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GİRİŞ 

İşletmeler faaliyete başlayabilmek, faaliyetlerini devam ettirebilmek, teknolojik 

gelişimlere uyum sağlayabilmek ve büyümek için sürekli olarak yeni yatırımlara ihtiyaç 

duymaktadırlar. Ancak yatırımların finansmanının her zaman özsermaye ile 

karşılanmasının mümkün olmaması sebebi ile yatırımcılar işletmeler açısından daha 

avantajlı finansman yöntemlerine başvurmuşlardır.İşte bu noktada işletmelerin iktisadi 

kıymetlerin satın alımında kullandıkları finansman tekniklerine alternatif olarak ise 

iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmak yerine belirli bir süre için, belirli periyotlarda 

taksitler ödeyerek iktisadi kıymetin tüm kullanım hakkını elde edebileceği kiralama 

yöntemi yani finansal kiralama işlemleri ortaya çıkmıştır. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün daha etkili olarak 

başvurulan bir finansman tekniği olarak finansal kiralama işlemlerinin nasıl 

gerçekleştirildiği neden etkili bir finansman tekniği olduğu ve uluslararası muhasebe 

standartları ile Türkiye’deki ilgili mevzuata göre bu işlemlerin nasıl 

muhasebeleştirileceği konularına detaylı olarak değinmek amacıyla bu tez çalışması 

yapılmıştır. 

Bu amaçla tez çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, finansal kiralama ve ilgili kavramların açıklaması yapılarak 

finansal kiralama işlemleri tanıtılmış, finansal kiralamanın ekonomideki yeri ve 

Türkiye’deki gelişimi ile ilgili detaylara yer verilmiştir. 

İkinci bölümde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye Muhasebe 

Standartları’ndan 17 numaralı standart olan finansal kiralama işlemlerine ilişkin 

standardın amacı, kapsamı, standartla ilgili kavramlar açıklanarak finansal kiralama 

işlemlerinin standart çerçevesinde muhasebeleştirilmesi örnekler ile açıklanmıştır. 

Üçüncü bölümde, Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 

Türk Vergi Kanunları’nda yer alan düzenlemeler ile finansal kiralama işlemlerinin 

Türkiye’de uygulanmakta olan mevzuattaki yeri ve uygulama esasları ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. 
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Dördüncü bölümde ise, finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesine 

ilişkin esaslar açıklanarak örnek uygulama ile hem finansal kiralama şirketi hem de 

kiralayan açısından muhasebe işlemleri detaylı olarak gösterilmiştir. 
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BÖLÜM 1 

KONUYLA İLGİLİ GENEL KAVRAM VE 

AÇIKLAMALAR 

1. FİNANSAL KİRALAMA KAVRAMI ve AÇIKLAMALAR 

1.1. Finansal Kiralamanın Tanımı 

Ülkemizde “finansal kiralama” kavramı İngilizce “leasing” kelimesinin 

karşılığı olarak kullanılmaktadır. Leasing, İngilizce’de kiralamak anlamına gelmektedir. 

İlk uygulanmaya başlandığında, her ülke kendi lisanında bu kelimeyi isimlendirmiştir. 

Fransa’da leasing “Location Firanciere”, İspanya’da “Arrenolamiento Financiero”, 

Portekiz’de “Lacacos Financeira”, İtalya’da “Lecaziene Finanzlaric” olarak 

kullanılmıştır. Leasing’in farklı dillerde farklı anlamlarda kullanılması, leasing’in 

ABD’de toprak ve bina kiralaması anlamına gelirken, İngiltere’de uzun süreli kiralama 

anlamına gelmesi ve diğer ülkelerde daha farklı anlamlar içermesi kavram kargaşasının 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde dünyanın her yerinde finansal kiralamayı 

aynı anlamda ifade edebilmek için birçok ülke İngilizce karşılığı olarak “leasing”i 

kullanmaktadır.1 

Bilindiği gibi insanlar, tarihin ilk dönemlerinden beri varlıklarını 

sürdürebilmek için kimi nesneler edinmek suretiyle güçlü olmak gereğini duymuşlardır. 

Böylece mülkiyetin zenginliğe, zenginliğin de güce yol açtığına inanmışlar, bunun 

sonucunda tüm çabalarını daha fazla nesneye sahip olarak daha fazla zengin olmaya 

yöneltmişlerdir. Ancak günümüzde “verimliliğin”, yani üretim yolu ile kar elde etmenin 

temel alınması, zenginliğin zorunlu olarak mülkiyete bağımlı olduğu düşüncesinin 

değerini yitirmesine yol açmıştır. Zenginlik ile mülkiyet arasındaki ilişkinin 

zayıflaması, belli üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmadan yalnızca bunların 

kullanım imkanının elde edilmesi yolu ile kar sağlanabileceği, dolayısıyla zenginliğe 

ulaşılabileceği anlamına gelmektedir. Bu düşünce esasında süratli bir teknolojik 

                                                 
1 Nuray Ergül ve Sezai Dumanoğlu, Finansal Kiralama, İstanbul: Der Yayınları, 2003, s.1. 
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gelişimin yaşandığı günümüz toplumunun acımasız bir rekabete dayalı ekonomik 

sisteminin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.2 

Gerçekten yoğun bir rekabet altında çalışmak durumunda bulunan işletmeler, 

varlıklarını sürdürebilmek için kendilerini günün gelişen teknolojisine uydurmak 

zorundadır. Bu da sürekli olarak mevcut yatırımların yenilenmesi gereğine yol 

açmaktadır. Ellerinde yeterince fon olmayanlar bu gereği yerine getiremeyip piyasadan 

çekilmek zorunda kalırken, yeterince fonu bulunanlar ise bunu yeni kar alanlarına 

yatıracak yerde, ister istemez işletmeleri için yeni makine ve teçhizatın alımına tahsis 

etmek durumunda kalmaktadır. Oysa, yatırım mallarının mülkiyetine sahip olunmayıp 

yalnızca onların kullanım hakkı ile yetinilmesi halinde, yatırımcılar hem fonlarını duran 

varlıklara bağlamaktan kurtularak yeni alanlara yönelebilecekler, hem de yatırımlarının 

yeni teknolojiye uyumunu ağır bir finansal yük altına girmeden süratle 

sağlayabileceklerdir. Burada görülmektedir ki kullanımın devri, finansman rahatlığı ve 

teknolojik gelişmelere uyum sağlaması açılarından yatırım mallarının mülkiyetine sahip 

olunmasından daha elverişli bir olanak ortaya çıkmaktadır. İşte bu yola “finansal 

kiralama (leasing)” adı verilmektedir.3 

Değişik finansal kiralama tanımları arasında en açık olanı “European Leasing 

Association (ELA)” tarafından yapılmıştır: 

“Finansal kiralama; belirli bir süreç için kiralayan ve kiracı arasında 

düzenlenen, üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan malın 

mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir anlaşmadır. Kiralanan 

malın kullanımı belirli bir kira karşılığında, belirli bir süre için kiracıya 

bırakılmaktadır.”4 

Finansal Kiralama Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan tanım ise şöyledir: 

“Finansal kiralama; kiralayanın, kiracının talebi üzerine, üçüncü kişiden satın aldığı 

veya başka şekilde temin ettiği bir malın, zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere 

                                                 
2 Erden Kuntalp, Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal Kiralama Tanımı ve Hükümleri, 
İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği Yayınları No: 144, 1988, s.7. 
3 Kuntalp, s.8. 
4  İktisat Bankası, Finansal Kiralama (Leasing), İstanbul: İktisat Bankası Yayınları, No: 3, 1986, s.2. 
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ve belli bir süre feshedilmemek şartıyla, bedeli karşılığında kiracıya bırakılmasını 

öngören bir sözleşmedir.” Bu tanım ELA’nın tanımına oldukça yakın olup, yalnızca 

“belli bir süre feshedilmeme şartı”nı ek olarak içermektedir.5 

Finansal kiralamanın yukarıdaki tanımlarına bakıldığı zaman, tipik bir finansal 

kiralama işleminin, en geniş anlatımıyla, kiralayan (finansal kiralama şirketi), kiracı, 

finansal kiralamaya konu olan mal, finansal kiralama sözleşmesi ve sözleşme ile hüküm 

altına alınmış kira bedeli çevresinde yürüdüğü söylenebilir. Buna göre, yine tipik bir 

finansal kiralama işlemi birbirini izleyen iki aşamayı gerektirmektedir: 

İlk aşamada, yatırımcı firma ihtiyaç duyduğu makine/ekipmanı seçerek, söz 

konusu yatırım malının imalatçısı veya satıcısı ile teknik özellikleri, fiyat ve diğer 

koşulları saptar ve proforma faturayı oluşturur. 

İkinci aşamada, yatırımcı firma bir finansal kiralama şirketine başvurarak, 

proforma fatura şartları belirlenmiş yatırım malının finansal kiralama şirketince satın 

alınarak, kendisine kiralanmasını ister.6 

1.2. Finansal Kiralama Konusu Mallar 

Her türlü taşınır veya taşınmaz mallar finansal kiralama konusu olabilmektedir. 

Taşınır mallar Medeni Kanun’un 686. maddesinde “bir yerden diğer bir yere 

nakledilebilen eşya ile gayrimenkul mülkiyetinde dahil olmayan ve temellüke salih 

bulunan tabii kuvvetler” olarak tanımlanmıştır. Taşınmaz mallar ise Medeni Kanun’un 

632. Maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, arazi ve madenler ile tapu sicilinde müstakil 

ve daimi olmak üzere ayrıca kaydedilen haklar ve Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat 

mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler gayrimenkul kabul edilmektedir.7 

Finansal kiralama konusu olabilecek taşınır ve taşınmaz malların genel 

özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 8 

                                                 
5 Ali Ceylan, Finansal Teknikler, Bursa: Ekin Kitabevi, 1995, ss.55-56. 
6 Mehmet Koçak, “Diğer Finans Teknikleri İle Karşılaştırıldığında Finansal Kiralama”, Active 
Bankacılık ve Finans Makaleleri Dergisi,  Sayı: 3, 2000, s.37. 
7 Vefa Toroslu, Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul: Beta Yayınevi, 2000, s.8. 
8 Vefa Toroslu, Çağdaş Finansal Teknikler, İstanbul: Beta Yayınevi, 2000, s.87. 
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• Bir yıldan fazla kullanılabilmeleri, 

• Kiralama süresinin sonunda temel özelliklerinin bozulmaması, 

• Bağımsız olarak kullanım olanaklarının bulunması, 

• Tüketim malzemesi niteliğinde bulunmaması, 

• Bir malın mütemmim cüz’ü ve teferruatı olmaması. 

Uygulama verilerine göre dünyada finansal kiralamaya en fazla konu olan 

mallar şunlardır: 9 

• Taşıtlar, 

• Büro makineleri, 

• Santraller dahil her türlü haberleşme araçları, 

• Otellerde kullanılan her türlü demirbaş ekipman, 

• Tarım alet ve makineleri, 

• Takım tezgahları, tekstil makineleri, 

• Yol-iş-inşaat makineleri, 

• Petrol sondaj ve çıkarma ekipmanları, 

• Matbaa makineleri, 

• Tıbbi cihazlar. 

Türkiye’de, finansal kiralama şirketlerinin verilerine göre, finansal kiralamaya 

konu olan mallar şunlardır: 10 

                                                 
9 İktisat Bankası, s.5. 
10 Ali Ceylan, Finansal Teknikler, 4.Baskı, Bursa: Ekin Kitapevi, 2002, s.95. 
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• Tekstil makineleri, 

• Bilgisayarlar ve yüksek kapasiteli bilgi işlem üniteleri, 

• Uçaklar, helikopterler, 

• Matbaa makineleri, 

• Kuru yük gemileri, tanker, ro-ro ve diğer deniz taşıtları, 

• Sanayi kalıpları, 

• Tıbbi cihazlar, 

• Santraller ve haberleşme araçları, 

• Elektronik şans makineleri, 

• Otobüsler, 

• Tezgahlar, makineler, 

• Komple fabrikalar, 

• Şirketler için otomobiller, 

• İnşaat makineleri, vinçler, 

• Komple hastane, otel ve büro donanımları. 

Her türlü fikri ve sınai haklar, patent hakları, bilgisayar yazılımları, hammadde 

ve yarı mamul niteliğinde bulunan mallar finansal kiralama konusu yapılamamaktadır.11 

1.3. Finansal Kiralamada Taraflar 

Finansal kiralama işlemlerinde yatırımcı (kiracı), finansal kiralama şirketi 

(kiralayan) ve satıcı (veya üretici işletme) olmak üzere üç taraf mevcuttur.12 

                                                 
11 Toroslu, Çağdaş Finansal Teknikler, s.88. 
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1.3.1. Finansal Kiralama Şirketi 

Finansal kiralama şirketi, kiracı tarafından seçilen malı üretici firmadan satın 

alarak finansal kiralama sözleşmesi çerçevesinde kiracıya kiralayan şirkettir. 3226 sayılı 

Finansal Kiralama Kanunu’na göre finansal kiralama işlemlerini Finansal Kiralama 

Şirketleri, Özel Finans Kurumları, Yatırım ve Kalkınma Bankaları yapabilmektedir.13 

Ancak, 4842 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) mükerrer 290. maddesi 

hükmüne göre yapılan finansal kiralama işlemlerinde, kiralayanın bu sayılan 

kurumlardan biri olması şartı aranmamıştır. Bu nedenle VUK hükümlerine göre yapılan 

finansal kiralamalarda kiralayan herhangi bir kurum olabilecektir.14 

Uygulamada, finansal kiralama şirketlerinin yatırımcılara kullandırmak üzere 

stokta malları yoktur. Finansal kiralama şirketleri yatırımcının talebi üzerine malı 

üreticiden veya satıcısından satın alarak, kullanım hakkını ve bundan doğacak faydayı 

finansal kiralama sözleşmesi süresince belli bir bedel karşılığında yatırımcıya devreden 

taraftır.15 

1.3.2. Satıcı 

Finansal kiralama sözleşmesi çerçevesinde finansal kiralama şirketi tarafından 

finansal kiralamaya konu olan malın satın alındığı kişi veya kuruluştur. Satıcılar yurt 

içinde ya da yurt dışında olabilir.16 Ayrıca satıcılar sattıkları malın üreticisi 

olabilecekleri gibi sadece ticaretini yapıyor da olabilirler.17 

1.3.3. Kiracı 

Finansal kiralama sözleşmesi çerçevesinde finansal kiralama şirketinden malı 

kiralayan kişi veya kuruluştur. Hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip bütün gerçek 

                                                                                                                                               
12 Ergül veDumanoğlu, s.5. 
13 Toroslu, Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, s.9. 
14 Ali Tuğlu ve Özkan Atilla, Finansal Kiralama Kanunu ve Vergi Kanunlarına Göre Finansal 
Kiralama İşlemleri, İstanbul: Yaklaşım Yayıncılık, Ekim 2005, s.22-23. 
15 Nuray Kondak, İşletmelerde Finansman Sorunu ve Çözüm Yolları, İstanbul: Der Yayınları No: 331, 
2002, s.23. 
16 Tuğlu ve Atilla, s.23. 
17 Toroslu, Çağdaş Finansal Teknikler, s.88. 
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veya tüzel kişiler kiracı olabilir.18 Fakat, uygulamada yatırımcıların ticari niteliğinin 

olması istenmektedir. Şahıs firmaları, ortaklıklar ve serbest meslek sahipleri kiracı 

olabilir.19 

Kiracı, sözleşme süresince finansal kiralama konusu malın zilyedi olup, 

sözleşmenin amacına uygun olarak her türlü faydayı elde etmek hakkına sahiptir. 

Kiracı, finansal kiralama konusu malı sözleşmede öngörülen şart ve hükümlere göre 

itinayla kullanmak zorundadır. Sözleşmede aksine hüküm yok ise kiracı, malın her türlü 

bakımından ve korunmasından sorumlu olup, bakım ve onarım masrafları kiracıya 

aittir.20 

1.4. Finansal Kiralama Kiraları 

Finansal kiralama sözleşmesine göre belirlenen kira bedelive yani finansal 

kiralamaya konu olan mallara ait finansal kiralama bedeline “Finansal Kiralama Kira 

Bedeli” denir. Bu bedelin tutarı, ödeme dönemleri ve para cinsleri taraflarca serbestçe 

belirlenebilir. Finansal kiralama şirketi tahsil ettiği kiralar için fatura düzenlemekle 

yükümlüdür.21 Finansal kiralama kiralarını dört grupta toplanabilmektedir: 

• YTL – Döviz Kiralar 

• Sabit – Değişken Kiralar 

• Dönem Başı – Dönem Sonu Kiralar 

• Eşit – Özel Aralıklı Kiralar 

1.4.1. YTL – Döviz Kiralar 

Finansal kiralama sözleşmelerinde kira tutarları Yeni Türk Lirası veya yabancı 

para cinsinden belirlenebilmektedir. Yabancı para cinsinden kiralar T.C. Merkez 

                                                 
18 Toroslu, Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, s.9. 
19 Ergül ve Dumanoğlu, s.5. 
20 Tuğlu ve Atilla, s.23. 
21 Kondak, s.36. 
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Bankası tarafından alım satımı yapılan döviz cinsinden belirlenir. Uygulamada 

Amerikan Doları ve Euro cinsinden kiralar ağırlık kazanmaktadır.22 

1.4.2. Sabit – Değişken Kiralar 

Sabit kiralar, finansal kiralama sözleşmesinde belirlenen ödeme süresi boyunca 

kira tutarlarının sabit olduğu kiralardır. Sabit kiralar daha çok küçük ve orta ölçekli 

finansal kiralama işlemlerinde uygulanmaktadır. 

Değişken kiralar, kira tutarlarının TEFE, TÜFE, LIBOR, FIBOR gibi 

uluslararası endekslere bağlandığı kiralardır. Değişken kiralar genellikle büyük ölçekli 

finansal kiralama işlemlerinde uygulanır.23 

1.4.3. Dönem Başı – Dönem Sonu Kiralar 

Finansal kiralama şirketinin finansal kiralamaya konu olan malı satın aldığı 

tarihte başlayan kiralara “Dönem Başı Kiralar” denir. Finansal kiralama şirketinin 

finansal kiralamaya konu olan malı satın almasından bir dönem sonra başlayan kiralara 

“Dönem Sonu Kiralar” denir.24 

1.4.4. Eşit – Özel Aralıklı Kiralar 

Finansal kiralama işlemlerinde genel olarak eşit aralıklı kiralar uygulanır. Bu 

aralık çoğunlukla bir ay olmakla birlikte iki ay, üç ay, altı ay gibi aralıklarda 

uygulanabilmektedir. Özel aralıklı kiralar ise kiracının mevsimsel gelirlerine göre 

düzenlenen değişik dönemlerde değişik kira tutarlarının belirlenmesi şeklinde 

uygulanmaktadır.25 

1.5. Finansal Kiralama Türleri 

Finansal kiralamanın ilk uygulanmaya başlanmasından bugüne kadar meydana 

gelen gelişmeler finansal kiralamanın çeşitlenmesine neden olmuştur. Günümüzde 

                                                 
22 Toroslu, Çağdaş Finansal Teknikler, s.89. 
23 Toroslu, Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, s.10. 
24 Ergül ve Dumanoğlu, s.17. 
25 Toroslu, Çağdaş Finansal Teknikler, s.90. 
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faaliyet kiralaması, finansal kiralama, dolaylı/doğrudan finansal kiralama, uluslararası 

finansal kiralama, satış ve geri kiralama en sık kullanılan finansal kiralama çeşitleridir.26 

Finansal kiralama türleri çalışmanın bu kısmında, finansal kiralama 

sözleşmesinin süresi bakımından, tarafları bakımından, konuları bakımından, 

kiralayanın bulunduğu yer bakımından ve diğer finansal kiralama türleri olarak beş 

başlık altında ele alınmış ve detaylı olarak açıklanmıştır. 

1.5.1. Süresi Bakımından Finansal Kiralama Türleri 

1.5.1.1. Finansal Kiralama 

Finansal kiralama, finansal kiralama konusu malın mülkiyet hakkının yasal 

olarak finansal kiralama şirketinde kalmasına rağmen, ekonomik açıdan kiralanan 

mallar üzerindeki kontrolü kiracıya devreden ve kiracıyı malların fiili sahibi haline 

getiren uzun süreli bir finansal kiralama türüdür.27 

Finansal kiralamada; finansal kiralama şirketleri yalnız aracı, yani finansör 

olma görevi üstlenir. Kiracı temin etmek istediği malı ve satıcı firmayı belirledikten, 

malın satış fiyatı, teslim şartları ve teknik özellikleri tespit edildikten sonra, finansal 

kiralama şirketlerine satış fiyatının karşılanması için başvurmaktadır. Genellikle bu 

aşamada devreye giren finansal kiralama şirketleri gerekli finansmanı sağlayarak malın 

mülkiyetini almakta,  malın kullanımının yanı sıra montaj, bakım ve onarım, sigorta gibi 

bütün kullanım sorumluluk ve giderlerini ise kiracıya bırakmaktadır. Kira süresi ve kira 

risk miktarları, kiracının nakit akışına uygun olarak ve finansal kiralama şirketlerinin bu 

işlemle ilgili risk toplam masrafını ve kar beklentisini karşılayacak şekilde 

düzenlenmektedir. Kira akdi sonunda, kiralanan mal sembolik bir bedelle kiracıya 

devredilmektedir. Bu nedenle kira süresi malın ekonomik ömrü de dikkate alınarak 

tespit edilir. Kiracı işletme, kiralama bitene kadar sözleşme koşullarına uymak 

zorundadır. Bu tür finansal kiralama anlaşmaları belirlenen bir ilk dönem sona ermeden 

feshedilemezler veya feshedilmeleri için finansal kiralama şirketinin tazminat talebinin 

                                                 
26 Ergül ve Dumanoğlu, s.20.  
27 Toroslu, Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, s.11. 
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ödenmesi gerekir. Özet bir ifade ile, finansal kiralama şirketi kiracıya yatırım için orta 

vadeli yatırım hizmeti sunmaktadır.28 

1.5.1.2. Faaliyet Kiralaması 

Kiralamaya konu olan malın kullanım hakkını, kiracıya kısa bir süre için veren 

ve kiracıyı koruma yanı ağır basan finansal kiralama türüdür. Sözleşme belirli bir süreyi 

kapsamak üzere yapıldığı halde, önceden belirlenen ihbar süreleri içinde ihbarda 

bulunulması halinde, kiralama dönemi sona ermeden kiracıya, sözleşmeyi iptal etme 

olanağı da tanımaktadır. Yani faaliyet kiralaması, kiracıya sözleşmeyi iptal hakkı 

tanıyan, dolayısıyla teknolojik açıdan demode olmuş makine ve teçhizatı geri verebilme 

imkanı sağlayan esnek bir finansal kiralama türüdür.29 

Faaliyet kiralaması, işletmelerin faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç duydukları 

varlıklar için finansman imkanı sağladığı gibi, kiralanan varlıkla ilgili servis ve 

kolaylıklardan yararlanma imkanı da sağlamaktadır30. Faaliyet kiralamasında, kiralanan 

varlığın kira süresi içindeki her türlü bakım, onarım ve sigorta giderleri, hasar ve 

ziyanından kiralayan sorumludur.31 

Kiracının sorumluluğu sadece sözleşme süresince taahhüt ettiği kirayı 

ödemekle sınırlı olmakta ve sözleşme, mülkiyet hakkının kiracıya devrini 

içermemektedir. Faaliyet kiralamasında kira süresi kısa olduğundan, kiralanan makine 

ve teçhizatın, kira sözleşmesinin devam ettiği süre içinde itfa edilmesi mümkün 

olmamaktadır. Finansal kiralama şirketi, makine ve teçhizatın hurda değerinin, yapmış 

olduğu yatırımın geri kalan kısmını karşılayacağını tahmin etmektedir. Burada söz 

konusu olan hurda değer, kiralanan malın kira dönemi sonundaki piyasa değeridir. Bu 

değer, malın yeniden kiralanmasında veya kiracıya satışında önem kazanmaktadır. 

