fakat kiralama sözleşmesinin başlangıç tarihinde kiralayanın kiralanan varlığı, 

varlığın normal değerinden daha düşük bir fiyatla satın alma hakkı varsa ve bu hakkın 

kiralayan tarafından kullanılacağı kesinse, sözleşmedeki minimum ödemeler minimum 

kira ödemelerinden ve bu hakkı kullanmak için yapılacak ödemeden oluşur.  

• Normal Değer (Fair Value): Varlığın bilgi sahibi ve niyetli bir alıcı ile 

yine bilgi sahibi ve niyetli bir satıcı arasındaki gerçek bir işlemle alınıp satılabileceği 

tutar olarak tanımlanır.  
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• Kullanım Ömrü (Useful Life): Varlığın kullanım ömrü ya, 

                 (a)Amortismana tabi varlığın işletme tarafından beklenen kullanım 

süresinin ya da, 

                 (b)Varlığın kullanımıyla elde edilmesi beklenen ürün veya benzer 

ürün miktarlarının sağlanmasıyla elde edilir.  

• Garanti Edilmemiş Bakiye Değer (Unguaranteed Residual Value): Kira 

sözleşmesinin başlangıç tarihinde sözleşme konusu varlığın tahmin edilen hurda 

değerinin bir bölümüdür. Bu miktarın gerçekleşmesi kiraya veren veya kiraya verenle 

ilgili üçüncü şahıs (şahıslar) tarafından garanti edilmemiştir. 

• Brüt Yatırım (Gros Investment in the Lease): Kiraya veren tarafın finans 

tipi kiralamada elde edeceği sözleşmedeki minimum ödemelerin toplamı, artı 

gerçekleşecek garanti edilmemiş bakiye değer toplamıdır.  

• Gerçekleşmemiş Finans Geliri (Unearned Finance Income): Kiraya veren 

tarafın yapmış olduğu brüt yatırım eksi yatırımın bugünkü değeri olarak tanımlanır. 

• Net Yatırım (Net Investment in the Lease): Brüt yatırım eksi 

gerçekleşmemiş finans geliri olarak tanımlanır. 

• Net Nakit Yatırım (Net Cash Investment): Varlıkla ilgili nakit girişlerinin 

ve nakit çıkışlarının dökümü sonunda kalan bakiyedir. Kiralayan tarafın ödediği sigorta, 

yerleştirme ve benzer tipteki giderler bu döküme dahil edilmez. Nakit çıkışları, varlığın 

satın alınması için ödenen tutarı, vergi ödemeleri, üçüncü şahıslara varlıkla ilgili olarak 

yapılan faiz ve anapara ödemelerini kapsar. Nakit girişleri ise, varlıkla ilgili kira 

gelirlerini, hurda değerden elde edilen tutarları, bağışları, vergi indirimleri ve diğer 

vergi tasarrufları ve ödemeleri kapsar. 

• Zanni Faiz Oranı (Interest Rate Implied in the Lease): Kira sözleşmesinin 

başlangıç tarihinde, 

           (a)Kiraya veren açısından, sözleşmedeki minimum ödemelerin kira 
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süresinin başladığı tarih itibariyle bugünkü değerinin ve 

           (b)Garanti edilmemiş bakiye değerin kira süresinin başladığı tarih 

itibariyle bugünkü değerinin, toplanan varlığın o tarihteki normal değerine (bağışlar ve 

vergi iadesi alacakları hariç) eşitleyen iskonto oranıdır. 

• Kiralayanın Kullandığı Ek Borçlanma Faiz Oranı (Lessee’s Incremental 

Borrowing Rate of Interest): Kiralayanın kiraladığı varlığa benzer bir varlığı kiralaması 

halinde ödemeyi kabul edeceği faiz oranıdır. Eğer faiz oranı bu yolla hesaplanamıyorsa; 

kiralayanın varlığı borç para bularak (kiralama anlaşmasındaki süreye benzer bir süre 

için) satın almak istemesi halinde ödemek durumunda kalacağı faiz oranı esas alınır.  

• Şarta Bağlı Kiralar (Contingent Rentals): Bu tür kiralar miktar açısından 

sabit değildir. Kira tutarları zaman faktörüyle değil, taraflar arasında saptanan diğer bir 

faktörle belirlenir. (Örneğin, kullanım miktarı, fiyat endeksleri, piyasa faiz oranı gibi) 

Açıklama 

Kira Sözleşmelerinin Sınıflandırılması 

2. Bu standartta, kira sözleşmelerinin sınıflandırılması, kiralanan 

varlığın bütün risklerinin ve kazançlarının kiraya verene veya kiralayana devredilmesi 

açısından ele alınmıştır. Burada söz konusu edilen riskler atıl kapasite, teknolojik 

eskimeler veya ekonomik şartların değişmesinden dolayı meydana gelebilecek 

değişmeler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardır. Kazançlar ise, varlığın ekonomik 

ömrü süresince elde edilmesi gereken karlı faaliyet beklentileri, varlığın değerinin 

ekonomik ömrü süresince artma beklentileri veya hurda değer elde edilmesi beklentileri 

sonucu ortaya çıkabilecek kazançlardır.  

3. Kiraya veren ve kiralayan arasındaki bütün muameleler her iki tarafı 

da ilgilendiren kira sözleşmeleri ile saptandığı için, kira sözleşmelerindeki tüm hüküm 

ve açıklamaların açık ve belirli olması gereklidir. Genellikle, her iki taraf da kira 

sözleşmelerinin aynı şekilde sınıflandırır ve tanımlar, fakat gene de bu hüküm ve 

açıklamalar değişen durumlar karşısında kiralayan ve kiraya veren tarafından değişik 

şekilde yorumlanabilmektedir. 
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4. Kira sözleşmesinin finans tipi kiralama veya faaliyet tipi kiralama 

olması kira sözleşmesinin formuna değil, içeriğine bağlıdır. Kira sözleşmesinin finans 

tipi olabilmesi için kiralanan varlığın mülkiyeti ile ilgili tüm risklerin ve kazançların 

devredilmesini sağlaması gereklidir. Bu tür sözleşmeler iptal edilemeyen sözleşmelerdir 

ve kiraya veren tarafın kiralanan varlık için yaptığı yatırım ve yapılan yatırım tutarından 

elde edeceği geri ödemeleri garanti eder. Kiralanan varlıkla ilgili riskleri ve kazançları 

varlığın sahibine devretmeyen sözleşmeler faaliyet tipi kiralamalardır.  

Kiralamaların Kiralayan Açısından Muhasebeleştirilmesi 

5. Kayıtlar ve diğer işlemler yasal formlarına göre değil, finansal 

gereçlerine ve içeriklerine göre muhasebeleştirilmelidir. Kiralama sözleşmesinin yasal 

formu kiralanan varlığın mülkiyetini kiralayana devretmeyebilir. Fakat finans tipi 

kiralama da finansal gereçler kullanım ömrünün büyük bir kısmının kullanılmasıyla 

ortaya çıkacak ekonomik kazançları, varlığın ortalama piyasa değerine yakın bir ödeme 

ile kiralayana devreder. 

6. Eğer bu tür kiralama kayıtları kiralayanın bilançosunda 

gösterilmezse, işletmenin borçları ve ekonomik kaynakları olduğundan daha az 

gösterilmiş olur. Ve bu durum da finansal oranları gerçeklerden saptırır. Öyleyse, finans 

tipi kiralamalar, kiralayan tarafın bilançosunda, gelecekteki kira ödemeleri hesaba 

katılarak borç ve de varlık olarak gösterilmelidir.  

Finans Tipi Kiralamalar, Kiralanan Varlıkların Miktarının ve İlgili 

Borçların Saptanması  

7. Finans tipi kiralama sonucunda ortaya çıkan bütün haklar ve 

yükümlülükler kira süresinin başlangıç tarihi itibariyle kiralanan varlığın piyasa 

değerinden bağışlar ve kiraya verene ait olan vergi iadesi alacakları çıkarılarak veya 

daha düşükse sözleşmedeki minimum ödemelerin bugünkü değeri esas alınarak 

kayıtlara geçirilir. Kira sözleşmesinin başlangıcında, gelecekteki kira ödemeleriyle ilgili 

borçlar ve varlık, bilançoya aynı tutarlarla kayıt edilir. 

8. Sözleşmedeki minimum ödemelerin bugünkü değeri hesaplanırken 
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iskonto oranı olarak sözleşmedeki zannı faiz oranı kullanılır, eğer bu oranı saptamak 

pratik değilse o zaman kiralayanın kullandığı ek borçlanma faiz oranı kullanılır. 

9. Kiralanan varlığın amortisman edilecek tutarı, kiralayanın sahip 

olduğu gider varlıklarda kullandığı amortisman methodu kullanılarak sistematik bir 

şekilde kiralama süresi boyunca her yıla dağıtılır. Eğer kira sözleşmesinin sonunda 

varlığın mülkiyeti kiralayana devredilecekse varlığın kullanım ömrü esas alınır, 

mülkiyet devredilmeyecekse sözleşme süresi veya kullanım süresinin hangisi daha 

kısaysa o süre esas alınır.  