Sonuçta finansal kiralama şirketi, karının tamamını söz konusu sürede ödenen 

                                                 
28 Feyzullah Yetgin, Türkiye’de Finansal Kiralama ve Finansal Kiralama Sektörü - Finans 
Sisteminde Yeni Yönelimler, 1.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2001, s.223. 
29 Mehmet Koç, Finansal Kiralama, 2.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2004, s.8. 
30 Ceylan, s.106. 
31 Koç, s.8. 
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kiralardan elde etmemekte, bir kısmını da makine ve teçhizatı yeniden kiraya vererek 

veya satarak sağlamak yoluna gitmektedir.32 

Ekonomik ömrü uzun olup teknolojisi hızla değişen mallarda, avantajlı 

görünen faaliyet kiralamasında özet bir ifade ile finansal kiralama şirketi orta vadeli bir 

finansman hizmeti sunmamakla beraber orta vadeli bir yatırım yükü üstlenmektedir. Bu 

sistemin işlerlik göstermesinde kiralanan malın kira sözleşmesi sonundaki değerinin 

doğru tahmin edilmesi ve ikinci el piyasasının gelişmiş olması önem taşımaktadır.33 

1.5.1.3. Kısa / Uzun Süreli Kiralama 

Finansal kiralama süresinin üç yıla kadar olduğu durumda kısa süreli finansal 

kiralama, finansal kiralama süresinin üç yıldan uzun süreli olması halinde ise uzun 

süreli finansal kiralama söz konusudur.34 

1.5.1.4. Devreden / Dönemsel Kiralama 

Devreden finansal kiralamada finansal kiralama konusu malın teknolojik 

ömrünün sözleşme süresinden daha kısa olması nedeniyle malın belirli bir süre sonra 

değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Dönemsel finansal kiralamada ise böyle bir şey söz konusu değildir. Aynı mal 

sözleşme süresi boyunca kiracı tarafından kullanılmaktadır.35 

 
1.5.2. Tarafları Bakımından Finansal Kiralama Türleri 

1.5.2.1. Dolaylı / Doğrudan Kiralama 

Doğrudan finansal kiralamada, imalatçı veya satıcı, araya bir başka kişi veya 

kuruluşu koymadan, finansal kiralama işlemini bizzat gerçekleştirir. Dolaysız finansal 

kiralama adı da verilen bu finansal kiralama türünde, iki taraf vardır. Bir taraf, imalatçı 

                                                 
32 Koç, s.9. 
33 Yetgin, s.223-224. 
34 Tuğlu ve Atilla, s.36. 
35 Toroslu, Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, s.14. 
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veya satıcı diğer taraf ise kullanıcıdır. Bu nedenle, doğrudan finansal kiralamaya 

imalatçı yada satıcı finansal kiralaması da denilmektedir.36 

Dolaylı finansal kiralamada taraflar, üçe çıkmaktadır. İmalatçının ürettiği malı 

bir leasing şirketi satın alır. Söz konusu mal bir finansal kiralama sözleşmesi ile kiracıya 

devredilir. Burada, araya finansal kiralama şirketinin girmesi, finansman kolaylığı 

sağlamak amacına yöneliktir. 37 

1.5.3. Konuları Bakımından Finansal Kiralama Türleri 

1.5.3.1. Taşınır / Taşınmaz Mallarda Kiralama 

Finansal kiralama sözleşmelerine taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. 

Taşınır malların konu olduğu finansal kiralama sözleşmelerine, kara nakil araçları, 

deniz nakil araçları, bilgisayarlar, makineler gibi mahiyeti itibariyle kolaylıkla 

taşınabilen veya taşınması aşamasında bütünlüğü bozulmayan mallar konu olur.38 

Taşınmaz finansal kiralaması, bir taşınmazın alımı veya kiralanması yanında 

arsa, arazi gibi taşınmazlar üzerine bina inşa edilmesi ve binanın mülkiyetinin finansal 

kiralama şirketinde kalmak üzere kiralanmasıdır.39 

1.5.3.2. Yatırım Malları / Tüketim Mallarında Kiralama 

Yatırım malları finansal kiralaması makine, tesisat, alet gibi üretime yönelik 

yatırım mallarını kapsayan finansal kiralamadır. Yatırım malları finansal kiralaması 

kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır: 

a. Equipment Lease; çeşitli yatırım mallarının tek olarak kiralandığı finansal 

kiralama biçimidir. 

b. Plant Lease; Bir işletme tesisatının, taşınır ve taşınmaz tüm donanım 

araçlarını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak kiralanması söz konusudur.40 

                                                 
36 Ceylan, s.110. 
37 Ceylan, s.110. 
38 Tuğlu ve Atilla, s.30. 
39 Toroslu, Çağdaş Finansal Teknikler, s.91.  
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Tüketim malları finansal kiralamasında ise, tüketim mallarının dayanıklı 

tüketim mallarından olması ve belli bir asgari değeri bulunması gerekmektedir. Tüketim 

malları finansal kiralama sözleşmeleri, daha çok faaliyet kiralaması şeklinde 

yapılmaktadır.41 

1.5.3.3. Birinci El Kiralama / İkinci El Kiralama 

Kiralama konusu mal daha önce hiç kullanılmamış ise birinci el, daha önce 

kullanılmış ise ikinci el kiralama söz konusudur. Ülkemizde, Finansal Kiralama 

Kanunu’na göre, finansal kiralama konusu malın mutlaka yeni olma zorunluluğu 

yoktur. Ancak Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin 

Yönetmelikte bir takım kısıtlamalar ve izin mecburiyeti getirilmiştir. Hangi malların 

eski olsalar dahi finansal kiralama sözleşmesine konu olabilecekleri Hazine 

Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir.42 

1.5.3.4. Özellikli Ürün Kiralama 

Sipariş üzerine özel olarak üretilen ve finansal kiralama şirketi açısından bir 

değeri olmayan sadece özel amaçla kullanılan ve sözleşme süresinin sonunda mülkiyeti 

kiracıya geçen ekonomik değerlerin kiralanması amacıyla yapılan finansal kiralama 

işlemidir.43 

1.5.4. Kiralayanın Bulunduğu Yere Göre Finansal Kiralama Türleri 

1.5.4.1. Yurtiçi Finansal Kiralama 

Finansal kiralama sözleşmesine konu olan malın ülke içinde üretilmesine ve 

ithal edilmiş olmasına göre ithalatsız yurtiçi finansal kiralama ve ithalatlı yurtiçi 

finansal kiralama olmak üzere iki grupta incelenmektedir.44 

 

                                                                                                                                               
40 Atilla Altop, Finansal Kiralama Sözleşmesi, Ankara: Adalet Matbaası, 1990, s.69.  
41 Sakarya Üniversitesi, Leasing ve Factoring, http://www.ie.sakarya.edu.tr/, 5 Ocak 2007. 
42 Koç, s.11. 
43 Vikipedi Özgür Ansiklopedi, http://tr.wikipedia.org/wiki/Finansal_Kiralama, 7 Ocak 2007. 
44 Ergül ve Dumanoğlu, s.25. 

http://www.ie.sakarya.edu.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Finansal_Kiralama
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1.5.4.1.1. İthalatsız Yurtiçi Finansal Kiralama 

Yurtiçi finansal kiralamanın bu türünde, genellikle dört taraf vardır. Bunlar; 

1. Yatırımcı, 

2. Finansal kiralama şirketi, 

3. Türkiye’de faaliyet gösteren satıcı, 

4. Finansal kiralama şirketinin öngördüğü durumlarda teminat kurumudur.45 

İthalatsız yurtiçi finansal kiralamanın aşamaları sırasıyla aşağıda 

açıklanmıştır:46 

- Yatırımcı şirket finansal kiralama konusu malı seçer, satıcı/üretici ile teslim 

şartlarını içeren bir satış sözleşmesi imzalar. 

- Yatırımcı şirket finansal kiralama şirketine başvurur. Finansal kiralama 

şirketi, yatırımcı şirketin finansal durumu, yatırım fizibilitesi, yatırım 

malının teknolojik durumu, ekonomik ömrü, satın alınabilirliği gibi 

faktörlerin incelenmesinden sonra olumlu veya olumsuz kararını yatırımcı 

şirkete bildirir. 

- Taraflar arasında finansal kiralama sözleşmesi imzalanır ve bu sözleşmede 

yer alan şartlar arasına ödeme planı da dahildir. 

- Finansal kiralama şirketi gerekli gördüğünde teminat istenebilir. 

- Finansal kiralama şirketi sözleşmeye konu olan malın bedelini satıcıya 

öder. 

- Sözleşme konusu mal yatırımcı şirkete teslim edilir. 

                                                 
45 Ceylan, s.97. 
46 Kondak, s.41. 
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- Yatırımcı şirket sözleşme şartlarına göre kira bedellerini belirlenen şekilde 

öder. Sözleşme süresince malın bakım, onarım, sigorta giderleri yatırımcı 

şirket tarafından ödenir. 

-  Finansal kiralama sözleşmesi sonunda yatırımcı şirket üç seçenekten birini 

tercih eder; 

a. Finansal kiralama sözleşmesini daha düşük ödemelerle uzatmak. 

b. Malı geri vererek sözleşmeyi sona erdirmek. 

c. Önceden belirlenen bir miktar karşılığı ödeme yaparak malın 

mülkiyetine sahip olmak. 

1.5.4.1.2. İthalatlı Yurtiçi Finansal Kiralama 

İthalatlı finansal kiralama yönteminin ithalatsız finansal kiralama yönteminden 

tek farkı, malı sağlayan satıcının yurt dışında olmasıdır. Eğer yatırımcının gümrük 

muafiyeti ve yatırım indirimi sağlayan bir teşvik belgesi varsa; finansal kiralama şirketi 

ve yatırımcı Hazine Müsteşarlığı’na başvurarak bu belgenin finansal kiralama şirketine 

devredilmesini sağlar. Finansal kiralama şirketi teşvik belgesinin sağladığı avantajları 

daha düşük kira ödemeleri şeklinde yatırımcıya yansıtır.47 

İthalatlı yurtiçi kiralamanın aşamaları sırasıyla aşağıda açıklanmıştır: 48 

- Yatırımcı şirket finansal kiralama konusu malı seçer ve satıcı/üretici şirket 

ile bir satış sözleşmesi imzalar. 

- Yatırımcı şirket finansal kiralama şirketine başvurur. Finansal kiralama 

şirketi, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kararını yatırımcı şirkete 

bildirir. 

- Taraflar arasında nakit akışına uygun bir ödeme planının dahil olduğu 

finansal kiralama sözleşmesi imzalanır. 

                                                 
47 Yetgin, s.235. 
48 Ergül ve Dumanoğlu, s.26. 
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- Finansal kiralama şirketi gerekli görüldüğünde teminat isteyebilir. 

- Taraflar, finansal kiralama sözleşmesi ile Hazine Müsteşarlığı’na başvurur. 

- Yatırımcı şirkete ait Gümrük Muafiyetli ve Yatırım İndirimli teşvik 

belgesi, Hazine Müsteşarlığı tarafından finansal kiralama şirketine 

devredilir. 

- Finansal kiralama şirketi malın bedelini üretici/satıcıya öder. 

- Finansal kiralama şirketi Gümrük Muafiyetli Teşvik Belgesi’nin ibrazı ile 

malı gümrükten çeker. 

- Mal yatırımcı şirkete teslim edilir. 

- Yatırımcı şirket sözleşme şartlarına göre kira bedellerini belirlenen şekilde 

öder. Finansal kiralama sözleşmesi süresince malın bakım, onarım, sigorta 

giderleri yatırımcı şirket tarafından ödenir. 

- Finansal kiralama sözleşmesi sonunda yatırımcı şirket üç seçenekten birini 

tercih eder; 

a. Finansal kiralama sözleşmesini daha düşük ödemelerle uzatmak. 

b. Malı geri vererek sözleşmeyi sona erdirmek. 

c Önceden belirlenen bir miktar karşılığı ödeme yaparak malın                       

mülkiyetine sahip olmak. 

1.5.4.2. Yurtdışı Finansal Kiralama 

Uluslararası finansal kiralama olarak da bilinen yurtdışı finansal kiralama, 

kiracı ile finansal kiralama kuruluşunun ayrı ülkelerde bulunmaları halinde söz konusu 

olmaktadır. Yurtdışı finansal kiralama, bir çeşit taksitli ithalat özelliği taşıdığından, bu 

uygulamaya, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımcıların sık sık başvurdukları 

görülmektedir. 
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Yurtdışı finansal kiralama, kiracının gümrük muafiyetli yatırım teşvik 

belgesine sahip olup olmamasına göre ikiye ayrılır.49 

1.5.4.2.1. Gümrük Muafiyetli Yurtdışı Finansal Kiralama 

Gümrük muafiyetli yurtdışı finansal kiralamada, kira anlaşmasının tarafları 

farklıdır. Finansal kiralama şirketi bu tür sözleşmelerde malı kiralayan taraf olarak 

değil, uluslararası muhabir ilişkileri yolu ile dış finansman sağlayan bir kuruluş olarak 

işlev görür.50 Yatırımcı şirket yurtiçinde bir finansal kiralama şirketine başvurduğunda 

bu finansal kiralama şirketi, muhabir leasing şirketleri aracılığı ile yatırımcı şirket 

açısından en uygun ülke ve sözleşme şartlarını oluşturacak muhabir bir finansal 

kiralama şirketi ile yatırımcı şirket arasında finansman bağlantısı kurar. Yatırımcı şirket 

ödemelerini herhangi bir banka ile döviz karşılığı Yeni Türk Lirası olarak doğrudan 

muhabir finansal kiralama şirketine yapar. Gerekli görülmesi halinde teminat miktarını 

da bu muhabir finansal kiralama şirketine verir. Hazine Müsteşarlığı ile ilgili işlemlerde 

muhabir finansal kiralama şirketi taraf oluşturur.51 

Gümrük muafiyetli yurtdışı kiralama şu şekilde gerçekleşir: 52 

- Yatırımcı, satıcı ile ‘satış sözleşmesi’ imzalar. 

- Yatırımcı, yurtiçindeki finansal kiralama kuruluşuna başvurur. Finansal 

kiralama kuruluşu, başvuruyu inceler ve yurtdışındaki muhabir şirketle 

bağlantı kurarak, dış finansmanı sağlar. Yatırımcıya bir teklif getirir. 

- Muhabir finansal kiralama şirketi ve yatırımcı, başvurduğu finansal 

kiralama kuruluşu aracılığıyla ‘finansal kiralama sözleşmesi’ imzalar. 

- Yatırımcı, kira sözleşmesinin bir kopyasını, tescil için Hazine 

Müsteşarlığı’na gönderir ve tescil işlemi yapılır. 

                                                 
49 Ceylan, s.102. 
50 Yetgin, s.235. 
51 Kondak, s.45. 
52 Yetgin, s.235. 
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- Yatırımcı, Yatırım Teşvik Belgesi için Hazine Müsteşarlığı’na başvurur. 

Eğer, daha önce teşvik belgesi alınmışsa, başvuru bu belgenin finansal 

kiralamaya uygun olarak düzenlenmesi için yapılır. 

- Muhabir finansal kiralama şirketinin gerekli gördüğü teminat verilir. 

- Yatırımcı, satıcı ile arasındaki ‘satış sözleşmesi’ni muhabir finansal 

kiralama şirketine devreder. 

- Muhabir finansal kiralama şirketi, malın bedelini satıcıya öder ve malın 

mülkiyetini alır. 

- Mal, satıcı tarafından doğrudan doğruya yatırımcıya teslim edilir.53 

- Yatırımcı kira sözleşmesine uygun sürede kira ödemelerini yerine getirir. 

Bu süre içinde malın bakım, onarım, sigorta giderleri yatırımcıya aittir. 

- Kira süresinin sonunda yatırımcı aşağıdaki üç seçenekten birini tercih eder; 

a. Önceden belirlenen bir ödeme karşılığı mala sahip olmak. 

b. Malı geri vererek kira sözleşmesini sona erdirmek. 

c. Kira sözleşmesini daha düşük ödemelerle uzatmak. 

1.5.4.2.2. Gümrük Muafiyetsiz Yurtdışı Finansal Kiralama 

Finansal kiralamanın önemli avantajlarından biri, Teşvik Belgesi olmayan 

yatırımların gerçekleştirilmesinde ortaya çıkmaktadır. İthal edilerek satın alınacak bir 

yatırım malı, daha önce açıklandığı gibi, Gümrük Muafiyetli Yurtdışı Finansal Kiralama 

yoluyla kiralanabilir. Hazine Müsteşarlığı’nın vereceği ‘Tescil’ ile tahakkuk edecek 

gümrük vergisi, kira sözleşmesinin sona ereceği tarihe kadar ertelenir. Başka bir 

deyişle, kiralanan mal, gümrükten geçici gümrük muafiyet rejimi esaslarına göre 

çekilerek, tahakkuk eden gümrük bedeli kadar teminat, gümrük idaresine verilir. Kira 

süresinin bitiminde, mal sembolik bir bedel ödenerek satın alınacaksa, malın geçici 

                                                 
53 Ceylan, s.103. 
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gümrük muafiyeti rejimi esaslarına göre ithal edildiği tarihte tahakkuk eden gümrük 

bedeli ödenmelidir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar veya gümrük tarifelerindeki 

değişiklikler, ödenecek gümrük vergisini etkilemez. Eğer kiralanan mal geri verilirse, 

malın yurtdışına çıkarıldığı belgelenerek, verilen teminat geri alınabilir. Böylece yatırım 

malı için gümrük vergisi ödenmemiş olur.54 

Gümrük muafiyetsiz yurtdışı finansal kiralamanın aşamaları sırasıyla aşağıda 

açıklanmıştır: 55 

- Yatırımcı şirket ile üretici/satıcı satış sözleşmesi imzalar. 

- Yatırımcı şirket yurtiçindeki finansal kiralama şirketine başvurur. Finansal 

kiralama şirketi, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra yurtdışındaki muhabir 

finansal kiralama şirketi ile bağlantıya geçer. Bu işlemlerden sonra 

yatırımcı şirket ile muhabir finansal kiralama şirketi arasında finansal 

kiralama sözleşmesi imzalanır. 

- Finansal kiralama sözleşmesinin bir kopyası tescil için yatırımcı şirket 

tarafından Hazine Müsteşarlığı’na gönderilir ve tescil işlemi gerçekleşir. 

- Muhabir finansal kiralama şirketinin gerekli gördüğü teminat verilir. 

- Yatırımcı şirket ile satıcı/üretici şirket arasında imzalanan satış sözleşmesi 

yatırımcı şirket tarafından muhabir finansal kiralama şirketine devir olur. 

- Muhabir finansal kiralama şirketi malın bedelini üretici/satıcıya öder. 

- Yatırımcı şirket istenen teminatı gümrüğe verir ve malı gümrükten çeker. 

Teminat miktarı tahakkuk eden gümrük bedelinin karşılığı kadar olmalıdır. 

- Yatırımcı kira sözleşmesine uygun sürede kira ödemelerini yerine getirir. 

Bu süre içinde malın bakım, onarım, sigorta giderleri yatırımcıya aittir. 

                                                 
54 Ceylan, s.104. 
55 Ergül ve Dumanoğlu, s.31. 



 22 

- Finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinde yatırımcı şirket iki 

seçenekten birini tercih eder: 

a. Yatırımcı şirket tarafından mal muhabir finansal kiralama 

şirketine geri teslim edilir ve bu durumda, önceden ödenmiş 

teminat, malın gümrüğe geri verildiğinin bildirilmesi ile geri 

alınır. 

b. Yatırımcı şirket sembolik olarak bir bedel karşılığı malı satın 

alabilir. Bu durumda, malın ülke içine finansal kiralama ile 

girdiği tarihte tahakkuk etmiş olan ve teminata bağlanmış olan 

gümrük bedeli, yatırımcı tarafından gümrüğe ödenir. 

1.5.5. Özel Finansal Kiralama Türleri 

1.5.5.1. Satış ve Geri Finansal Kiralama 

İşletmeler, bu türdeki finansal kiralama işlemlerine, genellikle nakit 

sıkışıklığının olduğu dönemlerde başvurmaktadır. Bu tür finansal kiralama işlemlerinde, 

kiralama konusu mal, malın sahibi işletme tarafından bir finansal kiralama şirketine 

satıldıktan sonra, yapılan bir finansal kiralama sözleşmesi ile geriye kiralanmaktadır. 

İşlem sonucundaki tek değişiklik, işletmenin bilançosundaki varlık kompozisyonunda 

olmakta, duran varlıklardaki azalışa karşın, dönen varlıklarda bir artış söz konusu 

olmaktadır.56 

Varlığın satıcısı ve kiracısı durumundaki işletme, daha önce sahip olduğu 

varlığın kullanımına devam ettiği gibi, bu şekilde sağladığı önemli miktardaki fonu, 

diğer faaliyetlerinin finansmanında kullanarak, nakit sıkıntısını büyük ölçüde 

gidermekte veya likidite gücünü arttırmaktadır. Ancak, kiraya konu olan malın, 

mülkiyetinden yoksun olma ve kira süresi boyunca düzenli kira ödemelerinde bulunma 

                                                 
56 Koç, s.12. 
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zorunluluğu, işletmenin satış ve geri kiralamaya karar vermeden önce ayrıntılı bir hesap 

yapmasını gerektirmektedir.57 

1.5.5.2. Swap Finansal Kiralama 

Swap finansal kiralamada kiracının, finansal kiralamaya konu makine ve 

teçhizatın bakım ve onarım masraflarından korunabilmesi ve bakım ve onarım ile ilgili 

zaman kaybına uğramaması için söz konusu malları değiştirebilmesine olanak 

verilmektedir.58 Finansal kiralamaya konu malların teknolojik gelişmeden dolayı yenisi 

ile değiştirilmesi halinde iyileşen finansal kiralama söz konusudur.59 

1.5.5.3. Satışa Yardımcı Finansal Kiralama 

Satıcı, peşin ve vadeli satış önerilerinin yanı sıra, finansal kiralama şirketinin 

kendisine vermiş olduğu kiralama opsiyonunu da müşterisine sunabilir. Eğer yatırımcı, 

kiralamayı tercih ederse, finansal kiralama şirketine başvurur. Bu durumda, finansal 

kiralama şirketi, malı satıcıdan satın alır ve yatırımcıya kiralar.60 

Bu finansal kiralama türünde finansal kiralamanın işleyiş süreci aşağıdaki 

gibidir: 61 

1. Satıcı/üretici tarafından yatırımcı şirkete finansal kiralama alternatifi 

sunulur. 