10. Kira süresince ödenecek sözleşmedeki minimum ödemelerin toplamı 

ve başlangıçta kayıtlara geçirilen borç toplam arasındaki fark finans yüküdür. Bu yük, 

her dönem kalan borç bakiyesi üzerinden sabit dönemsel faiz oranı saptayabilmek için 

kira süresi boyunca her döneme dağıtılır. Uygulamada, hesaplamaları 

kolaylaştırabilmek için rakamlarda bazı yuvarlamalar yapılır. 

11. Finans tipi kiralamalar sonucunda amortisman giderleri ve her 

muhasebe döneminde isabet eden belli finans giderleri ortaya çıkmaktadır. Bu iki 

giderin toplam tutarı ödenecek kira tutarına eşit değildir, bu yüzden ödenecek kiraları 

gelire yüklemek hatalıdır. Aynı şekilde kira sözleşmesinin başlangıç tarihinde varlık ve 

varlıkla ilgili borçlarda eşit tutarlarda değildir. 

Faaliyet Tipi Kiralamalar 

12. Faaliyet tipi kiralamalarda ödemeler başka türlü yapılsa bile kira 

gideri (bazı hizmetler için ödenen giderler hariç) periyodik olarak gerçekleştirilir. 

Kiralamaların Kiraya Veren Açısından Muhasebeleştirilmesi 

Finans Tipi Kiralamalar 

13. Finans tipi kiralamada bütün riskler ve kazançlar kiraya veren 

tarafından mülkiyetin el değiştirmesiyle devredilir, kira alacakları kiraya verenin yaptığı 

yatırımın geri ödemeleri, yapılan yatırımı ve verilen hizmetleri, teşvik edici gelirler 

olarak değerlendirilir. 
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14. Kiraya verenin amacı elde edeceği geliri sistematik ve rasyonel bir 

şekilde kira süresine dağıtmaktadır. Gelir dağıtımı finans tipi kiralamanın yapıldığı net 

yatırım değeri üzerinden sabit bir verim sağlayacak şekilde yapılır. Kira gelirleri, bazı 

hizmetler için katlanılan giderler çıkarıldıktan sonra, brüt yatırıma yüklenir ve bu da 

hem anaparayı hem de gerçekleşmemiş geliri azaltır.  

15. Kiraya veren elde edeceği gelirini sistematik olarak dağıtırken bazı 

belirsizlik koşulları, kira gelirinin tahsilinde çıkabilecek belirsizlikler ve faiz oranının 

ileriki dönemlerdeki seviyesinin saptama arasındaki belisizlikler gibi, göz önüne 

alınmalıdır. Kira sözleşmesinin süresi uzadıkça ilgili risklerde artacağından şartlara 

uygun tahminler yapılmalıdır. 

16. Kiraya verenin brüt yatırımının hesaplanmasında kullanılan garanti 

edilmemiş tahmini bakiye değerler düzenli bir şekilde gözden geçirilir. Eğer garanti 

edilmemiş tahmini bakiye değerde geçici bir düşüş varsa kira süresi esas alınarak 

yapılan gelir dağılımı düzeltilir ve geçici olmayan düşüşlerde gerçekleşen miktar gelire 

yüklenir. 

17. Başlangıçtaki direkt maliyetlere (komisyonlar ve yasal ödemeler) 

kira sözleşmesi düzenlenirken kiraya veren katlanır. Finans tipi kiralamalarda, bu tür 

direkt maliyetlere gelir elde edebilmek için katlanılır, bu tür maliyetler ya hemen 

giderleştirilir veya kira süresince elde edilecek gelire yüklenir. İkinci bir yol olarak da, 

direkt maliyetler kazanıldıkları döneme gider olarak yüklenir ve gerçekleşmemiş gelirin 

bu yüklemeye eşit olan bir kısmı aynı dönemde gelir olarak tanınır. 

18. Taraflar arasında görüşülen kira sözleşmelerinin hükümlerinin belli 

yatırım düzeyinde kabul edilebilir geri ödemelere olanak sağlayıp sağlamayacağı tayin 

edilirken kiralama ile ilgili nakit akışları göz önüne alınmalıdır. Kiralanan varlıkla ilgili 

nakit akışları bazı durumlarda gelir vergilerinin azalması veya ertelenmesinde, elde 

edilen bağışlardan ve 21. paragrafta anlatılan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan finans 

olanaklarından etkilenir.  

19. Gelir akışlarını etkileyen gelir vergisi faktörleri yeterli belirlilik 

derecesi ile tahmin edilebiliyorsa, bu faktörler kira sözleşmesi sonucu elde edilecek 
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gelirin muhasebeleştirilmesinde hesaba katılabilirler. Bu durumda, gelir tanımları 

(gerçekleşmeleri) sabit dönemsel veriler esas alınarak yapılır. Sabit dönemsel verilerde, 

kiraya verenin yapmış olduğu net yatırım üzerinden değil, kiraya verenin yapmış olduğu 

net nakit yatırım üzerinden hesaba katılır. 

20. Bazı finans tipi kiralamalarda üç taraf bulunur; kiraya veren, 

kiralayan bir veya birden fazla uzun vadeli kiraya veren şahıslar. Uzun vadeli kredi 

veren şahıs veya şahıslar kiraya veren tarafı başka taahhüt altına sokmadan sadece 

kiralanacak varlığın satın alınabilmesi için gerekli bir kısmını verirler. Bu tür 

kiralamalar kaldıraç tipi kiralamalar (leveraged leases) olarak da bilinir. Böyle 

durumlarda kiraya veren yatırımını kayıt ederken, bu yatırımdan, taahhüt altında 

olmadığı borç tutarı ve ilgili finans giderleri düşer ve finans tipi kiralama için kiraya 

veren tarafın yaptığı net nakit yatırım değeri üzerinden gelir gerçekleştirilmesi yapılır. 

21. Gelir dağıtımı yapılırken net yatırımın esas alınması çok farklı 

sonuçlar doğurabildiğinden, kullanılan method aynı finansal karaktere sahip 

kiralamaların hepsine aynı şekilde tatbik edilmelidir. 

İmalatçı veya Dağıtımcılar Tarafından Yapılan Finans Tipi Kiralamalar 

22. İmalatçılar veya dağıtımcılar müşterilerine varlığın satın alınması 

veya kiralanması olmak üzere iki seçenek sunarlar. Varlığın finans tipi kiralanması 

imalatçı veya dağıtımcı durumunda olan kiraya verene iki çeşit gelir sağlar: 

(a)Kiralanan varlığın, normal satış fiyatıyla satılması sonucu ortaya çıkan kar 

veya zarar, 

(b)Kira süresi boyunca elde edilecek kira gelirleri 

23. İmalatçı veya dağıtımcı durumunda olan kiraya veren, kira 

sözleşmesinin başlangıç tarihinde kayıtlarına satış hasılatı olarak varlığın piyasa 

değerini veya daha düşükse, sözleşmedeki minimum ödemelerin bugünkü değerlerinin 

ve garanti edilmemiş tahmini bakiye değerinin toplamını geçirir. Bu değerler 

hesaplanırken iskonto oranı olarak ticari faiz oranı kullanılır. Kira sözleşmesinin 

başlangıç tarihinde gerçekleşen satış maliyeti veya taşıdığı değerdir. Satış hasılatı ve 
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satış maliyeti arasındaki fark satış karıdır. Bu durum satış yapan işletmelerin takip 

ettikleri politikalarla uyumludur. 

24. İmalatçı veya dağıtımcı durumunda olan kiraya veren bazen 

müşterilerini cezbetmek için düşük faiz oranları teklif eder. Bu türdeki faiz oranlarının 

faydası satışın yapıldığı anda daha fazla gelirin gösterilebilmesidir. 

25. Başlangıçtaki direkt maliyetler genellikle sözleşmenin başlangıç 

tarihinde gelire yüklenirler, çünkü bu tür maliyetler imalatçının veya satıcının satış 

karının elde edilmesi sonucu ortaya çıkar. 

Faaliyet Tipi Kiralamalar  

26. Faaliyet tipi kiralamada, varlığın mülkiyetine sahip olmaktan dolayı 

ortaya çıkan bütün riskler ve kazançlar kiraya verene aittir. O halde, kiralanan varlık 

kiraya veren tarafından amortismana tabi varlık olarak sınıflandırılır ve kira alacakları 

da kiralama süresi boyunca gelirlere dahil edilir. Faaliyet tipi kiralama yapan imalatçı 

veya dağıtımcı satış karı elde etmez, çünkü faaliyet tipi kiralama bir satış işlemi olarak 

sınıflandırılmaz. 

27. Kira gelirinin elde edilmesi sırasında katlanılan maliyetler, 

amortisman giderleri dahil gelire yüklenir. Kira geliri (sigorta ve bakım hizmetleri için 

alınan ücretler hariç ) kira süresi boyunca her yıl için eşit paylarla kayıtlara geçilir, fakat 

sözleşmede kazançların zaman açısından izlediği yol dikkate alınarak değişik bir 

kayıtlama metodu da seçilebilir. Seçilen bu metodun sistematik olması gereklidir. 