2. Yatırımcı şirket finansal kiralama şirketi ile bir finansal kiralama 

sözleşmesi imzalar. 

3. Finansal kiralama şirketi gerekli görmesi halinde bir teminat ister. 

4. Finansal kiralama şirketi satıcı/üreticiye malın bedelini öder. 

5. Satıcı/üretici tarafından yatırımcı şirkete mal teslimi yapılır. 

                                                 
57 Ceylan, s.114. 
58 Toroslu, Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, s.14. 
59 Tuğlu ve Atilla, s.36. 
60 Ceylan, s.116. 
61 Kondak, s.54. 
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6. Yatırımcı sözleşme maddelerine bağlı kalarak kira bedellerini finansal 

kiralama şirketine öder. 

1.5.5.4. Kaldıraçlı Finansal Kiralama 

Kaldıraçlı finansal kiralama büyük sermaye harcamaları gerektiren yatırımların 

kiralanmasında kullanılır. Finansal kiralama şirketi, finansal kiralamaya konu olan 

malların satın alınması için gerekli fonların büyük bir kısmını kredi kurumlarından 

temin etmektedir. Bu yöntemde finansal kiralama şirketinin yaptığı finansal destek 

yatırım tutarının %20’si ile %40’ı arasında olmaktadır. Bu yöntemin en büyük özelliği 

az miktarda paranın riske atılarak maliyeti yüksek varlığın mülkiyetinin elde 

edilmesidir. Bu yöntemde malın mülkiyeti finansal kiralama şirketindedir. Finansal 

kiralama şirketinin kredi kurumlarından aldığı kredinin anapara ve faiz ödemeleri 

kiracının ödediği taksitler ile karşılanmaktadır. Kullanılan kredinin vadesi ile kiralama 

dönemi arasında paralellik bulunmaktadır.62 

Kaldıraçlı finansal kiralamada, varlığın değerinin tümü ödenmeden, tüm 

sahiplik hakları devralınmaktadır. Böylece, önemli bir vergi tasarrufu sağlanırken, borç 

veren taraf, kira ödemelerini almakta, kiracının finansman giderleri ise, borç alınan 

tutarın azalması ile düşmektedir.63 

1.6. Finansal Kiralamanın Avantajları ve Dezavantajları 

1.6.1. Finansal Kiralamanın Avantajları 

Finansal kiralamanın avantajları kiracı (yatırımcı), kiralayan (finansal kiralama 

şirketi) ve ülke ekonomisi açısından olmak üzere üç bölümde incelenmiştir. 

1.6.1.1. Finansal Kiralamanın Kiracı Açısından Avantajları 

Finansal kiralamanın kiracı açısından avantajları aşağıdaki gibidir: 

1. Finansal kiralama, %100 finansman sağlayabilen bir yöntemdir. Yatırım 

projesinin tümü finansal kiralama yoluyla finanse edilebilmektedir; ayrıca satın alma 
                                                 
62 Toroslu, Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, s.12. 
63 Ceylan, s.112. 
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maliyeti dışında kalan nakliye, vergiler yada montaj gibi masrafları da finansal kiralama 

şirketi karşılayabilmektedir. Bu masraflar, toplam maliyete dahil edilir ve kira 

ödemelerine yansıtılır. Tabii bütün bunlar özkaynak harcamasında bulunmadan yatırım 

yapılabilmesi anlamına gelmektedir.64 Buna karşın Yatırım Bankalarının ve Dünya 

Bankası’nın sağladığı kredilerlerde yatırımların %50’sinin özkaynaklardan sağlanması 

gibi bir koşul bulunmaktadır.65 

2. Finansal kiralamada ödeme planı tümüyle kiracının mali yapısına ve nakit 

akışına göre düzenlenmektedir. Bu haliyle banka kredisine oranla çok daha esnek bir 

yapıya sahiptir. Kiralama şartları kredi şartlarına göre daha esnektir. Süre, ödeme 

dönemleri ve diğer şartlar iki tarafa uygun gelecek şekilde düzenlenmektedir.66 

3. Uzun süreli finansal kiralama anlaşmalarında, maliyetler önceden 

belirlendiğinden sağlıklı bütçe yapılabilme olanağı sağlamaktadır ve ülkedeki iktisat 

politikası değişikliklerinden firmanın etkilenmemesini sağlamaktadır.67 

4. Özellikle son yıllarda teknolojinin süratle geliştiği göz önüne alındığında, 

yatırım için kullanılan makine, teçhizat vb. malların satın alınmak yerine kiralanması 

daha az risk taşımaktadır. Kiralamaya tabi mallar, teknik ömürlerini doldurmadan 

demode olduğu takdirde, risk unsuru makine ve teçhizatın sahibine ait olmaktadır. Bu 

durumda kiracı firma, riski finansal kiralama şirketi üzerinde bırakabilir. Yapılan 

kiralama faaliyet kiralaması ise, sözleşmeye eklenecek bir madde ile kiralamaya tabi 

malın ihtiyacı karşılar durumda olmaması gibi durumlarda kiracıya makinenin 

değiştirilerek verilmesi hakkı sağlanabilir.68 

5. Şirketlerin yatırım kararını vermesinden itibaren yatırımlar çok kısa sürede 

gerçekleşir. Finansal kiralama işlemleri banka kredisi işlemlerine göre daha basit ve 

daha kısa sürede tamamlanır. Böylece, finansal kiralama ile şirketlerin zamandan 

                                                 
64 Yetgin, s.224. 
65 Sudi Apak, Uluslararası Finansal Teknikler, İstanbul: Emlak Bankası Yayınları, Eylül 1992, s.134. 
66 Yetgin, s.224. 
67 İlker Parasız, Para, Banka ve Finansal Piyasalar, 7.Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi, Ocak 2000, s.663. 
68 Koç, s.15. 
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tasarruf etmesi sağlanır.69 Bu sayede kiracı enflasyon, kur artışı, faiz değişimleri gibi 

olumsuz faktörlerden korunmuş olmaktadır.70 

6. İflas durumunda finansal kiralamaya konu ekipman iflas masası dışında 

kalır. Kiracı şirketin iflası halinde, finansal kiralama yoluyla elde edilmiş mallara el 

konulamaz. Bu durumlarda yatırımcı üretime devam edebilirken, borçlarını  

ödeyebilmesi de kolaylaşır.71 

7. Finansal kiralamanın en önemli avantajlarından birisi de KDV’nin 

düşüklüğüdür. Makine, bilgisayar, tıp cihazları gibi mallarda %6-%20 arasında değişen 

KDV oranları, finansal kiralamada %1’dir. Bu durum, söz konusu makine ve teçhizatın 

maliyetini önemli ölçüde azaltmaktadır.72 

8. Kiracı eğer yatırım teşvik belgesine sahipse yada bu belgeyi alabilecek 

durumdaysa, bunu finansal kiralama şirketine devrederek teşvik belgesinin sağladığı 

avantajlardan düşük kira ödemeleri yoluyla yararlanabilmektedir.73 

9. Finansal kiralanma sözleşmesinin sonunda, kiralama konusu mala, önceden 

sözleşmede belirtilmiş olan sembolik bedel karşılığında, kiracı tarafından sahip 

olunabilmektedir.74 

1.6.1.2. Finansal Kiralamanın Kiralayan Açısından  Avantajları 

Finansal kiralamanın kiralayan açısından avantajları aşağıdaki gibidir: 

1. Finansal kiralama şirketleri, aynı sektörle ilgili birçok projeyi yürüttükleri 

için, finansal olduğu kadar teknik yönden de son derece uzmanlaşmış bir birikime 

sahiptir. Örnek vermek gerekirse, son zamanlarda büyük finansal kiralama şirketlerinde 

tecrübeli mali analistlerin yanı sıra mühendisler, teknik danışmanlar, özellikle tekstil, 

sağlık ve ihtisas gerektiren benzeri alanlarda tecrübeli teknokratlar da istihdam 

edilmektedir. Öyle ki, bir finansal kiralama şirketinin, yeni kuruluş, kapasite artırımı 
                                                 
69 Kondak, s.28. 
70 Toroslu, Çağdaş Finansal Teknikler, s.97. 
71 Tuğlu ve Atilla, s.26. 
72 Ceylan, s.120. 
73 Yetgin, s.225. 
74 Koç, s.17. 
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veya modernizasyon projesi ile ilgilenen bir yatırımcıya düşündüğünden çok farklı bir 

ekipman grubu ve yapısı önermesi sıkça karşılaşılan bir uygulamadır. Bu sebeple, 

finansal kiralama şirketleri zaman zaman küçük ve orta ölçekli işletmeler için gerçek bir 

danışman rolü üstlenmektedir.75 

2. Finansal kiralama kiraya veren açısından satış seçeneğine göre daha yüksek 

bir karlılık oranı sağlayabilmektedir. Kiracının sözleşme süresi sonucunda satın alma 

hakkını kullanmaması durumunda, kiralayan finansal kiralama konusu malı devralarak 

yeniden değerlendirme olanağı elde edebilir.76  

3. Finansal kiralamaya konu olacak, gerek yerli, gerekse ithal alımlar, finansal 

kiralama şirketlerinin koordinasyonu ve yönetiminde yapılmaktadır. Bu durum 

öncelikle, yatırım amaçlı ithalatı sınırlı sayıda olan küçük ve orta ölçekli işletmeleri 

önemli ölçüde operasyonel yükten kurtardığı gibi, ölçek ekonomisinden istifade eden 

finansal kiralama şirketlerinin işlem maliyetlerini düşürebilmesini de beraberinde 

getirmektedir. Yılda milyonlarca dolar tutarında ve birçok farklı bankada akreditif 

işlemi gerçekleştiren bir finansal kiralama şirketi gümrük komisyoncusunun, taşımacı 

şirketler ve bankalarla olan ilişkileri göz ardı edilmemelidir.77 

4. Türkiye’de finansal kiralama sözleşmelerine vergi, resim ve harç bağışıklığı 

sağlanmıştır. Ayrıca kiracının iflası durumunda, finansal kiralama şirketi, iflas ve icra 

takibinden korunmuştur.78 

5. Kiralayan finansal kiralamaya konu malın mülkiyetini elinde 

bulundurduğundan riske uğrama olasılığı daha düşüktür. Kiracının ödeme güçlüğü içine 

girmesi veya iflas etmesi durumunda kiralayanın sözleşmeyi feshederek malın 

zilyetliğini her zaman geri alabilir.79 

                                                 
75 Koçak, s.41. 
76 Toroslu, Çağdaş Finansal Teknikler, s.99. 
77 Koçak, s.41. 
78 Ceylan, 120. 
79 Toroslu, Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, s.20. 



 28 

1.6.1.3. Finansal Kiralamanın Ülke Ekonomisi Açısından Avantajları 

Finansal kiralamanın ülke ekonomisi açısından avantajları aşağıdaki gibi 

sıralanabilmektedir: 

1. Bir ülkeye finansal kiralama yoluyla yabancı sermaye girişi, diğer yollara 

göre daha kolay sağlanabilir. Yabancı sermaye, bir ülkeye gelirken, doğrudan yatırım 

yapmak yerine, işletmecilik yapmayı tercih edebilir. Örneğin, finansal kiralama yoluyla 

yurt dışından her türlü makine ve teçhizatın getirilmesi, risk nedeniyle arzu edilen 

seviyede yatırım yapmaktan çekinen yabancı sermayenin gelişini hızlandırabilir. 

Buradan anlaşılacağı gibi, finansal kiralama, bir ülkenin dış borçlanmaya gerek 

kalmadan, finansman sağlamasına yardımcı olur.80 

2. Finansal kiralama uygulaması yeni yatırımlar için gerekli olan finansman 

arzının artmasına ve finansman maliyetlerinin düşmesine olanak tanımaktadır. Sermaye 

birikiminin yeterli düzeyde olmadığı ülkelerde finansal kiralama yatırıma yönelik 

finansman ihtiyacı için bir çözüm olmaktadır. Finansal kiralama sayesinde özellikle 

küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçları sağlanmaktadır. Finansal kiralama 

yoluyla gerçekleşen yatırımlar sonucunda yeni istihdam alanları doğmakta ve böylece 

ülkedeki işsizlik azalmaktadır.81 

3. Finansal kiralama yeni teknolojilerin ülkeye getirilmesine olanak 

tanımaktadır. Finansal kiralama konusu malın ekonomik ömründen daha kısa bir süre 

kullanılıp sonra yerine yeni teknolojiye dayanan bir başkasının kiralanması 

mümkündür. Finansal kiralama finansman kaynaklarını daha etkin ve daha esnek 

şekilde kullanmaya olanak tanımakta; bu kaynakları üretken alanlara yönlendirerek 

sermaye birikimine önemli katkılarda bulunmaktadır.82 

1.6.2. Finansal Kiralamanın Dezavantajları 

Finansal kiralamanın avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da 

bulunmaktadır. Bu dezavantajlar aşağıdaki gibidir: 

                                                 
80 Ceylan, 117. 
81 Toroslu, Çağdaş Finansal Teknikler, s.99. 
82 Toroslu, Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, s.20. 
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1. Yatırımcı şirket malın kira bedellerini zamanında ödemiş olsa dahi, özel 

haller dışında (taşıt araçlarını kiralamaları, kısa sürede demode olabilecek ileri teknoloji 

malları) finansal kiralamaya konu malların dört yıldan önce devir edilmemesi taraflar 

açısından sorun yaratmaktadır. Çünkü, finansal kiralama şirketi söz konusu malları 

satmak istediğinde malın kullanım hakkı yatırımcı şirkette olduğu için satamamakta, 

aynı şekilde yatırımcı şirkette malın modasının geçmesi gibi nedenlerden dolayı malı 

değiştirememektedir (sözleşmede hüküm bulunması halinde değiştirilebilir). Bu madde 

tarafların zarar görmesini engellemek amacıyla uygulanmaktadır.83 

2. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde, malların hurda değerleri büyük 

tutarlara ulaşabilmektedir. Ancak, özellikle malın sözleşme süresince kullanıldıktan 

sonra finansal kiralama şirketlerine iade edildiği hallerde, kiracı malın hurda değerinden 

yoksun kalmaktadır. Bu nedenle, hurda değerleri yüksek olan sabit kıymetleri satın 

almanın, özellikle faaliyet kiralaması şeklindeki kiralamaya göre daha avantajlı olduğu 

söylenebilir. Fakat kiralama işlemi finansal kiralamaysa ve sözleşmede, kiralama 

sözleşmesinin süresi sona erdikten sonra kiracının malı satın alabileceği belirtilmiş ise, 

satın almanın finansal kiralamadan daha avantajlı olduğunu söylemek kolay değildir.84 

3. Temel kira süresi boyunca kiracı sözleşmeye bağlı kalmaktadır. İşletme 

açısından satışların gerilemesi yada fiyatların düşmesi söz konusu olduğunda, finansal 

kiralamanın yol açtığı yüksek sabit giderler tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir.85 

4. Yatırım indirimlerinden yararlanma durumlarında satın alma, kiralamaya 

göre daha çekici bir durum oluşturmaktadır. Firma yatırım indiriminden yararlandığında  

önemli sayılabilecek vergi avantajı sağlar (satın aldığında). Kiralama yoluna 

gidildiğinde ise firma bu avantajdan yararlanamamaktadır.86 

                                                 
83 Kondak, s.29. 
84 Koç, s.19. 
85 Niyazi Berk, Finansal Yönetim, 7. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2003, s.261. 
86 Apak, s.135. 
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2. TÜRKİYE’DE FİNANSAL KİRALAMA ve GELİŞİMİ 

Ülkemizde finansal kiralama kısa bir geçmişe sahip olmasına karşın, hızla 

gelişmiş ve bugün Türkiye’de çoğu yabancı kökenli olmak üzere ortalama 100 şirket bu 

konuda faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 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.87 

1980’lerden sonra dışa açık politikalar uygulanması sonucu yeni finansman 

teknikleri ülkemizde uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Bu çerçevede 28.06.1985 

tarihli 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile leasing ülkemiz gündemine girmiştir. 

İlk leasing şirketi 1986’da kurulmuştur. Faaliyet gösteren şirket sayısı 1988 yılında 8’e, 

1989 yılında 11’e, 1990 yılında 22’ye yükselmiştir. Özellikle 1994 krizinden sonra 

bankaların orta vadeli kredileri kesmesi sonucu leasing sektöründe önemli bir patlama 

yaşanmıştır. Faaliyet gösteren şirket sayısı 1995 yılında 37’ye, 1996 yılında da 60’a 

yükselmiştir. Bugün ise sektörde 100 civarında leasing şirketi faaliyet göstermektedir.88 

2000’li yıllarda ise ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik gerileme ile birlikte 

finansal kiralama sektörüne büyük bir darbe vurulmuştur. Bu yıllarda yatırımlarda 

görülen daralma, finansal kiralama sektörünün bundan olumsuz etkilenmesine neden 

olmuştur.89 Finansal kiralama ülkemizde yatırım yapmaya gücü yetmeyen küçük ve orta 

ölçekli şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ortaya çıkmış ve diğer 

kredilendirme yöntemlerine alternatif oluşturmuştur. Ülkemizde bilgisayar, bilgisayar 

sistemleri ve büro malzemeleri, telekomünikasyon cihazları, kara ulaşım araçları, deniz 

ulaşım araçları, tekstil ve bakım makineleri, tıbbi cihazlar ve diğer imalat makineleri 

finansal kiralamaya konu edilmektedir.90 

Finansal kiralama özellikle İslam ülkelerindeki fonların ülkemize akışında 

büyük rol oynamaktadır. İslam ülkelerinden ülkemize yapılabilecek olan fon transferi 

veya finansal kiralama ile bir duran varlığın girişine olanak sağlanabilecektir. İslam 

                                                 
87 Ergül-Dumanoğlu, s.63. 
88 Toroslu, Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, s.45. 
89 Ergül ve Dumanoğlu, s.64. 
90 İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, “Mali Dünyamızın Yeni Kavramları Konulu Sempozyum Kayıtları”, 
İstanbul, Mayıs 1993, s.41. 
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Kalkınma Bankası (fonunu ülkemizde Kamu İktisadi Teşekkülleri’nin finansmanına 

yönlendirmiş olan kuruluş), fonlarını finansal kiralama yolu ile diğer kuruluşların da 

hizmetine sunabilmektedir. Ayrıca, İslam ülkelerinin fonlarına vergi muafiyeti verilecek 

olursa, bu yeni kaynağın cazibesi artacaktır.91 

2006 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki finansal kiralama işlemlerinin mal 

grupları ve sektörlere göre dağılımına ilişkin istatistikler aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir: 

Tablo-1. Finansal Kiralama İşlemlerinin Mal Gruplarına Göre Dağılımı92 
 
1 Ocak - 31 Aralık2006 Dönemi (İşlem Adedi : 42.963) (Bin YTL) 
MAL GRUPLARI Yatırım Tutarı Oran % Kira Alacağı Oran % 
Kara Ulaşım Araçları 936.979 %12,17 1.127.423 %12,28 
Otomobil 122.478 %1,59 153.193 %1,67 
Otobüs 99.405 %1,29 116.743 %1,27 
Minibüs 3.203 %0,04 3.931 %0,04 
Kamyon - Kamyonet 251.104 %3,26 306.493 %3,34 
Rent-A-Car 12.987 %0,17 15.399 %0,17 
Çekici 173.469 %2,25 197.219 %2,15 
Diğer Araçlar 274.333 %3,56 334.445 %3,64 
Hava Ulaşım Araçları 16.567 %0,22 21.965 %0,24 
Uçak 16.394 %0,21 21.772 %0,24 
Helikopter 0 %0,00 0 %0,00 
Diğer 173 %0,00 193 %0,00 
Deniz Ulaşım Araçları 35.796 %0,46 42.429 %0,46 
Kuru Yük 25.776 %0,33 29.709 %0,32 
Tanker 59 %0,00 65 %0,00 
Yolcu 2.539 %0,03 3.001 %0,03 
Yat 2.520 %0,03 4.038 %0,04 
Diğer 4.902 %0,06 5.616 %0,06 
İş ve İnşaat Makineleri 1.992.918 %25,87 2.328.547 %25,35 
Dozer 52.103 %0,68 56.806 %0,62 
Loder 366.634 %4,76 414.496 %4,51 
Ekskavatör 600.189 %7,79 688.855 %7,50 
Taşıyıcı 29.210 %0,38 34.717 %0,38 
Forklift 110.947 %1,44 129.825 %1,41 
Diğer 833.835 %10,83 1.003.848 %10,93 
Makine ve Ekipmanlar 2.069.632 %26,87 2.476.589 %26,97 
Üretim Makineleri 650.463 %8,45 771.865 %8,40 
Paketleme Makineleri 103.874 %1,35 123.461 %1,34 