28. Kiralanan varlığa uygulanacak amortisman metodu kiraya veren 

tarafından benzer varlıklar için kullanılan metodla aynıdır. Varlığın amortismana tabi 

tutarı varlığın kullanım ömrü süresince her yıla sistematik olarak dağıtılır. 

29. Faaliyet tipi kiralamadan gelir elde etmek için katlanılan 

başlangıçtaki direkt maliyetler ya katlandıkları dönemde gerçekleştirilir veya önce 

ertelenmiş bir gider olarak kaydedilir. Sonrada kira anlaşmasının kapsadığı süre 

üzerinden kira gelirinin gerçekleşmesiyle orantılı olarak amorti edilir. 
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Bina ve Arsalar 

30. Arsa ve binaların kiralanması tıpkı diğer varlık kiralamaları gibi 

faaliyet tipi veya finans tipi olabilir. Fakat arsanın kullanım süresi sonsuzdur ve eğer 

kira sözleşmesinin kapsadığı süre sonunda mülkiyet kiralayana geçmeyecekse, 

kiralayan mülkiyeti elinde bulundurmaktan dolayı ortaya çıkan risklere ve kazançlara 

sahip olamayacaktır. Bu tür kiralama faaliyet tipi kiralamadır. Bu tür kirada ödenen 

primler önceden ödenmiş kira gideri olarak sınıflandırılır ve kira sözleşmesinin 

kapsadığı süre boyunca amortize edilir. 

31. Kiralanan binaların birçoğunun kullanım süresi kira sözleşmelerinin 

kapsadığı süreden daha fazladır. Bundan başka, uzun vadeli bina kiralama 

sözleşmelerinde kira tutarları piyasa koşulları göz önüne alınarak düzenli bir şekilde 

ayarlanır. Mülkiyet sözleşme sonunda el değiştirmediği için ve kira tutarları piyasa 

koşulları göz önüne alınarak arttırıldığı için kiraya veren mülkiyete sahip olmaktan 

dolayı ortaya çıkan riskleri ve kazançları elinde tutar. Bu sebepler dolayı bu tür 

kiralamalar da faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. 

Satış ve Geriye Kiralama 

32. Satış ve geriye kiralama işlemi bir varlığın sahibi tarafından satılıp, 

geriye kiralanmasıdır. Kiralar ve satış fiyatı genellikle tek bir pazarlık konusu 

yapıldığından birbirinden bağımsız olmayabilir ve normal değerleri temsil etmeyebilir. 

Satış ve geriye kiralama işleminin muhasebeleştirilmesi söz konusu sözleşmenin tipine 

bağlıdır. 

33. Eğer geriye kiralama finans tipi bir sözleşme ise; yapılan işlemle 

kiraya veren, kiralayana finansal kaynak sağlamaktadır. Bu yüzden satış kısmını 

gerçekleşmiş kar olarak göstermek uygun değildir. Bu tutar eğer tanınmışsa 

(gerçekleşmişse), sözleşmenin süresi boyunca amorti edilmelidir. 

34. Eğer geriye kiralama faaliyet tipiyse ve satış fiyatı normal değerden 

düşükse kar veya zarar hemen tanınır. Fakat eğer katlanılan zarar, ileriki dönemlerde 

elde edilecek piyasa rayicinden daha düşük kiralarla kapatılabilecekse bu durumda 
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katlanılan zarar varlığın kullanılacağı süre boyunca kira gelirleriyle orantılı olarak 

amorti edilir. Eğer satış fiyatı normal değerin üzerindeyse, satış fiyatı ve normal değer 

arasındaki fazlalık varlığın kullanılacağı süre boyunca amortize edilir. 

35. Faaliyet tipi kiralamalarda, eğer muamele sırasında varlığın normal 

değeri, taşıdığı değerden daha azsa, bu iki değer arasındaki fark tutarı kadar zarar tutarı 

hemen tanınır. Finans tipi kiralamalarda, eğer varlığın değerinde sürekli bir azalma 

yoksa bu tür bir düşüşün olduğu durumlarda 16 No ’lu Uluslararası Muhasebe 

Standardı, Varlık Makine ve Teçhizatın Muhasebeleştirilmesi göz önüne alınarak 

varlığın taşıdığı değer (carrying amount) telafi edilebilir değere (reversable amount) 

düşürülür. 