                                                 
91 E. Şenay, “Finansal Kiralama Alanında Tarihsel ve Güncel Bilgiler”, Ekonomide Diyalog Dergisi, 
Sayı: 28-29, (Aralık 1986 - Ocak 1987), s.55. 
92 FİDER, Finansal Kiralama Derneği, www.fider.org.tr (08.03.2007) 

http://www.fider.org.tr/
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Gıda Sektöründe Kul.Makineler 183.443 %2,38 220.415 %2,40 
Ses ve Görüntü Ekipmanları 31.269 %0,41 37.847 %0,41 
Metal İşleme Makineleri 365.371 %4,74 433.036 %4,71 
Diğer 735.212 %9,55 889.965 %9,69 
Tıbbi Cihazlar 359.408 %4,67 446.912 %4,87 
Tanı Cihazları 182.238 %2,37 223.098 %2,43 
Cerrahi Cihazlar 23.719 %0,31 29.764 %0,32 
Dişçi Üniteleri 8.847 %0,11 10.573 %0,12 
Laboratuar Donanımları 29.259 %0,38 35.766 %0,39 
Diğer 115.345 %1,50 147.711 %1,61 
Tekstil Makineleri 518.846 %6,74 596.729 %6,50 
Dokuma Tezgahları 236.302 %3,07 271.520 %2,96 
İplik İmalat Makineleri 37.689 %0,49 43.003 %0,47 
Boya Makineleri 29.461 %0,38 34.536 %0,38 
Konfeksiyon Dikiş Makineleri 47.267 %0,61 54.564 %0,59 
Diğer 168.127 %2,18 193.106 %2,10 
Turizm Ekipmanları 140.943 %1,83 171.226 %1,86 
Isıtma ve Soğutma Cihazları 49.512 %0,64 59.473 %0,65 
Mutfak ve Çamaşırhane Donanımları 30.008 %0,39 37.035 %0,40 
Diğer 61.423 %0,80 74.718 %0,81 
Elektronik ve Optik Cihazlar 279.305 %3,63 328.193 %3,57 
Güvenlik Sistemleri 20.268 %0,26 23.477 %0,26 
Santral Sistemleri 4.466 %0,06 5.194 %0,06 
Elektrik Motorları, Jeneratörler 33.694 %0,44 40.014 %0,44 
Kesintisiz Güç Kaynakları 12.946 %0,17 15.349 %0,17 
Diğer 207.931 %2,70 244.159 %2,66 
Basın Yayın İle İlgili Donanımlar 222.453 %2,89 265.721 %2,89 
Matbaa Makineleri 184.797 %2,40 220.506 %2,40 
Dizgi Sistemleri 232 %0,00 266 %0,00 
Masa Üstü Yayıncılık Sistemleri 5.026 %0,07 6.077 %0,07 
Diğer 32.398 %0,42 38.872 %0,42 
Büro Ekipmanları 463.172 %6,01 532.487 %5,80 
Bilgisayar 172.927 %2,25 199.483 %2,17 
Fotokopi Makineleri 40.235 %0,52 47.187 %0,51 
Faks Makineleri 659 %0,01 768 %0,01 
Telefon Cihazları 11.934 %0,15 13.631 %0,15 
Büro Malzemesi 123.763 %1,61 142.488 %1,55 
Diğer 113.654 %1,48 128.930 %1,40 
Gayrimenkuller 562.068 %7,30 716.027 %7,80 
Bina 461.075 %5,99 589.553 %6,42 
Arazi 100.993 %1,31 126.474 %1,38 
Diğer 104.134 %1,35 130.017 %1,42 
Diğer 104.134 %1,35 130.017 %1,42 
GENEL TOPLAM 7.702.221 %100,00 9.184.265 %100,00 
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Tablo-2. Finansal Kiralama İşlemlerinin Sektörlere Göre Dağılımı93 
 
1 Ocak - 31 Aralık 2006 Dönemi (Bin YTL) 
SEKTÖRLER Fatura Değeri Oran % Kira Alacağı Oran % 

 Tarım   529.656 % 6,88  648.112 % 7,06  

 Tarım, Hayvancılık, Ormancılık   529.409 % 6,87  647.767 % 7,05  

 Balıkçılık   247 % 0,00  345 % 0,00  

 İmalat Sanayi   3.279.664 % 42,58  3.920.948 % 42,69  

 Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması   85.888 % 1,12  103.458 % 1,13  

 Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması   102.166 % 1,33  123.920 % 1,35  

 Gıda,Meşrubat Ve Tütün Sanayi   412.594 % 5,36  496.922 % 5,41  

 Tekstil Ve Tekstil Ürünleri Sanayi   684.770 % 8,89  801.222 % 8,72  

 Deri Ve Deri Ürünleri Sanayi   33.553 % 0,44  40.337 % 0,44  

 Ağaç Ve Ağaç Ürünleri Sanayi   84.200 % 1,09  101.741 % 1,11  

 Kağıt Ve Kağıt Ürünleri Basım San.   267.982 % 3,48  322.758 % 3,51  

 Nükleer Yakıt, Petrol, Kömür Ür.San.   87.458 % 1,14  106.929 % 1,16  

 Kimya Ve Kimya Ürünleri İle Sentetik Lif San.   85.745 % 1,11  101.901 % 1,11  

 Kauçuk Ve Plastik Ürünleri Sanayi   191.233 % 2,48  231.314 % 2,52  

 Diğer Metal Dışı Madenler Sanayi   90.331 % 1,17  106.294 % 1,16  

 Metal Ana Sanayi Ve İşlenmiş Madde Üretimi   379.147 % 4,92  457.530 % 4,98  

 Makine Ve Teçhizat Sanayi   219.937 % 2,86  264.962 % 2,88  

 Elektrik Ve Optik Aletler San.   74.008 % 0,96  88.295 % 0,96  

 Ulaşım Araçları Sanayi   93.260 % 1,21  110.987 % 1,21  

 Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat San.   357.410 % 4,64  422.508 % 4,60  

 Elektrik Gaz Ve Su Kaynakları   29.982 % 0,39  39.870 % 0,43  

 Hizmet   3.729.143 % 48,42  4.414.279 % 48,06  

 İnşaat   1.687.447 % 21,91  1.971.874 % 21,47  

 Toptan Ve Per. Tic. Mot. Ar. Serv. Hzm.   286.943 % 3,73  343.635 % 3,74  

 Otel Ve Restoranlar(Turizm)   116.744 % 1,52  143.252 % 1,56  

 Taşımacılık Depolama Ve Haberleşme   569.356 % 7,39  681.357 % 7,42  

 Finansal Aracılık   376.989 % 4,89  419.679 % 4,57  

 Emlak Kom. Kiralama Ve İşl.Faalityeri   92.723 % 1,20  114.865 % 1,25  

 Savunma Ve Kamu Yönetimi Zorunlu Sos.Güv.   6.625 % 0,09  7.305 % 0,08  

 Eğitim   52.657 % 0,68  64.184 % 0,70  

 Sağlık Ve Sosyal Hizmetler   371.188 % 4,82  462.044 % 5,03  

                                                 
93 FİDER, Finansal Kiralama Derneği, www.fider.org.tr (08.03.2007) 

http://www.fider.org.tr/
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 İşçi Çalıştıran Özel Kişiler   129.353 % 1,68  157.873 % 1,72  

 Uluslar Arası Örgüt Ve Kuruluşlar   1.996 % 0,03  2.324 % 0,03  

 Diğer Toplumsal Sos. Ve Kişisel Hizmetler   37.122 % 0,48  45.887 % 0,50  

 Diğer   163.767 % 2,13  201.084 % 2,19  

 Diğer   163.767 % 0,00  201.084 % 0,00  
GENEL TOPLAM  7.702.230 %100  9.184.423 %100 
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BÖLÜM 2 

17 NUMARALI TÜRKİYE VE ULUSLARARASI 

MUHASEBE STANDARDI’NA GÖRE FİNANSAL 

KİRALAMA 

1. STANDARDIN AMACI 

IAS∗ - TMS 17 Finansal Kiralama Standardı’nın amacı; gerçekleştirilen 

kiralama işlemlerine ilişkin olarak kiracı ve kiraya veren tarafından uygulanması 

gereken muhasebe politikalarını ve yapılacak açıklamaları belirlemektir.94 

2. STANDARDIN KAPSAMI 

Standart, aşağıda yer alanlar hariç olmak üzere her çeşit kiralama işleminin 

muhasebeleştirilmesinde kullanılmaktadır:95 

- Maden, petrol, doğalgaz ve benzeri yeniden teşekkülü mümkün olmayan 

kaynakların araştırılması ve kullanılmasına ilişkin kiralama işlemleri; ve 

- Sinema filmleri, video kasetler, oyunlar, el yazıları, patentler ve telif 

hakları gibi hak ve ürünlerin lisans anlaşmaları. 

Standart aşağıda yer alan varlıkların ölçülmesinde kullanılmamaktadır:96 

- Kiracıları tarafından yatırım amaçlı olarak elde tutulan gayrimenkuller,  

- Kiraya verenlerin faaliyet kiralaması çerçevesinde kiraya verdikleri yatırım 

amaçlı gayrimenkuller, 

                                                 
∗ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun yayınlamış olduğu Türkiye Muhasebe Standartları, 
Uluslararası Muhasebe Standartları’nın çevirisi niteliğinde olduğundan ilerleyen bölümlerde 
çalışmamızın konusu olan 17 numaralı ulusal ve uluslararası standardı için IAS 17 kullanılmayacak, TMS 
17 olarak ele alınacaktır. 
94 TMS 17, 1. Paragraf 
95 TMS 17, 2. Paragraf 
96 TMS 17, 2. Paragraf 
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- Kiracıları tarafından finansal kiralama çerçevesinde elde tutulan canlı 

varlıklar, 

- Kiraya verenleri tarafından faaliyet kiralaması çerçevesinde kiraya verilen 

canlı varlıklar. 

Yukarıda belirtilen kalemlerin muhasebeleştirilmesinde ilgili standartların 

hükümleri uygulanmaktadır. İlk iki şıkta sözü geçen gayrimenkuller TMS 40 Yatırım 

Amaçlı Gayrimenkuller, diğer iki şıkta sözü geçen canlı varlıklar TMS 41 Tarımsal 

Faaliyetler Standartları’na göre muhasebeleştirilecektir ve TMS 17 Finansal Kiralama 

Standardı’nın kapsamında değildir. 

Standart, kiralama sözleşmesine konu varlıkların kullanımı ve bakımıyla ilgili 

önemli hizmetlerin kiraya verenden talep edilebildiği sözleşmeler de dahil olmak üzere, 

bu varlıkların kullanım hakkının kiracıya aktarıldığı sözleşmelere uygulanmaktadır. 

Sözleşme taraflarından birinin diğerine sözleşme konusu varlığın kullanım hakkını 

aktarmadığı hizmet sözleşmelerine de bu standart hükümleri uygulanmamaktadır.97   

3. STANDARTLA İLGİLİ TANIMLAR 

Bu standartta geçen terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir:98 

Kiralama: Kiraya verenin bir varlığın kullanım hakkını, bir ödeme veya 

ödeme planı karşılığında, taraflarca kararlaştırılmış bir zaman süresince kiracıya 

devrettiği sözleşmedir. 

Kiralama işlemi; kararlaştırılan süre için, bir varlığın kullanım hakkını bir kira 

karşılığında, kiralayan tarafından kiracıya devretmeyi taahhüt ettiği bir anlaşmadır.99 

Kiralama işlemleri, finansal kiralama ve faaliyet kirası olarak ikiye ayrılmaktadır. 

                                                 
97 TMS 17, 3. Paragraf 
98 TMS 17, 4. Paragraf 
99 Nalan Akdoğan, “Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde IAS 17 No’lu Standart 
Hükümleri İle Türkiye Uygulamasının Karşılaştırılması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı: 1, 
(Mart 1999), s.19. 
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Finansal Kiralama: Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her 

türlü risk ve yararların devredildiği sözleşmedir. Sözleşme süresi sonunda, mülkiyet 

devredilebilir veya devredilmeyebilir. 

Aşağıdaki durumlarda, kiralama işleminin finansal kiralama sayılacağı 

belirtilmektedir:100 

- Kiralanan varlığın mülkiyeti kiralama işleminin sonunda kiracıya 

devrediliyorsa, 

- Kira sözleşmesi, kiracıya varlığı gerçeğe uygun değerinin oldukça altında 

bir fiyatla satın alma seçeneği sunuyorsa,  

- Kira süresi, varlığın yararlı ömrünün büyük bir bölümünü kapsıyorsa, 

- Kiralama işleminin başlangıcında, minimum kira ödemelerinin bugünkü 

değeri, özde varlığın gerçeğe uygun değerini oluşturuyorsa, 

- Finansal kiralama konusu varlığın herhangi bir önemli değişikliğe gerek 

duyulmadan yalnızca kiracı tarafından kullanılma özelliği bulunuyorsa. 

 Faaliyet Kiralaması: Finansal kiralama dışındaki kiralamadır. 

Kiralama işleminin finansal kiralama olup olmadığı sözleşmenin şeklinden çok 

işlemin niteliğe bağlıdır. Finansal kiralama konusu varlıklar genellikle maddi duran 

varlıklar unsurlarıdır. Özellikle makine, teçhizat ve demirbaşlar finansal kiralama yolu 

ile edinilebilmektedir. Arazi ve bina kiralaması da finansal kiralama ve faaliyet 

kiralaması olarak diğer varlıklarda olduğu gibi sınıflandırılabilmektedir. Ancak 

gayrimenkullerin sınırsız bir yararlı ömre sahip olmaları nedeni ile bu tür kiralamalarda, 

kira sözleşmesi sonucunda mülkiyet hakkı kiracıya geçmiyorsa, kiracının tüm 

faydalardan yararlanması ve tüm risklere katlanması söz konusu olmamaktadır. Dolayısı 

                                                 
100 Akdoğan, s.15. 



 38 

ile bu tür kiralamanın doğal olarak bir faaliyet kiralaması olduğu standartta 

belirtilmektedir.101 

İptal Edilemeyen Kiralama: Yalnızca aşağıdaki koşullardan herhangi birinin 

gerçekleşmesi durumunda iptal edilebilen kiralamalar, iptal edilemeyen kiralamadır:  

- Meydana gelme olasılığı oldukça düşük bir koşulun gerçekleşmiş olması; 

- Kiraya verenin rızasının bulunması; 

- Kiracının kiralama konusu varlıkla aynı veya eşit türden bir varlığı aynı 

kiraya verenden kiralaması; veya 

- Sözleşmenin başlangıcı itibariyle; sözleşmenin iptali için ilgili sözleşmenin 

iptalini caydıracak miktarda ek bir ödemenin yapılmasının gerekmesi.  

Kiralama Sözleşmesinin Başlangıcı: Sözleşme tarihinden veya tarafların 

kiralamanın temel koşullarına ilişkin taahhütte bulundukları tarihten erken olanıdır. Bu 

tarih itibariyle: 

- Kiralama işlemleri faaliyet kiralaması veya finansal kiralama olarak 

sınıflandırılır; ve 

- İşlemin finansal kiralama olarak sınıflandırılması durumunda, kiralama 

süresinin başlangıcında muhasebeleştirilmesi gereken tutarlar belirlenir. 

Kiralama Süresinin Başlangıcı: Kiracının kiralamış olduğu varlığı kullanma 

hakkını kazandığı tarihtir. Söz konusu tarih, kiralama sözleşmesinin ilk kez 

muhasebeleştirildiği tarihi ifade etmektedir. Örneğin, kiralama işleminden kaynaklanan 

varlık, borç, gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi. 

Kiralama Süresi: Sözleşmede belirtilen iptal edilemeyen kiralama süresidir. 

Ancak, kiralama sözleşmesinin başlangıcında kiracıya sözleşmede belirtilen sürenin 

bitiminde bedelli veya bedelsiz olarak süre uzatımı hakkı tanınmış ve kiralama 

                                                 
101 Başak Ataman Akgül ve Hüseyin Akay, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye’de 
Uygulama Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma, 2. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitapevi, 2004, s.95. 
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sözleşmesinin başlangıcında kiracının bu hakkı kullanacağı neredeyse kesin ise, bu ilave 

süre de kiralama süresi içinde değerlendirilir.  

 Asgari Kira Ödemeleri: Kiracının kiralama süresince aşağıdakilerle birlikte; 

koşullu kira, hizmet maliyetleri ile vergiler gibi kiraya veren tarafından ödenen ve 

kiraya verene tazmin edilenler hariç, ödemek zorunda olduğu veya ödemesi 

gerekebilecek tutarları ifade etmektedir: 

- Kiracı açısından, kiracının kendisi veya kiracı ile ilişkili diğer bir tarafça 

garanti edilen tutarlar; veya 

- Kiraya veren açısından, kendisine aşağıda yer alanlar tarafından garanti 

edilmiş kalıntı değer: 

• Kiracı; 

• Kiracıyla ilişkili diğer bir taraf; veya 

• Garanti altındaki yükümlülükleri karşılamaya yetecek finansal güce 

sahip olan ve kiraya verenle herhangi bir ilişkisi bulunmayan üçüncü 

bir taraf. 

Ancak, kiracının ilgili varlığı opsiyonun kullanılabilir olduğu tarihteki gerçeğe 

uygun değerinden önemli ölçüde düşük olması beklenen bir fiyattan satın alma 

opsiyonu bulunması durumunda; ilgili opsiyon kiracı tarafından kullanılacağından, 

kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle asgari kira ödemeleri, söz konusu satın 

alma opsiyonunun beklenen kullanılma tarihine kadar kiralama süresi boyunca 

yapılacak asgari ödemeleri ve ilgili opsiyonun kullanımına ilişkin diğer ödemeleri 

içermektedir. 

Gerçeğe Uygun Değer: Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar 

arasında bir varlığın el değiştirmesi yada bir borcun ödenmesi durumunda ortaya 

çıkması gereken tutardır. 
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Yararlı Ekonomik Ömür:  

- Bir varlığın bir veya daha fazla kullanıcı tarafından ekonomik olarak 

kullanılacağı tahmin edilen süreyi; veya 

- Bir veya daha fazla kullanıcı tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi 

beklenen üretim sayısı veya benzeri üretim birimini ifade eder.  

Yararlı Ömür: Kiralama süresinin başlangıcından itibaren ve kiralama 

süresiyle sınırlı olmaksızın, bir varlığın işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen 

tahmini süredir. 

Kiralama Konusu Varlığın Garanti Edilmiş Kalıntı Değeri: 

- Kiracı açısından, kalıntı değerin kiracı veya kiracıyla ilişkili taraflarca 

garanti edilmiş kısmını (garanti edilmiş tutarın herhangi bir durumda 

ödenebilecek azami tutarını); ve 

- Kiraya veren açısından, kalıntı değerin, kiracı tarafından ya da kiraya 

verenle ilişkili olmayan ve garanti kapsamındaki yükümlülükleri yerine 

getirebilecek finansal güce sahip üçüncü bir şahıs tarafından garanti edilmiş 

kısmını ifade etmektedir.  

Garanti Edilmemiş Kalıntı Değer: Kiralanan varlığın kalıntı değerinin kiraya 

verene ödenmesi garanti edilmemiş veya yalnızca kiraya verenle ilişkili taraflarca 

garanti edilmiş kısmıdır. 

Örneğin, 20.000 YTL değerinde bir makine 4 yıllığına kiraya verildiği 

varsayıldığında, bu makinenin kiralama dönemi sonundaki beklenen artık değeri ise 

5.000 YTL olarak belirlenmişse, söz konusu makine 15.000 YTL ve bunun üzerine 

ilave edilecek faiz giderleri üzerinden kiralanacaktır. Kira döneminin sonunda ise kiracı 
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makineyi 4.000 YTL’ye satın almayı garanti ediyorsa bu değer garanti edilmiş kalıntı 

(hurda) değerdir. Geriye kalan 1.000 YTL ise garanti edilmemiş kalıntı değerdir.102 

Başlangıç Doğrudan (direkt) Maliyetleri: Kiraya verenin üretici veya satıcı 

olduğu kiralamalarda bunlar tarafından yüklenilenler hariç olmak üzere, kiralama 

sözleşmesinin müzakere ve tanzim edilmesiyle doğrudan ilişkilendirilebilen ek 

maliyetlerdir. 

Brüt Kiralama Yatırımı: 

- Kiraya veren tarafından finansal kiralama çerçevesinde elde edilmesi 

mümkün asgari kira ödemeleri, ve  

- Kiraya verene ait olacak garanti edilmemiş kalıntı değerin toplamıdır. 

Net Kiralama Yatırımı: Brüt kiralama yatırımının, kiralama işleminde 

zımnen yer alan faiz oranında iskonto edilen kısmı yani varlığın bugünkü değeridir. 

Kazanılmamış Finansman Geliri: 

- Brüt kiralama yatırımı ile 

- Net kiralama yatırımı arasındaki farktır. 

Kiralama Sözleşmesi Zımni Faiz Oranı: Kiralama sözleşmesi başlangıcında; 

- Asgari kira ödemeleri ve  

- Garanti edilmemiş kalıntı değerin bugünkü değeri toplamını,  

• kiralama konusu varlığın gerçeğe uygun değeri ile  

• kiraya verene ait her çeşit başlangıç doğrudan maliyetinin toplamına 

eşitleyen iskonto oranıdır. 

                                                 
102 Banu Başar, “ TMS-17 Kiralama İşlemleri”, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması Kitabı, 
Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, Yayın No: 52, 2007, s.517. 



 42 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, finansal kiralama sözleşmelerinde 

kiralama süresi boyunca yapılacak eşit taksitli kira ödemelerinin bugünkü değerinin 

hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmaktadır:103 

     1 - { 1 / [ (1 + i)n ] } 

Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri =                                     x Taksit Tutarı 

                    i 

 

Örneğin, 12 aylığına %5 faiz oranı ile 600 YTL aylık ödemeli bir makine 

finansal kiralama yolu ile edinilmiş olduğu varsayıldığında, kira ödemelerinin bugünkü 

değeri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 

     1 - { 1 / [ (1 + 0,05)12 ] } 

Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri =                             x 600      

                   0,04 

 

Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri = 5.317,95 YTL 

Kiracının Alternatif Borçlanma Faiz Oranı: Benzer bir kiralama işleminde 

kiracının ödemek zorunda olduğu faiz oranını; böyle bir oran belirlenememesi 

durumunda, kiralama sözleşmesinin başlangıcında kiralama konusu varlığın satın 

alınması için borçlanılması gereken tutara ilişkin olarak benzer vade ve teminatlar 

çerçevesinde kiracı tarafından katlanılması gereken faiz oranını ifade etmektedir. 

Koşullu Kira: Kira ödemelerinin tutar olarak sabitlenmemiş ve kiralanan 

varlığı elde bulundurma süresi dışındaki nedenlerle değişen kısmıdır. Örneğin; 

gelecekteki satışların yüzdesi, varlığın gelecekteki kullanım miktarı, gelecekteki fiyat 

endeksleri, gelecekteki piyasa faiz hadleri gibi. 

Bir kiralama sözleşmesi veya taahhüt, kiralama sözleşmesinin başlangıcı ile 

kiralama süresinin başlangıcı arasındaki dönemde, kiralanan varlığın inşa veya satın 

alma maliyetlerinde yada genel fiyat düzeyi gibi diğer her türlü maliyet veya değer 

                                                 
103 Başar, s.518. 
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ölçülerinde veya kiraya verenin finansman maliyetindeki değişikliklere göre ilgili kira 

ödemelerinin düzeltilmesi koşulunu içerebilmektedir. Söz konusu durumda, bu 

standardın uygulanması açısından, ilgili değişikliklerin kiralama sözleşmesinin 

başlangıcında oluştuğu kabul edilmektedir.104 

Kiralama tanımı, kararlaştırılan koşulların gerçekleştirilmesi durumunda 

kiracıya, kiralamış olduğu varlığın mülkiyetini elde etme opsiyonu veren kira 

sözleşmelerini de içermektedir. Söz konusu sözleşmeler bazen, mülkiyeti iktisap 

sonucunu doğuran kiralama sözleşmeleri olarak da bilinir.105 

4. KİRALAMA İŞLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

Standartta yer alan kiralama işlemleri, kiralanan varlığın mülkiyetine ilişkin 

risk ve yararların kiraya verende ya da kiracıda bulunma derecesine göre 

sınıflandırılmaktadır. Sözü edilen riskler, atıl kapasiteden veya teknolojik eskimelerden 

kaynaklanan zarar olasılıklarını ve değişen ekonomik koşullar nedeniyle getirilerde 

oluşabilecek değişiklikleri kapsar. Yararlar ise, varlığın yararlı ekonomik ömrü 

içerisinde karlı bir şekilde işletilmesi ve değerinde artış meydana gelmesi sonucunda 

gelir elde edilmesinin beklenmesi ya da kalıntı değerinin nakde çevrilmesinin 

beklenmesi şeklinde olabilir.106 

Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararların 

tamamının devredildiği kiralamalar, finansal kiralama olarak sınıflandırılır. Bir varlığın 

mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararların tamamının devredilmediği 

kiralamalar ise faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.107 

Kiraya veren ve kiracı arasındaki işlem taraflar arasında düzenlenmiş bir 

kiralama sözleşmesine dayandığından, tutarlı tanımlar kullanılması gerekir. Söz konusu 

tanımların kiraya veren ve kiracının birbirinden farklı koşullarına uygulanması, aynı 

kiralama sözleşmesinin taraflarca farklı biçimde sınıflandırılmasıyla sonuçlanabilir. 