Açıklamalar 

Kiralayanın Finansal Tablolarında Bulunması Gereken Açıklamalar 

36. Kiralayan tarafından kullanılan varlıkların, yani finans tipi 

kiralamayla kiralanan varlıkların, finansal tablolarda ayrı ayrı gösterilmesi uygundur. 

Her varlık grubu için ayrı bir açıklamanın yapılması pratik bir yoldur. Finans tipi 

kiralama yoluyla kiralanan varlıklarla ilgili borçların toplamı, ya sözleşmedeki 

minimum ödemelerin (ileriki dönemlere ait finans giderleri hariç) toplamı veya 

borçların net bugünkü değeri tutarı olarak gösterilir. İskonto oranı olarak kullanılan faiz 

oranları da açıklanmalıdır. Kiralanan varlıkla ilgili borçların finansal tablolarla 

kiralanan varlıkların değerinden çıkarılarak gösterilmesi uygun değildir. 

37. Faaliyet tipi kiralamalarda, her döneme ait kira gideri ilgili dönemin 

gelir tablosunda gösterilmelidir. Bunun yapılmasındaki amaç, ilgili işletmenin kiraladığı 

varlıklara olan bağımlılığın sahip olduğu varlıklara kıyasla ne olduğunun 

ölçülebilmesidir.  

38. 5 No ’lu Uluslararası Muhasebe Standardı, Finansal tablolarda 

açıklanması gereken bilgiler, geri ödeme şekillerinin ve bir yıldan daha uzun vadeli 

borçların faiz oranlarının raporlarının aslını gerekli kılmıştır. Finans tipi kiralamalarda, 

ileriki dönemlere ait ödemelerin miktarlarının ve bu ödemelerin vadelerinin hangi 
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dönemlere isabet ettiğinin özetlenerek açıklanması uygundur. (mesela; gelecek her beş 

yıl ve takip eden beş yıllık dönem gibi) 

39. Hem finans tipi hem de faaliyet tipi kiralamalar için başka 

açıklamalar da vardır. 

Aşağıda bir kaç örnek verilmiştir: 

(a)Herhangi bir yenileme hakkının satın alma hakkının veya sonradan değişen 

hallere uygun değişiklikler yapma hakkının içeriği, 

(b)Kiralama anlaşmasıyla yüklenilen finansal kiralamalar, ek ödünç almaya 

konulan limitler gibi, 

(c)Kullanma veya satış üzerinden tespit edilen satış kiraların içeriği 

(d)Kira süresi sonunda ortaya çıkması beklenen maliyetlere bağlı olarak 

saptanan şartlı borçların içeriği. 

Kiraya Verenin Finansal Tablolarında Bulunması Gereken Açıklamalar 

40. Finans tipi kiralamalarda kiraya verenin yapmış olduğu brüt yatırım 

ve gerçekleşmemiş finans geliri açıklanmalıdır. Büyümenin bir göstergesi olarak 

kullanılması dolayısıyla, brüt yatırımı eski muhasebe dönemi içerisinde yapılan elde 

edilecek gelirde (iptal edilen kira sözleşmeleriyle ilgili tutarları çıkardıktan sonra) 

tablolarda bir açıklama olarak verilmelidir. Bazen açıklamaların içeriğini, kiraya 

verenin kiralama sözleşmesinde kullandığı genel düzenlemeler ve ilerdeki belirli 

dönemlerde elde edeceği ileriki dönemlere ait sözleşmedeki minimum ödemeler 

oluşturur. 

41. Faaliyet tipi kiralamalarda kullanılan varlıklar bilançoda diğer varlık, 

makine ve teçhizat gibi gösterilir. Kiralanan varlıkların miktarları ana varlık gruplarına 

göre açıklanmalıdır. Bazen gerekli bilgi, kiraya veren tarafın sözleşmelerinden, faaliyet 

tipi kiralama sonucu elde edilecek kira geliri toplamından ve iptal edilmeyen kira 
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sözleşmeleri sonucu ortaya çıkarak ileriki dönemlere ait minimum kira ödemelerinin 

toplamından elde edilir. 

KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Uluslararası Muhasebe Standardı 17 

Bu bildirinin 44- 64 paragraflarını kapsamaktadır. Standart, bu bildirinin 1- 43. 

paragrafları ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına bildirilerin başlangıç bölümü göz 

önüne alınarak okunmalıdır. 

Kiralamaların Kiralayan Açısından Muhasebeleştirilmesi 

42.      Finans tipi kiralamalarda, kiralayanın bilançosunda kira 

sözleşmesinin başlangıç tarihi itibariyle varlık ve borç kaydı yapılmalıdır. Bilançoya 

geçirilen varlık ve borçların tutarı eşit olmalıdır. Bu tutar saptanırken ya kiralanan 

varlığın normal değeri (kiraya veren tarafından sağlanan bağış ve vergi iadesi alacakları 

hariç) veya daha düşükse sözleşmedeki minimum ödemelerin bugünkü değeri esas 

alınmalıdır. Sözleşmedeki minimum ödemelerin bugünkü değeri hesaplanırken, iskonto 

oranı olarak sözleşmedeki zımni faiz oranı kullanılmalı, eğer bu oranı hesaplamak 

pratik değilse o zaman kiralayanın kullandığı  borçlanma faiz oranı kullanılmalıdır. 

43. Kiralar, finans yükü ve kalan borç bakiyesinden azalmalar olarak 

taksim edilmelidir. Finans yükü her dönem sonunda kalan borç bakiyesi üzerinden sabit 

dönemsel faiz oranı saptayabilmek için kira süresi boyunca her döneme dağıtılmalıdır. 

Hesapları kolaylaştırabilmek için rakamlarda bazı yuvarlamalar yapılabilir. 

44. Finans tipi kiralamalar sonucunda amortisman gideri ve her 

muhasebe dönemine isabet eden belli finans giderleri ortaya çıkmaktadır. Kiralanan 

varlıklara uygulanan amortisman politikası işletmenin sahip olduğu diğer amortismana 

tabi politikası işletmenin sahip olduğu diğer amortismana tabi varlıklara uyguladığı 

politikayla uyumlu olmalıdır ve amortisman giderleri, 4 No ’lu Uluslararası Muhasebe 

Standardında, Amortisman Muhasebeleştirilmesi, saptanan ana hatlara göre 

hesaplanmalıdır. Eğer kiralayan kira süresi bitiminde, mülkiyete sahip olamayacaksa, 
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varlık kira süresi veya kullanım süresinin daha kısaysa o dönem esas alınarak amorti 

edilmelidir. 

Faaliyet Tipi Kiralamalar 

45.      Faaliyet tipi kiralama sözleşmesinde her muhasebe döneminde 

gelire yüklenecek tutar kira gideridir. Kira giderleri kiralayanın varlığı kullanacağı esas 

alınarak sistematik olarak tanınmalıdır. 

Kiralamaların Kiraya Veren Açısından Muhasebeleştirilmesi 

Finans Tipi Kiralama 

46. Finans tipi kiralama sözleşmesiyle kiraya verilen bir varlık bilançoda 

maddi duran varlık olarak gösterilmez. Bu varlıklar bilançoda kira sözleşmesindeki net 

yatırım tutarına eşit tutarla alacak olarak gösterilmelidir 

47. Konuyla ilgili art düşüncenin önlenmesi için, finans tipi kiralamada 

gelirin tanımlanması, kiraya verenlerin net yatırım tutarında ya da nakit yatırım 

tutarında elde edilen sabit bir döneme ait geri dönme oranına dayandırılmalıdır. Finans 

tipi kira sözleşmelerinde, finansal özellikle daha önce denenmiş uygun yöntemler 

kullanılmalıdır. 

48. İmalatçı veya dağıtımcı durumunda olan kiraya veren satış karını 

veya zararını toplam gelire eklemek zorundadır. Bu işlem yapılırken işletmenin diğer 

benzer işlemlerinde kullandığı politikalar izlenir. Faiz oranı olduğundan daha düşük 

verilmiş olsa bile, satış karı normal piyasa faiz oranı dikkate alınarak hesaplanmış satış 

karına eşit olmalıdır. Başlangıçtaki direkt maliyetler sözleşmenin başlangıç tarihinde 

gelire yüklenmelidir. 

Faaliyet Tipi Kiralamalar 

49.  Faaliyet tipi kiralama yoluyla kiraya verilen varlıklar, kiraya verenin 

bilançosunda maddi duran varlık olarak gösterilmelidir. 
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50. Kira geliri kira süresi boyunca her yıla eşit olarak dağıtılmalıdır. Eğer 

kira sözleşmesinden elde edilen gelir başka sistematik bir yolla daha iyi gösterebiliyorsa 

o yol seçilmelidir. 

51. Kiralanan varlığın amortismanı, kiraya veren tarafın diğer varlıklar 

için kullandığı amortisman politikasıyla uyumlu olmalıdır ve amortisman gideri 4 No 

’lu Uluslararası Muhasebe Standardına, Amortisman Muhasebeleştirilmesine göre 

hesaplanmalıdır. 