                                                 
104 TMS 17, 5. Paragraf 
105 TMS 17, 6. Paragraf 
106 TMS 17, 7 Paragraf 
107 TMS 17, 8 Paragraf 
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Örneğin; kiraya verenin kiracıyla ilişkili olmayan bir tarafın garanti etmiş olduğu kalıntı 

değerden kazanç sağlamasında bu türden bir durum söz konusu olabilir.108 

Bir kiralamanın finansal kiralama mı yoksa faaliyet kiralaması mı olduğunun 

tespitinde, sözleşmenin şeklinden ziyade işlemin özü esas alınmaktadır. Aşağıda yer 

alan kriterlerin birlikte ya da tek başlarına var oldukları kiralama işlemleri finansal 

kiralama olarak kabul edilmektedir:109 

- Kiralama sözleşmesinde, kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresi 

sonunda veya daha önce kiracıya geçeceğinin öngörülmesi, 

- Kiracıya, kiralanan varlığı buna ilişkin opsiyonun kullanım tarihinde 

oluşması beklenen gerçeğe uygun değerinden çok daha düşük bir bedelle 

satın alma opsiyonu verilmesi nedeniyle, kiralama sözleşmesinin başlangıcı 

itibariyle kiracı tarafından bu opsiyonun kullanılacağının beklenmesi, 

- Mülkiyet kiracıya geçmeyecek dahi olsa, kira süresinin kiralanan varlığın 

ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması, 

- Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle, asgari kira ödemelerinin 

bugünkü değerlerinin, en az, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eşit 

olması ve 

- Kiralanan varlığın, üzerinde büyük değişiklikler yapılmadığı sürece, sadece 

kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda olması. 

Aşağıda yer alan kriterlerin birlikte veya tek başlarına var oldukları durumlar, 

yine ilgili kiralama işleminin finansal kiralama olarak nitelendirilmesi sonucunu 

doğurmaktadır:110 

- Kiracının kiralama işlemini feshedebilmesi durumunda, kiraya verenin 

fesih işleminden kaynaklanan zararlarının kiracı tarafından karşılanması, 

                                                 
108 TMS 17, 9 Paragraf 
109 TMS 17, 10. Paragraf 
110 TMS 17, 11. Paragraf 
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- Kalıntı değerin gerçeğe uygun değerindeki değişmelerden kaynaklanan 

kazanç yada kayıpların kiracıya ait olması (örneğin kiralama süresi 

sonundaki satış gelirlerinin tamamına eşit bir kira indirimi şeklinde), 

- Kiracının, piyasa fiyatının çok daha altında bir bedelle bir dönem daha 

kiralamayı sürdürme hakkının bulunması. 

Yukarıda yer alan onuncu ve on birinci paragraflarda bulunan örnek ve 

göstergeler her zaman ikna edici sonuçlar vermemektedir. Kiralanan varlığın 

mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm risk ve yararların kiralama sözleşmesi 

aracılığıyla kiracıya devrinin mümkün olmadığı diğer bazı unsurlardan kesin olarak 

anlaşılıyorsa, söz konusu kiralama faaliyet kiralaması olarak sınıflanmaktadır. Örneğin, 

bu tür bir durum, kiralama süresi sonunda varlığın gerçeğe uygun değerine eşit değişken 

bir ödeme içeren yada koşullu kira ödemeleri bulunan ve sonucunda kiracının varlıkla 

ilgili bütün risk ve getirilere sahip olmadığı kiralamalarda söz konusu olabilmektedir.111 

Kiralama sözleşmesinin başlangıcında kiralama işleminin sınıflandırması 

yapılmaktadır. Kiraya veren ve kiracının, kiralama işlemini yenilemek yerine, 7-12 

numaralı paragraflarda yer verilen kriterlere göre ilgili kiralamayı, kiralama 

sözleşmesinin başlangıcında farklı bir kiralama sınıfına sokacak bir biçimde, kiralama 

süresinin herhangi bir aşamasında kiralama koşullarının değiştirilmesine karar vermeleri 

durumunda, yenilenen sözleşme, geriye kalan dönem için yeni bir sözleşme olarak 

kabul edilmektedir. Ancak, kiralanan varlığın yararlı ekonomik ömrü veya kalıntı 

değerine ilişkin tahminlerdeki değişiklikler gibi veya kiracının temerrüde düşmesi gibi 

koşullardaki değişiklikler, muhasebe tekniği açısından mevcut bir kiralamanın farklı bir 

sınıfa dahil edilmesini gerektirmemektedir.112 

Arazi ve bina kiralaması işlemleri, diğer varlık kiralamalarında yer alan esaslar 

çerçevesinde faaliyet kiralaması veya finansal kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. 

Ancak arazinin bir özelliği, sınırsız bir yararlı ekonomik ömre sahip olmasıdır ve eğer 

mülkiyetinin kiralama süresi sonunda kiracıya intikal etmeyeceği tahmin edilmekte ise, 

kiracı doğal olarak, varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm risk ve 
                                                 
111 TMS 17, 12. Paragraf 
112 TMS 17, 13. Paragraf 
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yararlara sahip olmaz ve bu durumda ilgili arazinin kiralanması işlemi bir faaliyet 

kiralaması olmaktadır. Faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanan bu tür varlıklara 

ilişkin ödemeler, kiralanan araziden elde edilen faydaya uygun bir şekilde kiralama 

süresi boyunca itfa edilmek üzere peşin ödenmiş kira tutarını göstermektedir.113 

Örneğin, arazi ve bina için finansal kiralama yapıldığında, kiralama süresi sonunda arazi 

ve binanın satın alınması cazip geliyorsa, bu kiralama faaliyet kiralaması değil, finansal 

kiralama olacaktır. 

Arazi ve binayı birlikte içeren kira sözleşmelerinde yer alan arazi ve binalar, 

kira işleminin sınıflandırılması açısından ayrı ayrı dikkate alınmaktadır. Söz konusu 

varlıklardan her ikisinin birden mülkiyetinin kiralama süresi sonunda kiracıya intikal 

etmesinin öngörüldüğü durumlarda, bunlardan birinin veya her ikisinin birden 

mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve getirilerin tamamının kiracıya 

geçmediği, ilgili sözleşmede yer alan diğer hususlardan açık olarak anlaşılmadıkça söz 

konusu kiralama işlemlerinin her ikisi birden, ilgili varlıkların tek başına 

değerlendirilmesine gerek kalmaksızın, finansal kiralama kabul edilmektedir. Arazinin 

ömrü sınırsız olduğundan, kiralama süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesinin 

öngörülmemiş olması durumunda, sözleşmenin araziye ilişkin kısmı, on dördüncü 

paragrafa uygun olarak faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmaktadır. Sözleşmenin 

binaya ilişkin kısmı ise 7-13 numaralı paragraflar arasında yer alan hükümler 

çerçevesinde finansal kiralama veya faaliyet kiralaması olarak sınıflanmaktadır.114 

Örneğin elli yıllık arazi ve binaya ait kira sözleşmesine sahip olduğumuz 

düşünüldüğünde; binanın yararlı ömrü elli yıl olarak kabul edileceğinden finansal 

kiralama olarak muhasebeleştirilir ve arsanın yararlı ömrü tanımlanamayacağından 

faaliyet kiralaması olarak muhasebeleştirilmelidir.115 

 Arazi ve bina kiralama işlemlerinin sınıflandırılması ve muhasebeleştirilmesi 

amacıyla, gereken durumlarda, peşin ödenenler dahil asgari kira ödemeleri, bu 

varlıkların kira hisselerinin kiralama sözleşmesinin başlangıcındaki gerçeğe uygun 

değerleriyle orantılı olarak arazi ve bina arasında dağıtılmaktadır. Kira ödemelerinin 
                                                 
113 TMS 17, 14. Paragraf 
114 TMS 17, 15. Paragraf 
115 PriceWaterHouseCoopers (PWC), IAS 17: Leases, http://www.accountingreform.ru/en/materials/ 
accounting/workbooks, (22 Kasım 2006), s.8. 

http://www.accountingreform.ru/en/materials/%20accounting/workbooks
http://www.accountingreform.ru/en/materials/%20accounting/workbooks
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sözü edilen iki varlık arasında güvenilir bir biçimde dağıtılamaması durumunda, 

kiralamanın tamamının faaliyet kiralaması olarak nitelendirildiği, her iki varlığın da 

faaliyet kiralamasıyla edinildiğinin açık olduğu durumlar hariç, kiralamanın tamamı 

finansal kiralama kabul edilmektedir.116 

 
Örnek: Arazi ve arsa finansal kiralamasının ayrımı117∗ 
Arazinin gerçeğe uygun değeri toplam tutarın %60’ıdır. Kiralama 
sözleşmesinin başlangıcında $0,4 milyon ödenmiştir. Asgari kira 
ödemelerinin bugünkü değeri ise $1,6 milyondur. Dolayısı ile arazinin 
değeri $1,2 milyon ( $2 milyon x %60 ), binanın değeri $0,8 milyondur. 
 BORÇ ALACAK 
Maddi Duran Varlıklar 
(Arazi) 

$1,2 milyon  

Maddi Duran Varlıklar 
(Bina) 

$0,8 milyon  

Kasa  $0,4 milyon 
Finansal Kiralama Borçları  $1,6 milyon 
Arazi ve binaya ait finansal 

kiralamanın kaydı 

  

 

Arazi ve binanın birlikte kiralamaya konu edildiği ve arazi için yirminci 

paragraf uyarınca ilk başta muhasebeleştirilecek tutarın önemsiz olduğu durumlarda, 

arazi ve bina, kira sınıflandırması açısından tek bir birim olarak dikkate alınmakta ve 

yine 7-13 numaralı paragraflara uyumlu bir şekilde finansal kiralama ya da faaliyet 

kiralaması olarak sınıflandırılmaktadır. Böyle bir durumda binanın yararlı ekonomik 

ömrü, kiralama konusu varlığın tamamının yararlı ekonomik ömrü olarak dikkate 

alınmaktadır.118 

Kiracının hem arazi hem de bina üzerindeki tasarrufunun “TMS 40 Yatırımlı 

Amaçlı Gayrimenkuller” Standardı’na göre yatırım amaçlı olarak sınıflandırılması ve 

gerçeğe uygun değer yönteminin uygulanması durumunda, kiralamanın arazi ve bina 

kısımlarının ayrı ayrı değerlendirilmesine gerek yoktur. Ancak, aksi halde bina ve 

                                                 
116 TMS 17, 16. Paragraf 
117 PriceWaterHouseCoopers (PWC), IAS 17: Leases, s.8. 
∗ Uygulama örneği yazarın kitabından aynen alındığından çalışmamızdaki diğer uygulama örnekleri ile 
tekdüzen sağlanamamıştır. 
118 TMS 17, 17. Paragraf 
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araziden birinin ya da her ikisinin sınıfının belirlenememesi durumunda, sözü edilen 

değerlendirmeye ilişkin ayrıntılı hesaplamaların yapılması gerekmektedir.119 

Kiracının TMS 40’a uygun olarak, faaliyet kiralamasına konu olan mülke 

ilişkin hakkını yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırması mümkün olmaktadır. 

Böyle bir durumda, ilgili mülke ilişkin hak, finansal kiralamada olduğu şekilde 

muhasebeleştirilir ve buna ek olarak, muhasebeleştirilen söz konusu varlık için gerçeğe 

uygun değer yöntemi kullanılmaktadır. Daha sonra gerçekleşecek bir olayın, kiracının 

mülke ilişkin hakkının niteliğinde bir değişiklik yaratması ve bu nedenle varlığın 

yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflanması imkanı kalmamış olsa dahi kiracı, ilgili 

kiralamayı finansal kiralama olarak dikkate almayı sürdürmektedir. Sözü edilen husus 

aşağıda yer alan örnek durumlarda söz konusu olacaktır:120 

- Kiracının, kiralama konusu varlığı, değişim tarihinde oluşan gerçeğe uygun 

değerine eşit tahmini bir maliyet karşılığında almak üzere kullanmakta 

olması. 

- Kiracının, varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm risk ve 

yararları, kendisiyle ilgisi olmayan üçüncü bir kişiye devreden alt bir 

kiralama işleminde bulunması. Bu türden alt kiralama işlemleri, ilgili 

üçüncü kişi tarafından faaliyet kiralaması olarak dikkate alınabilecek 

olmasına rağmen, kiracı tarafından finansal kiralama işlemi çerçevesinde 

üçüncü kişiye yapılan bir kiralama olarak dikkate alınır.   

5. KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN FİNANSAL 

TABLOLARDA GÖSTERİLMESİ 

5.1. Kiracının Finansal Tablolarında Gösterilmesi 

Kiracı açısından finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesindeki 

temel esaslar aşağıda açıklanmaktadır: 

                                                 
119 TMS 17, 18. Paragraf 
120 TMS 17, 19. Paragraf 
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5.1.1. Finansal Kiralamalar 

5.1.1.1. İlk Muhasebeleştirme  

Kiralama süresinin başlangıcında, kiracılar finansal kiralama işlemini, kiralama 

sözleşmesinin başı itibariyle tespit edilmiş, gerçeğe uygun değer ya da asgari kira 

ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden bilançolarında varlık ve borç 

olarak muhasebeleştirmelidir. Asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin 

hesaplanmasında kullanılacak iskonto oranı;  

- Tespit edilebiliyorsa kiralama işleminde zımnen yer alan faiz oranı,  

- Tespit edilememesi durumunda ise, kiracının ek borçlanma faiz oranıdır.  

Kiracının her çeşit başlangıç doğrudan maliyetleri, varlık olarak 

muhasebeleştirilen tutara eklenmektedir.121 

Kiralama işlemleri ve diğer olaylar, işlemlerin hukuki şekillerinin yanı sıra, 

esasları ve ekonomik özlerine de uygun bir biçimde muhasebeleştirilir ve 

sunulmaktadır. Bir kiralama sözleşmesinin hukuki şekline göre kiracı, kiralama konusu 

varlığın mülkiyetini hukuken iktisap etmeyecek olabilmesine rağmen, finansal kiralama 

işlemi söz konusu olduğunda, anılan işlemin esası ve ekonomik özü; kiracının, kiralama 

konusu varlığın kiralama sözleşmesinin başındaki gerçeğe uygun değeri ve buna ilişkin 

diğer finansal yükümlülüklere yaklaşan tutarda bir borç yükümlülüğü karşılığında, 

kiralanan varlığı yararlı ekonomik ömrünün büyük bir bölümünde kullanımından 

kaynaklanan ekonomik yarar elde etmesidir.122 

Bu tür kiralama işlemlerinin kiracının finansal tablolarında gösterilmemesi 

durumunda, ilgili işletmenin ekonomik kaynak ve yükümlülükleri olduğundan az 

gösterilmiş, dolayısıyla anılan işletmenin finansal oranlarında bozulma meydana gelmiş 

olur. Bu nedenle, finansal kiralama işlemlerinin kiracının bilançosuna, hem varlık hem 

de gelecek kira tutarlarının ödenme yükümlülüğü şeklinde yansıtılması gerekmektedir. 

Kiralama süresinin başlangıcında, kiralama konusu varlık ve gelecekteki kira bedelleri, 

                                                 
121 TMS 17, 20. Paragraf 
122 TMS 17, 21. Paragraf 
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kiracının ilgili varlığa ilişkin olarak yaptığı ve aktifleştirilmesi gereken başlangıç 

doğrudan maliyetleri hariç olmak üzere, kiracının bilançosunun varlık ve borç kısmına 

eşit tutarda kaydedilir.123 

Kiralanan varlıklara ilişkin borçların, kiralanan varlığın bedelinden bir indirim 

şeklinde gösterilmeleri doğru değildir. Borçların bilançolarda gösterilmesi açısından 

kısa ve uzun vadeli olanlar arasında bir ayrım yapılmış olması durumunda, aynı ayrımın 

kiralama işlemine ilişkin borçlar için de yapılması gerekmektedir.124 

 

Başlangıç doğrudan maliyetleri genellikle kiralama anlaşmalarının görüşülmesi 

ve güvence altına alınması gibi belirli kiralama faaliyetlerine bağlı olarak oluşmaktadır. 

Kiracının, doğrudan finansal kiralama işlemine atfedilebilen faaliyetlerine ilişkin 

maliyetler, varlık olarak muhasebeleştirilen tutara eklenmektedir.126 Yani, kiracı 

tarafından yapılan kiralamanın başlangıç maliyetleri de varlığın maliyetine dahil 

                                                 
123 TMS 17, 22. Paragraf 
124 TMS 17, 23. Paragraf 
125 PriceWaterHouseCoopers (PWC), IAS 17: Leases, s.10. 
∗ Uygulama örneği yazarın kitabından aynen alındığından çalışmamızdaki diğer uygulama örnekleri ile 
tekdüzen sağlanamamıştır. 
126 TMS 17, 24. Paragraf 

 
Örnek: Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar125∗ 
20 milyon dolarlık ve dört yıllık finansal kiralamaya girmiş olduğumuzda; ilk 
yıl içerisinde ödenen 3 milyon dolar kısa vadelidir. Geriye kalan 17 milyon 
doların vadesi 2-4 yıl olduğundan uzun vadeli borç olarak 
muhasebeleştirilecektir.  

 
 BORÇ ALACAK 
Maddi Duran Varlıklar  $20 milyon  
Finansal Kiralama Borçları        
(Kısa Vadeli) 

 $3 milyon 

Finansal Kiralama Borçları      
(Uzun Vadeli) 

 $17 milyon 

Kısa ve uzun vadeli finansal 

kiralama borçlarının kaydı 
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edilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, finansal kiralama yolu ile edinilen 

varlığın maliyeti içinde faiz giderlerinin yer almamasıdır.127 

5.1.1.2. Sonraki Ölçümler  

Asgari kira ödemeleri; finansman giderleri ve mevcut yükümlülüklerdeki 

azalma yani borç anapara ödemesi olarak ayrıştırılmaktadır. Finansman giderleri, kalan 

borç tutarlarına sabit bir faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde kiralama süresi 

boyunca her bir döneme dağıtılmalıdır. Koşullu kiralar, oluştukları dönemde gider 

olarak dikkate alınmalıdır.128 

Uygulamada kiracı, finansman giderlerinin kira süresine dağıtılması işleminde 

hesaplamayı kolaylaştırmak amacıyla bazı tahmin yöntemleri kullanabilmektedir.129 

Finansal kiralama işlemi, her bir hesap dönemi itibariyle ilgili finansman 

giderlerinin dikkate alınması yanında, amortismana tabi varlıklara ilişkin amortisman 

giderlerini de ortaya çıkarmaktadır. Kiralama işlemine konu edilen amortismana tabi 

varlıkların amortismanı, işletme mülkiyetinde yer alan amortismana tabi varlıklarla 

uyumlu olmalı ve muhasebeleştirilecek amortisman tutarı, “TMS 16 Maddi Duran 

Varlıklar” ve “TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standartları’na uygun olarak 

hesaplanmalıdır. Eğer, kiralama süresi sonunda kiracının kiralama konusu varlığın 

mülkiyetini edineceğine ilişkin tam bir kesinlik bulunmamakta ise, ilgili varlık kiralama 

süresi ve yararlı ömründen kısa olanı itibariyle tamamen itfa edilmelidir.130 

Kiralanan varlığın amortismana tabi tutarı, kiracının mülkiyetinde yer alan 

amortismana tabi varlıklar için uygulamış olduğu amortisman yöntemiyle uyumlu bir 

şekilde, ilgili varlığın öngörülen kullanım dönemi boyunca her bir hesap dönemine 

sistematik olarak dağıtılmalıdır. Söz konusu varlığın kiralama süresi sonunda kiracı 

tarafından satın alınacağının kesine yakın olduğu durumlarda, varlığın tahmini kullanım 

süresi ilgili varlığın yararlı ömrü olup, satın alma işleminin kesine yakın olmaması 

                                                 
127 Başar, s.526. ; Şeref Demir, UFRS (TMS) Değerleme Hükümleri, Sirküler Rapor, Ankara: Türmob 
Yayınları, No:303, Ocak 2007, s.74. 
128 TMS 17, 25. Paragraf 
129 TMS 17, 26. Paragraf 
130 TMS 17, 27. Paragraf 
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durumunda ilgili varlık kiralama süresi ile yararlı ömründen kısa olanı itibariyle itfa 

edilmelidir.131 

Kiralama konusu varlığın amortisman gideri ve herhangi bir dönem finansman 

giderlerinin toplamı ile yine aynı dönem ilgili varlığa ilişkin olarak yapılması gereken 

kira ödemeleri genelde birbirlerinden farklı olduğundan, ödenmesi gereken kira 

bedellerinin gider olarak muhasebeleştirilmesi uygun olmayacaktır. Aynı şekilde, ilgili 

varlık ve buna ilişkin borcun kiralama süresinin başlangıcından sonra birbirlerine eşit 

olma ihtimalleri de düşüktür.132  

Kiralama işlemine konu edilen varlığın kiralama süresi sonunda kiracı 

tarafından satın alınacağının kesine yakın olduğu durumlarda, varlığın tahmini kullanım 

süresi ilgili varlığın yararlı ömrü olup, satın alma işleminin kesine yakın olmaması 

durumunda, ilgili varlık kiralama süresi ile yararlı ömründen kısa olanı itibariyle itfa 

edilecektir.133 Bir işletme, kiralanan varlığın değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığının 

tespiti için “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü” Standardı’nı uygulamalı134 ve değer 

düşüklüğüne uğradığı tespit edildiğinde ortaya çıkan farklar yine TMS 36 standardı 

hükümlerine göre muhasebeleştirilmelidir. 

Kiracılar, “TMS 32 Finansal Araçlar: Açıklamalar ve Sunum” Standardının 

gereklerini yerine getirmelerinin yanı sıra, finansal kiralama işlemine ilişkin olarak 

aşağıda yer alan açıklamaları da yapmalıdır:135 

- Kiralama konusu her bir varlık için bilanço tarihindeki net defter değeri. 

- Gelecekteki asgari kira ödemelerinin bilanço günü itibariyle toplamları ile 

bugünkü değerlerinin birbirleriyle mutabakatı. Buna ek olarak, gelecekteki 

asgari kira ödemelerinin bilanço tarihindeki toplamları ile bugünkü 

değerlerinin aşağıda yer alan her bir dönem itibariyle değeri: 

 

                                                 
131 TMS 17, 28. Paragraf 
132 TMS 17, 29. Paragraf 
133 Başar, s.528. 
134 TMS 17, 30. Paragraf 
135 TMS 17, 31. Paragraf 
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• Bir yıldan az; 

• Bir yıldan fazla ve beş yıldan az; 

• Beş yıldan fazla. 

- Dönem içerisinde gider olarak muhasebeleştirilen koşullu kira tutarları. 

- Bilanço tarihi itibariyle, iptal edilemeyen kiralama şeklinde yapılan alt 

kiralamalarla ilgili olarak elde edilmesi beklenen asgari kira ödemelerinin 

toplamı. 

- Kiracının, aşağıda bulunanları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan, 

önemli kiralama işlemlerine ilişkin genel nitelikler: 

• Koşullu kira ödemelerinin belirlenme esası, 

• Yenileme veya satın alma opsiyonları ile fiyat ayarlama 

(eskalasyon) hükümlerinin mevcudiyeti ve koşulları ile,  

• Temettü ödemeleri, ek borçlanma ve yeni kiralamalar gibi 

konularda kira anlaşmalarında yer alan sınırlamalar.  

Ayrıca; TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, TMS 36 Varlıklarda Değer 

Düşüklüğü, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, TMS 40 Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standartları’ndaki açıklamalara ilişkin 

olarak yer alan esaslar, kiracılar açısından finansal kiralama işlemi çerçevesinde 

kiralanan varlıklar için de geçerli olmaktadır.136 

Finansal kiralamanın, kiracının finansal tablolarında gösterilmesi ile ilgili tüm 

bu açıklamalardan sonra bilanço ve gelir tablosunda gösterilmesi ile ilgili yapılacak 

adımlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:137 

 

                                                 
136 TMS 17, 32. Paragraf 
137 Barry ELLIOT and Jamie ELLIOT, Financial Accounting and Reporting, 10th Edition, FT Prentice 
Hall, Pearson Education, England, 2006, s.434. 
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Bilanço ile ilgili adımlar: 

1. Adım: Finansal kiralamaya konu olan varlık bilançoda Maddi Duran 

Varlıklar grubunda diğerlerinden ayrı bir şekilde, ayrıca gerçeğe uygun değeri ve 

finansal kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile aktifleştirilmelidir. 

2. Adım: Finansal kiralamaya konu olan varlık için yıllık amortisman bedeli, 

söz konusu varlığın tahmini kullanım ömrü veya finansal kiralama süresinin kısa olanı 

dikkate alınarak hesaplanmalıdır. 

3. Adım: Finansal kiralamaya konu olan varlığın net defter değeri, yıllık 

amortisman bedeli dikkate alınarak düşürülmelidir. 

4. Adım: Finansal kiralama borcu bilançonun pasifine kaydedilmelidir. 

Finansal kiralama sözleşmesinin başlangıcında, finansal kiralamaya konu olan varlığın 

değeri ile finansal kiralama borcu aynı olmalıdır. 

5. Adım: Finansal kiralama için finansman bedeli, minimum kira ödemelerinin 

toplamı ve varlığın gerçeğe uygun değeri arasındaki farka göre hesaplanmalı ve 

finansman bedeli kiralama süresi boyunca her bir döneme dağıtılmalıdır. 

Gelir tablosu ile ilgili adımlar: 

1. Adım: Yıllık amortisman bedeli kaydedilmelidir. 

2. Adım: Finansman bedeli dönem boyunca dağıtılmalıdır. 

5.1.2. Faaliyet Kiralaması 

Faaliyet kiralamasında, başka bir sistematik yaklaşım; kiracının beklediği 

faydanın zamanlamasını daha iyi yansıtmadıkça, yapılan kira ödemeleri doğrusal yani 

eşit olarak kiralama süresi boyunca gider olarak muhasebeleştirilmelidir.138 Yani, 

faaliyet kiralamalarında yapılan kira ödemelerinin kira süresi boyunca, eşit tutarlarda 

gelir tablosuna gider kaydedileceği ancak kullanıcının zaman içinde sağlayacağı faydayı 

                                                 
138 TMS 17, 33. Paragraf 
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temsilde daha iyi bir kriter bulunduğu durumlarda kira tutarlarının dönemlere bu kritere 

göre dağıtılacağı belirtilmektedir.139 

Faaliyet kiralamasında, yapılan kira ödemeleri; ödemeler bu yönteme 

dayandırılmasa dahi başka bir sistematik yaklaşım kiracının beklediği faydanın 

zamanlamasını daha iyi yansıtmadıkça, doğrusal amortisman yöntemi çerçevesinde 

gider olarak muhasebeleştirilmelidir.140 

 

Kiracılar, TMS 32’ye uymalarının yanı sıra, faaliyet kiralaması işlemine ilişkin 

olarak aşağıdaki açıklamaları da yapmalıdır:142 

- İptal edilemeyen faaliyet kiralaması çerçevesinde aşağıda yer alan her bir 

dönem itibariyle ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamı: 

 

                                                 
139 Ataman Akgül ve Akay, s.97. 
140 TMS 17, 34. Paragraf 
141 PriceWaterHouseCoopers (PWC), IAS 17: Leases, s.11. 
∗ Uygulama örneği yazarın kitabından aynen alındığından çalışmamızdaki diğer uygulama örnekleri ile 
tekdüzen sağlanamamıştır. 
142 TMS 17, 35. Paragraf 

ÖRNEK: Önceden Ödenmiş Finansal Kiralama Harcamaları141∗ 
Aylık 500 $'dan 3 yıllığına bir araba kiralanmıştır. İlk 4 ayın kirası ilk gün 
ödenmekte ve 34.-36. aylarda kira ödenmemektedir. 1. ay kirasını ilk ayda 
yapılan bir harcama olarak, ve diğer 3 aylık kirayı ön ödeme olarak 34.-36. 
aylarda yapılacak harcama olarak değerlendirilecektir. 

 
 BORÇ ALACAK 
Kiralama Harcamaları 500  
Kasa  2.000 
Önceden Ödenmiş Kiralama 1.500  
1. ayda yapılan kiralama harcamasının 

kaydedilmesi. 

  

Kiralama Harcamaları  500  
Önceden Ödenmiş Kiralama  500 
34. Ayda kiralama harcamasının 

kaydedilmesi (35. ve 36. aylarda da 

tekrar edilecektir.) 
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• Bir yıldan az; 

• Bir yıldan fazla ve beş yıldan az; 

• Beş yıldan fazla. 

- Bilanço tarihi itibariyle, iptal edilemeyen kiralama şeklinde yapılan alt 

kiralamalarla ilgili olarak elde edilmesi beklenen asgari kira tutarlarının 

toplamı. 

- Dönem içerisinde asgari kira ödemeleri, koşullu kiralar ve alt kira 

ödemeleri şeklinde ayrı ayrı gider olarak muhasebeleştirilen ilk kiralamaya 

ilişkin ödemeler ve alt kiralamaya ilişkin ödemeleri. 

- Kiracının, aşağıda bulunanları içeren ancak bunlarla sınırlı kalmayan, 

önemli kiralama işlemlerinin genel bir tarifi: 

• Koşullu kira ödemelerinin belirlenme esası, 

• Yenileme veya satın alma opsiyonları ile fiyat ayarlama 

(eskalasyon) hükümlerinin mevcudiyeti ve koşulları ile,  

• Temettü ödemeleri, ilave borçlanma ve yeni kiralamalar gibi 

konularda kira anlaşmalarında yer alan sınırlamalar.  

Örnek:143∗∗∗∗ 

Bir işletme başka bir işletmeden bir varlık kiralamıştır. Varlığın gerçeğe uygun 

değeri 100.000 Dolar ve finansal kiralama taksitleri her altı ayda bir 18.000 Dolar 

olarak gerçekleşecektir. İlk ödeme, varlık teslim edildiğinde başlayacak ve varlığın 

finansal kiralama süresi sonunda (üç yıl sonra) garanti edilmemiş kalıntı değeri 4.000 

                                                 
143 Abbas Ali Mirza, Graham J. Holt ve Magnus Orrell, IFRS International Financial Reporting 
Standards Workbook and Guide, United States of America, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 
2006, ss-97-98. 
∗ Uygulama örneği yazarın kitabından aynen alındığından çalışmamızdaki diğer uygulama örnekleri ile 
tekdüzen sağlanamamıştır. 
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Dolardır. Finansal kiralamanın ortalama faiz oranı %9,3 ve asgari kira ödemelerinin 

bugünkü değeri 96.936 Dolardır. 

Bu kiralama işlemi, kiralayanın hesaplarında aşağıdaki gibi 

muhasebeleştirilecektir: 

6 adet finansal kiralama taksitinin toplam değeri 108.000 Dolardır. %9,3’lük 

ortalama faiz oranı kullanıldığında ; 

 
Ödemeler 

$ 
Bilanço 

$ 
Finansal 

Yükümlülükler 

$ 
Ödemeler 

$ 
Finansal Kiralama 

Borçları 
1 96.936 0 18.000 78.936 
2 78.936 3.670 18.000 64.606 
3 64.606 3.004 18.000 49.610 
4 49.610 2.306 18.000 33.916 
5 33.916 1.577 18.000 17.493 
6 17.493 507 (813 – 306) 18.000 0 

 

Ortaya çıkan 306 Dolarlık fark, gelir tablosunda finansal yükümlülükler adı 

altında gösterilmelidir. 

5.2. Kiraya Verenin Finansal Tablolarında Gösterilmesi 

Kiracı açısından finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesindeki 

temel esaslar aşağıda açıklanmaktadır. 

5.2.1. Finansal Kiralamalar 

5.2.1.1. İlk Muhasebeleştirme  

Kiraya verenler, finansal kiralamaya konu edilmiş varlıkları bilançolarına 

yansıtmalı ve net kiralama yatırımı tutarına eşit tutarda bir alacak olarak 

göstermelidir.144 

Finansal kiralamada, bir varlığa hukuken sahip olmaktan kaynaklanan tüm risk 

ve yararları kiraya veren tarafından devredildiğinden, kiraya verenin alacaklı olduğu 

                                                 
144 TMS 17, 36. Paragraf 
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kira ödemeleri, kendisinin yapmış olduğu yatırım ve diğer hizmetlerini karşılamak ve 

kendisine bir fayda sağlamak amacıyla, yatırmış olduğu anaparanın geri dönüşü ve 

finansman geliri şeklinde dikkate alınmalıdır.145 Bir başka ifade ile; finansal kiralama 

işleminde, mülkiyet hakkı dışındaki tüm risk ve faydaların kiracıya devredilmesi nedeni 

ile, finansal kiralama alacakları kiralayan açısından, yapmış olduğu yatırım ve hizmetler 

karşılığında alınan ana para ile faiz gelirlerinden oluşmaktadır. Finansal kiralama 

işlemini yapan finansal kiralama şirketlerinde, finansal kiralamadan elde edilen 

finansman gelirinin muhasebeleştirilmesi, kiralanan yatırım tutarı üzerinden sabit bir 

getiri oranı yaratacak şekilde olmalıdır.146 

Başlangıç doğrudan maliyetleri, genelde kiraya verenler tarafından 

üstlenilmekte olup; komisyonlar, hukuki masraflar ve dahili maliyetler gibi kiralama 

sözleşmesinin müzakeresi ve tanzimine bağlı olarak ortaya çıkan ve bunlara doğrudan 

atfedilebilen maliyetleri içermektedir. Satış ve pazarlama işlemlerinden kaynaklananlar 

gibi genel giderleri içermemektedir. Kiraya verenin üretici ve satıcı olmadığı finansal 

kiralama işlemlerinde başlangıç doğrudan maliyetleri, finansal kiralama gelirlerinin 

başlangıç hesaplamalarına dahil edilir ve kiralama süresi boyunca gelir kaydedilecek 

tutarlardan düşülmelidir. Kiralama işleminde yer alan faiz oranı, başlangıç doğrudan 

maliyetlerini ayrı ayrı dikkate almaya gerek kalmaksızın, finansal kiralama gelirlerine 

bunları doğrudan dahil edecek şekilde tespit edilir. Üretici ve satıcı konumdaki kiraya 

verenler tarafından kiralamanın müzakeresi ve düzenlenmesi ile bağlantılı olarak 

katlanılan maliyetler, başlangıç doğrudan maliyetlerinin tanımına girmez. Bunun 

sonucunda, söz konusu maliyetler kiralamaya ilişkin net yatırım tutarının tespitinde 

dikkate alınmaz ve finansal kiralama işleminde, normal olarak, kiralama süresinin 

başlangıcında oluşacak satış kazancının muhasebeleştirilmesi sırasında gider olarak 

dikkate alınmalıdırlar.147 

 

 

                                                 
145 TMS 17, 37. Paragraf 
146 Akdoğan, s.19. 
147 TMS 17, 38. Paragraf 
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5.2.1.2. Sonraki Ölçümler 

Finansman geliri, kiraya verenin finansal kiralama konusu varlığa ilişkin net 

yatırımındaki sabit bir dönemsel getiri oranını yansıtan bir esasa göre 

muhasebeleştirilmelidir.148 

Kiraya veren, finansman gelirini kiralama süresine sistematik ve rasyonel bir 

biçimde dağıtmayı hedefler. Söz konusu gelir dağıtımı işlemi, kiraya verenin finansal 

kiralamaya ilişkin net yatırımına ilişkin sabit dönemsel bir getiriyi yansıtacak bir esasa 

dayanmaktadır. Hizmetlere ilişkin maliyetler hariç olmak üzere, herhangi bir döneme 

ilişkin kira ödemeleri, anaparayı ve kazanılmamış finansman gelirini azaltmak üzere 

brüt kiralama yatırımının tespitinde dikkate alınmalıdır.149 

Kiraya verenin kiralama işlemindeki brüt yatırımını hesaplamada kullanılan 

tahmini garanti edilmemiş kalıntı değerler, sürekli olarak gözden geçirilmelidir. 

Tahmini garanti edilmemiş kalıntı değerde eksilme olması durumunda, gelirlerin 

kiralama süresine dağılımı yeniden gözden geçirilir ve tahakkuk ettirilmiş tutarlarda 

meydana gelen eksilmeler derhal muhasebeleştirmelidir.150 

Finansal kiralamaya konu olan bir varlığın “TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan 

Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” Standardı’nın hükümleri uyarınca 

satış amaçlı olarak sınıflandırılması yada satış amaçlı elde tutulan varlık olarak 

sınıflandırılan bir gruba dahil edilmesi halinde, ilgili varlığın TFRS 5 hükümleri 

uyarınca değerlendirilmesi gerekmektedir.151 

Üretici veya satıcı konumdaki kiraya verenler, satış kar veya zararlarını, ilgili 

dönemde kesin satışlarında uygulamış oldukları yöntem çerçevesinde 

muhasebeleştirmelidir. Kasıtlı olarak düşük faiz oranlarının kararlaştırılması 

durumunda, satış karları piyasa faiz oranının uygulanması durumunda oluşacak 

tutarlarla sınırlandırılmalıdır. Üretici veya satıcı konumdaki kiraya verenler tarafından 

                                                 
148 TMS 17, 39. Paragraf 
149 TMS 17, 40. Paragraf 
150 TMS 17, 41. Paragraf 
151 TMS 17, 42. Paragraf 
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kiralamanın müzakere ve düzenlenmesi ile bağlantılı olarak katlanılan maliyetler satış 

kârının muhasebeleştirilmesi esnasında gider olarak dikkate alınmalıdır.152 

Üreticiler ve satıcılar, genellikle müşterilerine bir varlığı satın alma veya 

kiralama seçeneğini sunmaktadırlar. Herhangi bir varlığın üretici ya da satıcı 

konumdakiler tarafından finansal kiralama suretiyle kiralanması sonucunda iki farklı 

gelir oluşmaktadır:153 

- Kiralanan varlığın, normal satış fiyatlarında, uygulanabilir miktar ve ticari 

indirimler de dikkate alınmak suretiyle kesin olarak satışından elde 

edilecek kar veya zarar tutarına eşit tutarda kar veya zarar ve  

- Kiralama süresinde elde edilecek finansman geliri. 

Herhangi bir üretici ya da satıcı konumdaki kiraya veren tarafından, kiralama 

süresinin başında finansal tablolara yansıtılacak satış gelirleri, ilgili varlığın gerçeğe 

uygun değeri yada bu değerin altında olması koşuluyla piyasa faiz oranının kullanılması 

durumunda hesaplanan ve kiraya veren tarafından elde edilecek asgari kira ödemelerinin 

bugünkü değeridir. Kiralama süresinin başlangıcı itibariyle muhasebeleştirilecek satış 

maliyeti, kiralanan varlığın maliyetinden veya farklı ise defter değerinden, garanti 

edilmemiş kalıntı değerin çıkarılması sonucunda bulunacak tutardır. İşletmenin kesin 

satışları için uygulamış olduğu yönteme göre bulunan ve satış geliri ile satış maliyeti 

arasındaki farkı oluşturan tutar satış karıdır.154 

Üretici ya da satıcı konumdaki kiraya verenler, bazı zamanlar müşteri çekmek 

amacıyla gerçekçi olmayacak derecede düşük faiz oranları belirlemektedirler. Anılan 

türden bir oranın kullanılması, satış tarihi itibariyle elde edilecek toplam gelirin 

normalden fazla bir kısmının gelir olarak muhasebeleştirilmesine neden olacaktır. Bu 

türden düşük faiz oranlarının belirlendiği durumlarda satış karı, piyasa faiz oranlarının 

uygulanması sonucunda bulunacak tutarla sınırlandırılmalıdır.155 

                                                 
152 TMS 17, 43. Paragraf 
153 TMS 17, 44. Paragraf 
154 TMS 17, 44. Paragraf 
155 TMS 17, 45. Paragraf 
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Üretici ya da satıcı konumdaki kiraya verenler tarafından finansal kiralamanın 

müzakere edilmesi ve düzenlenmesi ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen maliyetler, 

kiralama süresinin başlangıcında gider olarak muhasebeleştirilmelidir; çünkü söz 

konusu maliyetler ilgili üretici ve satıcının satış karıyla ilgilidir.156 

 

Kiraya verenler, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardı’nın gereklerini 

yerine getirmelerinin yanı sıra, finansal kiralama işlemlerine ilişkin olarak aşağıda yer 

alan açıklamaları da yapmak zorundadırlar:158 

- Brüt kiralama yatırımı ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin 

bilanço tarihi itibariyle birbirleriyle mutabakatı. Buna ek olarak, yapılacak 

                                                 
156 TMS 17, 46. Paragraf 
157 PriceWaterHouseCoopers (PWC), IAS 17: Leases, s.13. 
∗ Uygulama örneği yazarın kitabından aynen alındığından çalışmamızdaki diğer uygulama örnekleri ile 
tekdüzen sağlanamamıştır. 
158 TMS 17, 47. Paragraf 

 
ÖRNEK: Önceden Ödenmiş Finansal Kiralama Geliri157∗ 
Bir araba aylık 500$ kira bedeliyle 3 yıllığına kiraya verilmiştir. İlk 4 ayın 
kirası ilk gün ödenmekte ve 34.-36. aylarda kira alınmamaktadır. 1. ayın 
kiralama gelirini birinci aya ait gelir olarak, diğer 3 ayın kiralama gelirini 
avans olarak alınmış bir ödeme olarak 34.-36. aylarda alınacak gelir olarak 
değerlendirilecektir. 
Sermaye ödemesi 1. ayda = 20$ ve 34. ayda = 445$ 

 
 BORÇ ALACAK 
Finansman Geliri  480 
Kiralama-Sermaye Ödemesi  20 
Kasa 2.000  
Önceden Ödenmiş Finansal Kiralama 
Geliri 

1.500 1.500 

1. Ayın kiralama gelirinin 

kaydedilmesi. 

  

Finansman Geliri  60 
Kiralama-Sermaye Ödemesi  440 
Önceden Ödenmiş Finansal Kiralama 
Geliri 

500  

34. Ayın kiralama gelirinin 

kaydedilmesi. 
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asgari kira ödemelerinin bugünkü değerleri ile brüt kiralama yatırımının 

bilanço tarihi itibariyle değerleri de aşağıda yer alan her bir dönem 

itibariyle açıklanır: 

• Bir yıldan az; 

• Bir yıldan fazla ve beş yıldan az; 

• Beş yıldan fazla. 

- Kazanılmamış finansman geliri. 

- Kiraya verene ait garanti edilmemiş kalıntı değer. 

- Tahsil edilemeyen asgari kira alacaklarına ilişkin ayrılan birikmiş karşılık. 

- İlgili dönemde gelir olarak muhasebeleştirilen koşullu kira tutarları. 

- Kiraya verenin yapmış olduğu önemli kira anlaşmalarına ilişkin genel bir 

açıklama. 