Satış ve Geriye Kiralamanın Muhasebeleştirilmesi 

52.          Satış ve geriye kiralama işlemi finans tipi sözleşmeyle 

yapılıyorsa, satış anında ortaya çıkan satış karı finansal tablolara gerçekleşmiş gelir 

olarak yansıtılmalıdır. Böyle bir kar gerçekleşmişse, kar tutarı kira süresi boyunca 

seneler itibariyle itfa edilmelidir. 

53. Satış ve geriye kiralama işlemi faaliyet tipi sözleşmeyle yapılıyorsa, 

varlığın normal fiyatı üzerinden satılmasıyla ortaya çıkan kar veya zarar hemen 

tanınmalıdır. Fakat bu zarar ileriki dönemlerde elde edilecek düşük kiralarla 

kapatılabiliyorsa, bu zarar ertelenmeli ve varlığın kullanım süresi boyunca yıllara 

taksim edilerek yıllar itibariyle amorti edilmelidir. Eğer satış fiyatı varlığın normal 

değerinden daha fazlaysa, bu tutar, varlığın tahmini kullanım süresi alınarak yıllar 

itibariyle amorti edilmelidir. 

54. Faaliyet tipi kiralamalarda, satış ve geriye kiralama işlemi sırasında 

varlığın normal değeri, varlığın taşıdığı değerden daha düşükse, aradaki bu fark zarar 

olarak hemen tanınmalıdır. 

Açıklamalar 

Kiralayanın Finansal Tablolarında Bulunması Gereken Açıklamalar 

55.       Finans tipi kiralama yoluyla kiralanan varlıkların miktarları her 

bilanço gününde gösterilmelidir. Bu varlıklarla ilgili borçlar diğer borç kalemlerinde 

ayrı olarak belirtilmeli, uzun veya kısa vadeli olarak ayrılmalıdır. 
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56. Finans tipi kiralama sözleşmeleri ve bir yıldan daha uzun faaliyet tipi 

sözleşmeler sonucunda ödenecek olan sözleşmedeki minimum ödemelerin miktarları ve 

ödeme tarihleri özet halinde açıklanmalıdır. 

57. Önemli finansal kısıtlamalar, yenileme veya satın alma hakları şarta 

bağlı kiralar ve diğer sözleşme şartları açıklanmalıdır.  

Kiraya Verenin Finansal Tablolarında Bulunması Gereken Açıklamalar 

58.   Finans tipi kiralamalarda kiralama sırasında yapılan brüt yatırım bu 

yatırımla ilgili gerçekleşmemiş finans geliri ve kiralama varlığın garanti edilmemiş 

hurda değeri her bilanço gününde gösterilmelidir. 

59. Kiraya veren tarafın iş hacminin büyük bir kısmını faaliyet tipi 

kiralamalar oluşturuyorsa, kiraya veren söz konusu varlıkları ana sınıflar halinde 

sınıflandırmalı ve bu varlıklarla ilgili birikmiş amortisman tutarlarını da her bilanço 

gününde belirtmelidir. 

Başlama Tarihi 

60.   Bu Uluslararası Muhasebe Standardı 1 Ocak 1984 ‘de başlayan 

veya sonraki dönemleri kapsayan finansal tablolar için (64. Paragraftaki geçiş koşulları 

da dikkate alınarak) geçerlidir. 

Finans Tipi Kiralama Uygulamasına Geçiş Koşulları 

61. Her ne kadar kiracı ve kiraya veren tarafların bu standardın içerdiği 

tüm kuralları uygulamalarının sağlanmasına çalışmaktaysa da bu standardın yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren dört yıllık bir dönem içerisinde böyle bir uygulamaya hazırlık 

niteliğinde olmak üzere bazı düzenlemeler yapılabilir. Taraflar, aşağıda belirtilen 

bilgileri tam olarak uygulamayabilirler. Kiracılar, ya  

(a) 1-Finans tipi kiralamaların bu standarda uygun olarak kaydedilmeleri 

halinde bilançoda belirtilmesi gereken varlık ve borç tutarlarını ve 

2-Böyle bir uygulamanın hesaplanarak net kar tutarı üzerinden etkilerinin 
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Ya da  

(b) 1-Gider olarak belirtilen kira bedellerinin ve 

2-İleriki dönemlerde ödenecek kira bedellerini açıklamalıdırlar. 

Kiraya verenler ise dönem karının finans tipi kiralamalarında dikkate alınarak 

hesaplanmasında uyguladıkları yöntemleri belirtmelidirler. 
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