Dönem içerisinde yeni girişilen işlerde, iptal edilen kiralarla ilgili gereken 

tutarlar düşüldükten sonra, brüt yatırım ile kazanılmamış gelirler arasındaki farkın da 

açıklanması, büyümenin bir göstergesi olması açısından çoğu zaman faydalı 

olmaktadır.159 

5.2.2. Faaliyet Kiralaması 

Kiraya verenler, faaliyet kiralamasına konu olan varlıkları niteliğine göre 

bilançolarında göstermelidir.160 

Faaliyet kiralamasından kaynaklanan kira geliri, kiraya konu varlıktan elde 

edilen faydadaki azalmanın zamanlamasını daha iyi yansıtan başka bir sistematik 

                                                 
159 TMS 17, 48. Paragraf 
160 TMS 17, 49. Paragraf 
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yöntem var olmadığı sürece, kiralama süresi boyunca doğrusal yöntem uygulanmak 

suretiyle gelir olarak muhasebeleştirilmelidir.161 

Kira gelirinin elde edilmesi sırasında katlanılan maliyetler, amortismanlar dahil 

olmak üzere, gider olarak muhasebeleştirilmelidir. Kiralama konusu varlıktan elde 

edilen faydadaki azalmanın zamanlamasını daha iyi yansıtan başka bir sistematik 

yöntem var olmadığı sürece, kiralama geliri (kiralama konusu varlıkların bakımı ve 

sigortalanması gibi hizmetler karşılığında elde edilen gelirler hariç olmak üzere), ilgili 

gelir bu çerçevede elde edilmese dahi, kiralama süresi boyunca doğrusal yöntemle 

muhasebeleştirilmelidir.162 

Kiracılar tarafından herhangi bir faaliyet kiralamasının müzakere edilmesi ve 

düzenlenmesi için katlanılan başlangıç doğrudan maliyetleri, kiralanan varlığın defter 

değerine eklenmeli ve kiralama geliriyle aynı şekilde kiralama süresi boyunca gider 

olarak muhasebeleştirilmelidir.163 

Amortismana tabi varlıklara ilişkin amortisman politikası, kiraya verenin 

benzer varlıklar için uygulamakta olduğu normal amortisman politikasıyla uyumlu 

olarak uygulanmalı ve söz konusu amortisman TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 

38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standartları ile uyumlu bir şekilde 

hesaplanmalıdır.164 

İşletme, kiralanan varlıkta değer düşüklüğü meydana gelip gelmediğinin 

değerlendirilmesinde TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı hükümlerini 

uygulamalıdır.165 

                                                 
161 TMS 17, 50. Paragraf 
162 TMS 17, 51. Paragraf 
163 TMS 17, 52. Paragraf 
164 TMS 17, 53. Paragraf 
165 TMS 17, 54. Paragraf 
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Kiraya verenin, kiralama konusu varlığın üreticisi veya satıcısı konumunda 

bulunduğu bir kiralamada, kiraya veren, söz konusu işlem satışa eşit olmadığından, 

faaliyet kiralamasına ilişkin olarak herhangi bir satış karı muhasebeleştirmez.167 

Kiraya verenler, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardı hükümlerini 

yerine getirmenin yanı sıra faaliyet kiralamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaları da 

yapmalıdır:168 

- İptal edilemeyen kiralama çerçevesinde ileride elde edilecek asgari kira 

ödemelerinin toplamı ve aşağıda yer alan her bir dönem itibariyle tutarı: 

• Bir yıldan az; 

• Bir yıldan fazla ve beş yıldan az; 

• Beş yıldan fazla. 
                                                 
166 PriceWaterHouseCoopers (PWC), IAS 17: Leases, s.14. 
∗ Uygulama örneği yazarın kitabından aynen alındığından çalışmamızdaki diğer uygulama örnekleri ile 
tekdüzen sağlanamamıştır. 
167 TMS 17, 55. Paragraf 
168 TMS 17, 56. Paragraf 

 
ÖRNEK: Satış ve Geri Kiralama – Finansal Kiralaması 166∗∗∗∗ 
Defter değeri 1 milyon $ olarak gözüken bir tesisin satış ve geri kiralama yoluna 
gidildiğinde alınan bedel 1,4 milyon $’dır. Satış ve geri kiralama yoluyla yapılan 
bu işlem finansal kiralama olarak kaydedilecek ve aradaki 0,4 milyon $’lık fark 
kiralama süresinde amorti edilecektir. Tüm kiralamaya dahil olarak yapılacak 
kiralama ödemesi 0,1 milyon $’dır. 

 
 I/B DR CR 
Tesis, Makine ve Cihazlar B  $1 milyon 
Kasa B $1,4 milyon  
Ertelenmiş Gelir B  $0,4 milyon 
Varlığın satış ve kazancının kaydedilmesi.  

Bu kazanç kiralama süresinde amorti 

edilecektir. 

   

Tesis, Makine ve Cihazlar B $1,4 milyon  
Kiralama Alacaklısı (Güncel) B  $0,1 milyon 
Kiralama Alacaklısı (Güncel Olmayan) B  $1,3 milyon 
Kiralamanın, güncel ve güncel olmayan 

alacaklılar arasında bölüştürülmesinin 

kaydı. 

   



 65 

- İlgili dönemde gelir olarak muhasebeleştirilen toplam koşullu kiralar. 

- Kiraya verenin yapmış olduğu önemli kira anlaşmalarına ilişkin genel 

açıklama. 

Ayrıca; TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, TMS 36 Varlıklarda Değer 

Düşüklüğü, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, TMS 40 Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standartları’ndaki açıklamalara ilişkin 

olarak yer alan esaslar, kiraya verenler açısından, faaliyet kiralaması çerçevesinde 

kiralanmış varlıklar için de geçerli olmaktadır.169 

Örnek:170∗∗∗∗ 

Bir işletme 01.11.2005 tarihinde 50.000 YTL. Bedelle bir iş makinesi satın 

almıştır. İş makinesinin ekonomik ömrü 10 yıldır. İşletme, satın aldığı bu iş makinesini 

aylığı 1.500 YTL’den 4 aylığına B Şirketi’ne kiraya vermiştir.  

Kiralayan ve kiracı işletme açısından muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir: 

Kiralayan İşletmenin Muhasebe kayıtları:  

1
253. TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 50.000,00

320. SATICILAR 50.000,00

İş makinesinin satın alınması
2

102. BANKALAR 1.500,00

649. FAAL.İLG.DİĞ.OL.GELİR. 1.500,00
       649.99 Faaliyet Kiralaması Geliri

Kasım ayı kira gelirinin tahsili

01.11.2005

 

                                                 
169 TMS 17, 57. Paragraf 
170 Gürbüz Gökçen, Başak Ataman Akgül ve Cemal Çakıcı, Türkiye Muhasebe Standartları 
Uygulamaları, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2006, ss.172-173. 
∗ Uygulama örneği yazarın kitabından aynen alındığından çalışmamızdaki diğer uygulama örnekleri ile 
tekdüzen sağlanamamıştır. 
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3
102. BANKALAR 1.500,00

649. FAAL.İLG.DİĞ.OL.GELİR. 1.500,00
      649.99 Faaliyet Kiralaması Geliri

Aralık ayı kira gelirinin tahsili
4

770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.000,00
      770.70 Amortisman Gideri

257. BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 2.000,00

2005 Yılı amortismanı (50.000 YTL/10 yıl)

31.12.2005

31.12.2005

 

 

Kiracı İşletmenin Muhasebe kayıtları: 

1
730. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 1.500,00
       730.99 Faaliyet Kiralaması Gideri

102. BANKALAR 1.500,00

Kasım ayı faaliyet kiralası gideri
2

730. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 1.500,00
       730.99 Faaliyet Kiralaması Gideri

102. BANKALAR 1.500,00

Aralık ayı faaliyet kiralası gideri

30.11.2005

30.11.2005

 

5.3. Satış ve Geri Kiralama İşlemleri 

Bir satış ve geri kiralama işlemi, bir varlığın satışını ve yine aynı varlığın geri 

kiralanmasını içermektedir. Kira ödemeleri ve satış fiyatı, bunlar bir bütün olarak 

müzakere edildiğinden, genellikle birbirlerine bağımlı olmaktadır. Bir satış ve geri 
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kiralama işleminin muhasebeleştirme yöntemi, ilgili kiralama işleminin çeşidine bağlı 

olmaktadır.171 

Bir satış ve geri kiralama işleminin finansal kiralama ile sonuçlanması 

durumunda, satış gelirlerinin defter değerinin üzerindeki kısmı satıcı-kiraya veren 

tarafından hemen gelir olarak muhasebeleştirilmemektedir. Bunun yerine, sözü edilen 

gelir ertelenir ve kiralama süresi boyunca itfa edilmektedir.172 

 

Geri kiralama işlemi bir finansal kiralama ise, yapılmış olan işlem, kiralanan 

varlık işlemin teminatı olmak üzere, kiraya verenin kiracıya finansman sağladığı bir 

araçtır. Bu nedenle, ilgili varlığın defter değerini aşan satış gelirlerinin gelir olarak 

görülmesi doğru değildir. Bu türden fazla tutarlar ertelenir ve kiralama süresi boyunca 

itfa edilmektedir.174 

Bir satış ve geri kiralama işleminin faaliyet kiralaması ile sonuçlanması ve 

ilgili işlemin gerçeğe uygun değer üzerinden gerçekleştiğinin açık olması durumunda, 

her türlü kar veya zarar hemen muhasebeleştirilmelidir. Satış fiyatının gerçeğe uygun 

değerin altında olması durumunda, piyasa fiyatının altında yapılacak kira ödemeleri 

                                                 
171 TMS 17, 58. Paragraf 
172 TMS 17, 59. Paragraf 
173 PriceWaterHouseCoopers (PWC), IAS 17: Leases, s.14. 
∗ Uygulama örneği yazarın kitabından aynen alındığından çalışmamızdaki diğer uygulama örnekleri ile 
tekdüzen sağlanamamıştır. 
174 TMS 17, 60. Paragraf 

 
ÖRNEK: Satış ve Geri Kiralama – Faaliyet Kiralaması173∗ 
Defter değeri 1 milyon $ olarak gözüken bir tesisin satış ve geri kiralama yoluna 
gidildiğinde alınan bedel 1,2 milyon $’dır. Satış ve geri kiralama yoluyla yapılan 
bu işlem faaliyet kiralaması olarak kaydedilecek ve aradaki 0,2 milyon $’lık fark 
kar olarak kaydedilecektir. 

 
 BORÇ ALACAK 
Tesis, Makine ve Cihazlar  $1 milyon 
Kasa $1,2 milyon  
Elden Çıkarma Kazancı  $0,2 milyon 
Elden çıkarma ve kazancın 

kaydedilmesi. 
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dolayısıyla karşılanacak zararlar hariç, ki bu durumda bunlar ertelenir ve ilgili varlığın 

tahmini kullanım süresince kira ödemeleriyle orantılı olarak itfa edilmektedir, diğer her 

türlü kar ve zarar hemen muhasebeleştirilmelidir. Satış fiyatının gerçeğe uygun değerin 

üzerinde olması durumunda, gerçeğe uygun değeri aşan kısım ertelenir ve ilgili varlığın 

beklenen kullanım süresi boyunca itfa edilmelidir.175 

 

Geri kiralama işlemi faaliyet kiralaması ve ilgili kira ödemeleri ile satış 

fiyatları gerçeğe uygun değerde ise, normal bir satış işlemi söz konusudur ve her türlü 

kar ya da zarar hemen muhasebeleştirilmelidir.177 

Faaliyet kiralamaları açısından, satış ve geri kiralama işleminin meydana 

geldiği tarihteki gerçeğe uygun değerin defter değerinden düşük olması durumunda, 

defter değeri ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark hemen muhasebeleştirilmelidir.178 

Finansal kiralamalar açısından, ilgili varlığın değerinde değer düşüklüğü 

olduğu ve bu nedenle buna ilişkin defter değerinin TMS 36 Varlıklarda Değer 

                                                 
175 TMS 17, 61. Paragraf 
176 PriceWaterHouseCoopers (PWC), IAS 17: Leases, s.15. 
∗ Uygulama örneği yazarın kitabından aynen alındığından çalışmamızdaki diğer uygulama örnekleri ile 
tekdüzen sağlanamamıştır. 
177 TMS 17, 62. Paragraf 
178 TMS 17, 63. Paragraf 

 
ÖRNEK: Satış ve Geri Kiralama – Ertelenmiş Ödemeler176∗ 
Defter değeri 1 milyon $ olarak gözüken bir tesisin satış ve geri kiralama 
yoluna gidildiğinde alınan bedel 0,8 milyon $’dır. Satış ve geri kiralama 
yoluyla indirilmiş kira ödemeleri yapılacaktır. 0,2 milyon $’lık indirim 
kiralama süresi boyunca itfa edilecektir. 

 
 BORÇ ALACAK 
Tesis, Makine ve Cihazlar  $1 milyon 
Kasa $0,8 milyon  
Ertelenmiş Zarar $0,2 milyon  
Varlık satış ve kaybının tanınması. 

Bu kayıp, kiralama süresi boyunca itfa 

edilecektir. 
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Düşüklüğü Standardı uyarınca geri kazanılabilir tutara iskonto edildiği durumlar hariç 

olmak üzere, bu tür bir düzeltme gerekmemektedir.179 

Kamuoyunu aydınlatmaya ilişkin esaslar, kiracı ve kiraya veren açısından, satış 

ve geri kiralama işlemlerinde de aynen geçerli olmaktadır. Önemli kira anlaşmalarına 

ilişkin olarak gereken tanımlamalar, ilgili anlaşmanın kendine özgü veya sıra dışı 

koşullarının ya da satış ve geri kiralama işlemine ilişkin koşulların açıklanmasını 

sağlamaktadır.180 

Satış ve geri kiralama işlemleri, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” 

Standardı’ndaki ayrı gösterim kriterinin uygulanmasını gerektirebilmektedir.181 

6. GEÇİŞ UYGULAMALARI 

Paragraf 68’le bağlantılı olarak, bu standardın geriye dönük olarak 

uygulanması teşvik edilmektedir ancak bu işlem zorunlu değildir. Standardın geriye 

yönelik olarak uygulanmaması durumunda, önceden gerçekleştirilmiş finansal 

kiralamalara ilişkin kalan tutarların kiraya veren tarafından tam olarak tespit edildiği var 

sayılmakta ve söz konusu tutarlar bundan sonra bu standart hükümlerine uygun olarak 

muhasebeleştirilmelidir.182 

Daha önce TMS 17’yi uygulamış olan bir işletme,  bu standart tarafından 

yapılan değişiklikleri geriye dönük olarak bütün kiralamaları için veya UMS 17’nin 

geriye yönelik olarak uygulanmamış olması durumunda, söz konusu standardı ilk kez 

uygulamaya başlamasından sonraki bütün kiralamaları için uygulanmalıdır.183 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
179 TMS 17, 64. Paragraf 
180 TMS 17, 65. Paragraf 
181 TMS 17, 66. Paragraf 
182 TMS 17, 67. Paragraf 
183 TMS 17, 68. Paragraf 
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BÖLÜM 3 

TÜRKİYE’DE FİNANSAL KİRALAMA İLE İLGİLİ 

MEVZUAT 

1. 3226 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU 

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu (FKK) 28.Haziran 1985 tarih ve 18795 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Finansal Kiralama Kanunu 5 

ana bölümden ve 34 maddeden oluşmaktadır.184 

1.1. Finansal Kiralama Kanununun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar 

Finansal Kiralama Kanununun amacı, finansman sağlamaya yönelik finansal 

kiralamayı düzenlemektir.185Anlaşılacağı üzere, FKK ile ulaşılmak istenen amaç; 

işletme veya girişimcinin kendi özvarlığını kullanmadan yada mevcut kredi imkanını 

tüketmeden işletmenin ihtiyacı olan bir yatırımın bir bütün olarak tek bir kalem halinde 

gerçekleştirilebilmesi olup böylece yatırım ve yenileme ihtiyacı olan, ancak bunun için 

yeterli mali imkana sahip olmayan işletmeler için önemli bir finansman imkanı 

yaratılması ve işletmelerin ağır finansman yükünden kurtarılmasıdır.186 

Kanunun ikinci maddesinde kapsam sözleşmenin hukuki yapısı, tarafların 

karşılıklı hak ve yükümlülükleri olarak belirlenmiştir.187 

Kanunun üçüncü maddesinde ise kanunda kullanılan temel kavramlar 

tanımlanmıştır. Buna göre sözleşme; finansal kiralama sözleşmesini, kiralayan; finansal 

kiralama şirketini, kiracı; finansal kiralamayı kabul edeni, mal; finansal kiralamaya 

konu malı, kira bedeli; finansal kiralama bedelini ifade eder.188 

                                                 
184 Ergül ve Dumanoğlu, s.67. 
185 Finansal Kiralama Kanunu, Md.1. 
186 Taylan Altıntaş, “Son Düzenlemeler Çerçevesinde Kiraya Veren ve Kiracı Açısından Finansal 
Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 66, (Ocak - Şubat - Mart 
2004). s.1. 
187 Toroslu, “Leasing İşlemleri ve Muhasebesi”, s.47. 
188 Toroslu, “Leasing İşlemleri ve Muhasebesi”, s.48. 
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1.2. Finansal Kiralama Sözleşmesi 

Finansal kiralama sözleşmesi, 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 sözleşmedir.189 

Sözleşmenin şekli ve tesciline ilişkin düzenlemelere kanunun sekizinci 

maddesinde yer verilmiştir. Buna göre; sözleşme düzenleme şeklinde noterlikçe yapılır. 

Taşınır mala dair sözleşme, kiracının ikametgahı noterliğinde özel sicile tescil edilir. 

Taşınmaz mala dair sözleşme ise taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine, gemilere dair sözleşme ise, gemi siciline şerh edilir.190 

Tecil veya şerhten sonra, üçüncü kişilerin finansal kiralama konusu mal 

üzerindeki ayni hak iktisapları kiralayana karşı ileri sürülemez. Yurtdışında yerleşik 

kiralayan şirketin Türkiye’de şubesi yoksa sözleşmeler Hazine Müsteşarlığı tarafından 

tescil edilir.191 

1.3. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Konusu 

FKK’nun beşinci maddesi hükmüne göre, finansal kiralama sözleşmesine 

taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Patent gibi fikri ve sınai haklar konu olamazlar. 

Taşınır mallar, hava taşıtları, deniz taşıtları, kara taşıtları gibi mallardır. 

Taşınmaz mallar ise, gayrimenkul niteliğine haiz, bina, arsa, arazi gibi taşınması 

mümkün olmayan veya taşınmaya konu olması durumunda bütünlüğünü ve 

fonksiyonunu kaybeden mallardır.192 

Bu açıklamalara göre finansal kiralama sözleşmesine konu olabilecek taşınır ve 

taşınmaz malların şu özelliklere sahip olması gerekir: 

                                                 
189 Finansal Kiralama Kanunu, Md.4. 
190 Atilla Altop, “Finansal Kiralama Sözleşmesi’nin Şekline ve Tesciline-veya Şerhine-İlişkin Olarak 
Finansal Kiralama Kanunu’nda Öngörülmüş Düzenleme ve Yarattığı Sorunlar”, Leasing Dünyası, 
Finansal Kiralama Derneği Bülteni, Sayı: 6, (Ocak 2003), s.9. 
191 Toroslu, “Leasing İşlemleri ve Muhasebesi”, s.48. 
192 Tuğlu ve Atilla, s.54. 
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a. Kira sözleşmesi süresi sonunda asli niteliği bozulmadan iadesi mümkün 

olabilecek mallar, 

b. Kendi başına kullanım olanağı olan mallar, 

c. Bir malın herhangi bir şekilde mütemmim cüz’ü veya teferruatı olmayan ve 

sarf malzemesi niteliğinde olmayan mallar.193 

1.4. Finansal Kiralama Bedeli 

FKK’nun altıncı maddesine göre: Finansal kiralama bedeli ve ödeme 

dönemleri taraflarca belirlenir. Bu bedeller sabit veya değişken olabilir. Türk Lirası 

veya Merkez Bankası’nca alım satımı yapılan döviz cinsinden belirlenebilir.Yurt 

dışından yapılacak finansal kiralamalarda kiralama bedeli yıllık 25.000 Amerikan 

Doları karşılığı Türk Lirasından az olamaz. 

1.5. Finansal Kiralama Süresi 

FKK’nun yedinci maddesi hükmü uyarınca finansal kiralama sözleşmeleri en 

az dört yıl süre ile feshedilemez. Hangi kiralama hallerinde sözleşmenin kısalacağı 

Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini 8 

Temmuz 1992 tarih ve 21278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama 

İşlemlerinde Süre ve Sınırın Tespitine Dair Yönetmelik”le kullanmış olup, mezkur 

yönetmeliğe göre, finansal kiralama sözleşme süreleri aşağıdaki hallerde dört yıldan 

kısa olabilir: 194 

a. Teknolojik niteliği veya ekonomik yararlanma ve işletme süresi itibariyle 

kullanımının dört yıldan kısa olduğu Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca onaylanan 

mallar, 

                                                 
193 Mehmet Arslan, “Finansal Kiralamanın Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu”, Lebib Yalkın 
Yayınları, Mükellefin Dergisi, Sayı:52, (Nisan 1997), s.100. 
194 Tuğlu ve Atilla, s.56. 
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b. Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik finansal kiralama şirketleri tarafından 

yapılan kiralama işlemlerinde, ilk sözleşmenin devamı mahiyetinde, yeniden finansal 

kiralama sözleşmesine konu olan mallar, 

c. Yurt içinde ve yurt dışında savaş hali ile savaşa yol açabilecek durumlar 

veya sabotaj, yangın, ağır kaza ve tabii afetler sebebiyle kiralama konusu malın, bu malı 

kiralayanın yada kiracısının zarar gördüğü haller. 

1.6. Finansal Kiralama Şirketinin Hukuki Yapısı 

Finansal kiralama şirketlerinin kuruluşu ve şube açmaları ile yabancı şirketlerin 

Türkiye’de şube açması, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu bakanlığın ön iznine 

bağlıdır. Finansal kiralama şirketlerinin kuruluşuna ve şube açmalarına izin verilmesi 

için, aşağıdaki koşullara uygun bulunması gerekir: 195 

a. Anonim ortaklık biçiminde kurulması, 

b. Sermayelerinin yasada belirtilen tutardan az olmaması, 

c. Ana sözleşmelerinin mevzuat hükümlerine uygun olması ve ana sözleşmede 

mevcut pay grupları, pay sayısı ve tutar ile payların ne kadarının nama ne kadarının 

hamiline yazılı olduğunun yer alması. 

1.7. Finansal Kiralamadan Doğan Hak ve Borçlar 

1.7.1. Kiracının Hak ve Borçları 

a. Kiracının Hakları 

Kiracı, sözleşme süresince finansal kiralama konusu malın zilyedi olup, 

sözleşmenin amacına uygun olarak her türlü faydayı elde etme hakkına sahiptir.196 

 

 

                                                 
195 Ergül ve Dumanoğlu, s.70. 
196 Finansal Kiralama Kanunu, Md.13. 
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b. Kiracının Borçları 

Finansal kiralama işlemlerinde kiracının borçlarını aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz: 

1. Kiracı, kira konusu malı, sözleşmede öngörülen şart ve hükümlere göre 

özenle kullanmak zorundadır. Bu nedenle kiracının, kendi malının korunması ve 

ömrünün uzaması için göstereceği çabayı kiraladığı mal için de göstermesi gerekecektir. 

Malın normal kullanımı dışında, gereken itina gösterilmeden kullanımından 

kaynaklanan zararı kiracı ödeyecektir. 

2. Kiracı, malın sözleşme süresi içinde hasara uğramasından veya ziyaından 

doğan zarardan da sorumludur. Kiracının malın hasar ve ziyaından sorumluluğu, zararın 

sigortaca karşılanmayan kısmı ile sınırlıdır. Bu farkı, kiracı finansal kiralama bedelleri 

ile ödemek zorundadır. 

3. Kiracı, finansal kiralama konusu maldaki zilyetliğini başkasına devredemez. 

Böylece kiracı, zilyetliğinde bulunan kira konusu malı başkasına satamayacağı, 

rehnedemeyeceği gibi, üçüncü şahıslarla yapacağı bu tür sözleşmeler, kiralayana karşı 

ileri sürülemez. 

4. Kiracı, kira konusu malın sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür.197 

1.7.2. Kiralayanın Hak ve Borçları 

a. Kiralayanın Hakları 

Kiralayanın finansal kiralama sözleşmesinden doğan haklarını şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

1. Finansal kiralama konusu mal kiralayan şirketin mülkiyetindedir. 

2. Finansal kiralama sözleşmesinde devir yetkisi kiralayan şirkete tanınabilir. 

Bu durumda devir ancak başka bir kiralayana yapılabilir. Devralan sözleşme koşullarına 

uymak zorundadır. 
                                                 
197 Tuğlu ve Atilla, ss.58-59. 
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3. Kiralayanın haklarından biri de kira bedellerinin kendisine ödenmesidir. 

Kira bedellerinin zamanında ödenmemesi durumunda kiralayan şirket sözleşmeyi 

feshetme hakkına sahiptir.198 

b. Kiralayanın Borçları 

1. Kiralayan, kiracının finansal kiralama konusu maldan yararlanmasına engel 

olacak davranışlarda bulunamaz. 

2. FKK’nun 18. maddesi uyarınca, sözleşmede aksi öngörülmemişse kiralayan 

şirket sözleşme süresince finansal kiralama konusu malın mülkiyetini bir üçüncü kişiye 

devredemez. Sözleşmede bu yetkinin tanınması halinde ise, devir ancak başka bir 

finansal kiralama şirketine yapılabilir; devrin kiracıya karşı geçerli olabilmesi onun 

haberdar edilmesine bağlıdır. 

3. Kiralayan şirket, mülkiyeti kendisine ait olan finansal kiralama konusu malı 

sözleşme süresince sigorta ettirmek zorunda olup, sigorta primlerinin ödenmesi kiracıya 

aittir. 

4. Kiralayan, finansal kiralama sözleşmesinin geçerli olarak kurulması ile 

birlikte FKK madde 4 uyarınca finansal kiralama konusu malın vasıtasız zilyedliğini 

kiracıya sağlama borcu altına girmektedir. Bu kiralayanın temel borçlarından biridir ve 

bu borç ifa edilmeden ne finansal kiralama sözleşmesinin süresi işlemeye başlar, ne de 

kiracının ücret ödeme borcu-ve diğer borçları- muaccel olur.199 

1.8. Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Sona Ermesi 

1.8.1. Sözleşmeyi Kendiliğinden Sona Erdiren Sebepler ve Sonuçları 

FKK’nın 21 ve 22. maddelerine göre; 

                                                 
198 Toroslu, “Leasing İşlemleri ve Muhasebesi”, s.52. 
199 Atilla Altop, “Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiralayanın Borçları”, Leasing Dünyası, Finansal 
Kiralama Derneği Bülteni, Sayı: 11, (Aralık 2004), ss.6-7. 
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• Sözleşmenin süresinin dolması (Ancak, taraflardan her biri sürenin 

bitiminden en az üç ay önce bildirilmek kaydıyla mevcut veya yeni şartlarla 

sözleşmenin uzatılmasını talep edebilir. Sözleşmenin uzatılması tarafların 

anlaşmasına bağlıdır.), 

• Kiralayan şirketin sona ermesi, tüzel kişiliğinin son bulması, 

• Kiracının iflası veya aleyhine yapılan bir icra takibinin semeresiz kalması, 

• Kiracının ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi veya işletmesini tasfiyesi, 

hallerinde finansal kiralama sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı 

sürece finansal kiralama sözleşmeleri sona erecektir.200 

FKK’nun 24. maddesinde, sözleşme sona erdiğinde kiracının finansal kiralama 

konusu malı derhal finansal kiralama şirketine geri vermesi gerektiği hükme 

bağlanmıştır. Bu nedenle, sözleşme süresi sona erdiği için veya yukarıda belirtilen diğer 

nedenlerden biri mevcut olduğu için sözleşme sona erdiğinde, sözleşmeden doğan satın 

alma hakkını kullanmayan veya bu hakkı bulunmayan kiracının elindeki finansal 

kiralama konusu malları derhal finansal kiralama şirketine iade etmesi gerekmektedir.201 

1.8.2. Sözleşmenin Feshine İmkan Veren Sebepler ve Sonuçları 

a. Sözleşmenin Kiralayan Tarafından Feshedilmesi ve Sonuçları 

FKK’ya göre, kiralayan aşağıdaki iki halin varlığı halinde finansal kiralama 

sözleşmesini feshedebilir: 

1. Kiracı, finansal kiralama bedelini ödemede temerrüde düşmüş ve kendisine 

verilen otuz günlük süre içinde de finansal kiralama bedelini ödememişse, 

2. Kiracı, finansal kiralama sözleşmesinde belirtilen hükümlere aykırı 

davranmış, bu aykırılık kiralayanın sözleşmeyi sürdürmesinin beklenemeyeceği 

ağırlıkta olmuşsa. 

                                                 
200 Tuğlu ve Atilla, s.61. 
201 Koç, s.96. 
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Sözleşmenin kiralayan tarafından feshedilmesi halinde, kiracı malı iade ile 

birlikte vadesi gelmemiş finansal kiralama bedellerini ve kiralayanın varsa bunun 

dışındaki zararlarını ödemekle yükümlüdür.202  

b. Sözleşmenin Kiracı Tarafından Feshedilmesi ve Sonuçları 

Kiralayan sözleşemeye aykırı davranır ve bu aykırılık kiracının sözleşmeyi 

sürdürmesinin beklenemeyeceği bir ağırlıkta olursa, kiracı sözleşmeyi feshedebilir.203 

Sözleşmeyi fesheden kiracı malı kiralayana iade eder. Bu durumda kiralayan, kiracının 

uğradığı zararı tazminle yükümlüdür.204 

1.9. Kiracının veya Kiralayanın İflası veya İcra Takibine Uğraması 

FKK’na göre yapılmış olan finansal kiralama sözleşmelerinde kiracının veya 

kiralayanın iflası veya icra takibine uğraması durumlarında özel hükümler 

bulunmaktadır. 

1.9.1. Kiracının İflası veya İcra Takibine Uğraması 

Kiracının iflas etmesi durumunda, iflas memuru İcra İflas Kanunu’nun 221. 

maddesine göre büro teşkilinden önce finansal kiralama sözleşmesi kapsamındaki 

malların tefrikine karar verir. Çünkü bu malların mülkiyeti iflas etmiş kiracıya değil 

finansal kiralama şirketine aittir. Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için iflas masası 

dışında bırakılacak malların finansal kiralama sözleşmesinin konusu olduğuna dair 

hiçbir şüphenin bulunmaması ve malların kiracının elinde bulunması gerekmektedir.205 

İflas memurunun malların iflas masası dışında kalmasına karar vermesi 

durumunda, kiracıdan alacağı bulunan alacaklılar bu kararı öğrendikleri günden itibaren 

7 gün içinde icra tetkik merciine itiraz edebilirler. İtirazların, tetkik mercii tarafından 1 

ay içinde karara bağlanması gerekir.206 

                                                 
202 Tuğlu ve Atilla, s.62. 
203 FKK, md.23/2. 
204 FKK, md.25/2. 
205 Toroslu, “Leasing İşlemleri ve Muhasebesi”, s.68. 
206 Koç, s.91. 
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Kiracı aleyhine icra yoluyla takip yapılması halinde, icra memuru, finansal 

kiralama konusu malların takibin dışında tutulmasına karar verebilir. İcra memurunun 

kararına karşı 7 gün içinde itiraz edilebilir. Bu itiraz, tetkik merciince en geç 1 ay içinde 

karara bağlanır. 

Kiracının icra takibine uğraması halinde, 

• Finansal kiralama sözleşmesinde, finansal kiralamaya konu malların bir bedel 

ödenmeksizin sözleşme süresi sonunda kiracıya geçeceği şeklinde bir hüküm 

bulunması, 

• Bir bedel karşılığında sözleşme sonucunda malın kiracıya geçeceği şeklinde 

finansal kiralama sözleşmesinde hüküm bulunması, 

durumlarında finansal kiralama sözleşmelerine konu mallar 

haczedebilecektir.207 

1.9.2. Kiralayanın İflası veya İcra Takibine Uğraması 

Kiralayanın iflas etmesi durumunda, finansal kiralama sözleşmesi 

kararlaştırılan sürenin sonuna kadar iflas masasına karşı geçerliliğini sürdürür. İflasın 

ilanından itibaren kiracı kira bedellerini iflas masasına ödeyecektir. Kiracıya sözleşme 

sonunda satın alma hakkı tanınmış ise kiracı, sözleşme süresinin sonunda iflas 

kapanmamışsa iflas dairesine veya mal başka bir kuruluşa devredilmiş ise bunlara karşı 

satın alma hakkını kullanabilir.  

Kiralayan aleyhine icra yoluyla takip yapılması halinde finansal kiralama 

sözleşmesine konu mallar sözleşme süresi boyunca haczedilemez. Finansal kiralama 

şirketlerinin şahsi borçlarından dolayı kira bedellerinin haczedilmesi mümkündür. Bu 

durumda kiracıların kira bedellerini icra dairesine ödemeleri gerekmektedir.208 

FKK’nda yer alan bu düzenleme ile finansal kiralama yoluyla mal edinen 

kişilere, kiralayan iflas etse yada icra takibine uğrasa da kiralanan malların kiracıda 

                                                 
207 Tuğlu ve Atilla, ss.64-65. 
208 Toroslu, “Leasing İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi”, s.69. 
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kalacağına dair bir güvence verilmiştir. Bu güvence kiralama sözleşmesi sonuna kadar 

devam edecektir. Dolayısıyla kiralayanın bu durumu kiracının ekonomik kararlarını 

etkilemeyecektir.209 

1.10. Teşviklerden Yararlanma 

4842 sayılı Kanun ile 3226 sayılı Kanunu’nun 28. maddesinde yapılan 

değişiklikle, finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilen yatırımlarda kiralayanın, finansal 

kiralama konusu iktisadi kıymetlerle ilgili olarak bunların satın alınması halinde 

uygulanan teşviklerden finansal kiralama şirketinin yararlanacağı hüküm altına 

alınmıştır. Yapılan bu değişiklikle yatırımların teşvik belgesine bağlı olma şartı 

kaldırılmıştır. Ama, teşviklerden eskiden olduğu gibi şimdi de finansal kiralama şirketi 

yararlanmaya devam edecektir. 

Bu hüküm sistemin işleyişini teşvik bakımından yerindedir. Ayrıca tekerrür 

bulunmadığından Devletin aleyhine değildir. Kiracı kiralayana sağlanan avantaj 

karşılığında kirada indirim sağlayabilir. Ancak, aynı teşvikten yalnız taraflardan biri 

yararlanabilir. Kira süresi bittikten sonra devam eden teşviklerden yararlanma hakkının 

kiracıya ait olması doğaldır.210 

                                                 
209 Tuğlu ve Atilla, s.66. 
210 Tuğlu ve Atilla, s.67. 
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2. SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA FİNANSAL 

KİRALAMA İŞLEMLERİ 

2.1. Tebliğin Amacı 

Bu kısmın amacı, kiralama işlemlerinin mali tablolarda gösterilmesine ilişkin 

usul ve esasları belirlemektir.211 

2.2. Tebliğin Kapsamı 

İşletmeler, kiralama işlemlerini bu Kısımda belirtilen usul ve esaslara uygun 

olarak mali tablolarına yansıtırlar. Ancak, aşağıdaki hususlar bu Kısmın kapsamı 

dışındadır: 

a) Maden, petrol, doğal gaz ve benzeri yeniden yaratılabilir olmayan doğal 

kaynakların aranması ve kullanılması ile ilgili kiralama sözleşmeleri, 

b) Sinema ve video filmi, oyun, patent, telif hakları ve benzeri hak ve ürünlerin 

lisans anlaşmaları. 

Bu kısımdaki hükümler: 

a) Kiracının, finansal kiralama çerçevesinde elde ettiği yatırım amaçlı 

gayrimenkulleri bu Tebliğin “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” Kısmındaki hükümler 

uyarınca değerlemesinde, 

b) Kiraya verenin, faaliyet kiralaması çerçevesinde kiraya verdiği yatırım 

amaçlı gayrimenkulleri bu Tebliğin “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” Kısmındaki 

hükümler uyarınca değerlemesinde, 

c) Kiracının, finansal kiralama çerçevesinde elde ettiği canlı varlıkları bu 

Tebliğin “Tarımsal Faaliyetler” Kısmındaki hükümler uyarınca değerlemesinde, 

                                                 
211 SPK Seri: XI, 25 No’lu Tebliğ Md. 475. 
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d) Kiraya verenin, faaliyet kiralaması çerçevesinde kiraya verdiği canlı 

varlıkları bu Tebliğin “Tarımsal Faaliyetler” Kısmındaki hükümler uyarınca 

değerlemesinde uygulanmaz.212 

2.3. Tanımlar 

Kiralama: Finansal kiralama mevzuatına göre yapılsın veya yapılmasın, 

kiraya verenin, bir ödeme veya ödemeler serisi karşılığında, bir sözleşmeyle bir varlığın 

kullanım hakkını belirli bir süre için kiracıya devretmesini, 

Finansal Kiralama: Kiralama sözleşmesi ile bir varlığın mülkiyetine sahip 

olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile tüm faydaların kiracıya bırakılmasını, 

Faaliyet Kiralaması: Finansal kiralama dışındaki kiralama çeşitlerini, 

Ekonomik Ömür: Bir veya daha fazla kullanıcı tarafından, bir varlığın 

ekonomik olarak kullanılabileceği beklenen süreyi veya bir veya daha fazla kullanıcı 

tarafından bir varlıktan elde edilmesi beklenen üretim veya benzer ürün sayısını, 

Faydalı Ömür:  Kiralama süresi ile sınırlı olmaksızın, bir varlığın işletmeye 

ekonomik olarak fayda üretebileceği süreyi, 

Kiralamanın Başlangıç Maliyetleri: Kiraya verenin üretici veya satıcı olduğu 

durumlar hariç, kiralama sözleşmesinin müzakere edilmesi ve ayarlanması ile doğrudan 

ilgili olan ve bu işlemlerin yapılması neticesinde ortaya çıkan, kiracının mali 

durumunun ve verdiği teminatların değerlendirilmesi, teminatların alınması için yapılan 

giderler ile komisyon, harç, vergi ve benzeri diğer giderlerden oluşan, kiralama işlemi 

olmasaydı ortaya çıkmayacak olan marjinal maliyetleri ifade eder. Başlangıç 

maliyetleri, kiralama işlemi olmasaydı kiraya verenin katlanmak zorunda olmayacağı 

giderleridir.213 

                                                 
212 SPK Seri: XI, 25 No’lu Tebliğ Md. 476. 
213 Güven Sayılgan, ‘‘Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilme İlkeleri ve Örnek Uygulama’’, 
Muhasebe ve Denetime Bakış, (Nisan 2004), s.73. 
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Alt Kiralama: Faaliyet kiralamasında kiracının kiraladığı bir varlığın kiralama 

sözleşmesine hüküm koymak ve kiralama süresi içinde kalmak koşulu ile üçüncü bir 

kişiye kiralanmasını, 

Feshedilemez Kiralama: Kiraya verenin rızasının olması, gerçekleşmesi 

oldukça düşük bir şartın gerçekleşmesi, kiralama konusu varlıkla aynı veya benzer bir 

varlığın aynı kiraya verenden kiralanması veya sözleşmenin iptal edilmesini 

engelleyecek şekilde yüksek bir cezai ödeme yapılması şartıyla fesh edilebilen kiralama 

sözleşmelerini, ifade eder. 

Kiralama tanımına kiracıya, kiralamanın şartları çerçevesinde varlık üzerindeki 

mülkiyet hakkını iktisap etme seçeneğini tanıyan kira sözleşmeleri de dahildir.214 

2.4. Kiralama İşlemlerine İlişkin Esaslar 

2.4.1. Kiralamanın Başlangıcı 

Kiralamanın başlangıcı, sözleşmenin yapıldığı tarih veya daha önce olması 

durumunda, kiralamaya konu olacak ilgili varlığın üretimine başlanması, kullanım 

amacıyla hazır hale getirilme çalışmalarının başlaması gibi tarafların kiralama işlemiyle 

ilgili önemli taahhütlere girdiği tarihtir. Yani bu iki tarihten hangisi daha erken ise bu 

tarih kiralama sözleşmesinin başlangıcı olarak kabul edilecektir. Bu tarih itibariyle 

kiralama işlemleri faaliyet kiralaması veya finansal kiralama olarak sınıflandırılır ve 

işlemin finansal kiralama olarak sınıflandırılması durumunda, kiralama süresinin 

başlangıcında muhasebeleştirilmesi gereken tutarlar belirlenir. 215 

2.4.2. Kiralamanın Süresi  

Kiralama süresi, sözleşmede belirtilen feshedilemez kiralama süresidir. Ancak, 

kiralamanın başlangıcı itibarıyla, sözleşmede belirtilen sürenin bitiminde, bir ödeme 

yaparak veya yapmaksızın kiracıya süre uzatımı hakkı tanınmış ve kiralamanın 

                                                 
214 Sayılgan, s.74. 
215 Başar, s.515. 
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başlangıç tarihi itibarıyla, kiracının bu süre uzatımı hakkını kullanması kesin veya 

kesine yakınsa, bu ilave süre de kiralama süresi içerisinde değerlendirilir.216 

2.4.3. Asgari Kira Ödemesi  

Asgari kira ödemesi, kira süresi boyunca kiracının kiralama konusu varlıkla 

ilgili olarak yapmakla yükümlü olduğu ödemelerin toplamıdır. Şarta bağlı kira bedelleri 

ile kiralanan varlıkla ilgili bakım, onarım, vergi, sigorta ve benzeri giderler ve hizmet 

maliyetleri ile ilgili olarak yapılan ancak kiraya verenden tahsil edilecek veya kiraya 

verene devredilecek ödemeler asgari kira ödemesi kapsamında değerlendirilmez. 

Aşağıdaki tutarlar da asgari kira ödemesi içinde değerlendirilir: 

a) Kiracı açısından, kiraya verene kira süresinin sonunda ödenmesi, kiracının 

kendisi veya kendisiyle ilişkili taraflarca garanti edilmiş tutarlar, 

b) Kiraya veren açısından, kiraya verene kiracı, kiracıyla ilişkili taraflar veya 

kiracıdan bağımsız olmakla beraber verilen garantiyi yerine getirmeye mali yeterliliğe 

sahip olan üçüncü kişi ve kurumlar tarafından garanti edilmiş hurda değer. 

Ancak, kiralama süresinin bitiminde, kiracıya, ilgili varlığın o zamanki makul 

değerinden bariz şekilde düşük bir bedelle satın alma opsiyonu tanıyan ve böylece kira 

sözleşmesinin başlangıcı itibarıyla, kiracı tarafından normal şartlar altında bu opsiyonun 

kullanılacağının beklendiği durumda, asgari kira ödemesi, bu opsiyonu kullanmak için 

gerekli ödeme tutarını da kapsar.217 

2.4.4. Makul Değer 

Makul değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, herhangi bir ilişkiden 

etkilenilmeyecek şartlar altında, bir varlığın el değiştirebileceği fiyatı veya 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas teşkil edecek meblağı ifade etmektedir. 

Kiralama konusu varlığın makul değeri, kiraya verenin söz konusu varlığın 

üreticisi olması durumunda o malın satış fiyatı, aksi durumda kiraya verene olan 

                                                 
216 SPK Seri: XI, 25 No’lu Tebliğ Md. 479. 
217 SPK Seri: XI, 25 No’lu Tebliğ Md. 480. 
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maliyetidir. Ancak, kiraya verme ile elde etme arasında önemli bir zaman geçmişse, 

makul değer, kiraya verme tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenir. 

Makul değerin belirlenmesinde, kiraya verenin bilgisinden yararlanılır. Makul değerin 

belirlenmesinde, finansman giderleri ile miktar ve fiyat iskontoları dikkate alınır.218 

2.4.5. Hurda Değer, Garanti Edilmiş ve Garanti Edilmemiş Hurda Değer 

Kiralamanın başlangıcı itibarıyla, kira süresi sonunda işletme tarafından 

kiralama konusu varlıktan elde edilmesi beklenen makul değer kiralama konusu varlığın 

hurda değeridir. 

Hurda değerin kiracı veya kiracıyla ilişkili taraflarca garanti edilmiş kısmı, 

kiracı açısından garanti edilmiş hurda değerdir. 

Kiraya veren açısından, buna ilave olarak, kiraya veren ile ilgili olmayan mali 

yeterliliğe sahip üçüncü kişi tarafından garanti edilmiş tutarlar, kiraya veren açısından 

garanti edilmiş hurda değerdir. 

Garanti edilmemiş hurda değer, kiralanan varlığın hurda değerinin kiraya 

verene ödenmesinin garanti edilmemiş kısmıdır. Kiraya verenle ilişkili taraflarca garanti 

edilmiş bulunan hurda değer, garanti edilmiş hurda değer kapsamında 

değerlendirilmez.219 

2.4.6. Brüt Kira Yatırımı, Net Kira Yatırımı ve Kazanılmamış Finansman 

Gelirleri 

Brüt kira yatırım tutarı; bir finansal kiralamada, kiraya veren açısından, asgari 

kira ödemesi ile kiraya verene ait olacak olan garanti edilmemiş hurda değer toplamıdır. 

Kazanılmamış finansman geliri; brüt kira yatırımı ile kiralamadaki zımni faiz 

oranı üzerinden brüt yatırımın bugünkü değeri arasındaki farktır. 

                                                 
218 Başar, s.516. 
219 SPK Seri: XI, 25 No’lu Tebliğ Md. 482. 
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Net kira yatırımı; brüt yatırımdan kazanılmamış finansman gelirlerinin 

indirilmesi suretiyle elde edilen tutardır.220 

2.4.7. Zımni Faiz Oranı 

Zımni faiz oranı, kiralamanın başlangıcı itibarıyla, asgari kira ödemeleri ile 

garanti edilmemiş hurda değer toplamını, kiralanan varlığın makul değeri ile başlangıç 

maliyetlerinin toplamına eşitleyen iskonto oranıdır.221 

2.4.8. Kiracının Marjinal Borçlanma Faiz Oranı  

Kiracının marjinal borçlanma faiz oranı; kiracının benzer kiralama, vade ve 

teminatlar çerçevesinde, kiralamaya konu olan varlığı satın alması için gerekli tutar için 

katlanacağı faiz oranıdır.222 

2.4.9. Şarta Bağlı Kira 

Şarta bağlı kira, kira ödemelerinin miktar olarak sabit olmayan ve kiralanan 

varlığı elde bulundurma süresi ile ilgili bulunmayan, daha ziyade varlığın kullanımı, 

satışların yüzdesi, fiyat endeksleri, piyasa faiz haddi gibi göstergelere bağlı olarak 

belirlenen kısmıdır.223 

2.4.10. Kiralamanın Başlangıç Maliyetleri 

Kiralama işlemlerinin ayarlanması ve müzakere edilmesi sırasında ortaya çıkan 

ve kiraya veren tarafından katlanılan komisyon, harç, vergi ve benzeri diğer giderlerdir. 

Başlangıç maliyetleri, kiralama işlemi olmasaydı kiraya verenin katlanmak zorunda 

olmayacağı giderler ile kiracının mali durumunun ve verdiği teminatların 

değerlendirilmesi, teminatların alınması, kira sözleşmesinin müzakere edilmesi 

nedeniyle oluşacak giderler gibi kalemleri içerir.224 

                                                 
220 SPK Seri: XI, 25 No’lu Tebliğ Md. 483. 
221 SPK Seri: XI, 25 No’lu Tebliğ Md. 484. 
222 SPK Seri: XI, 25 No’lu Tebliğ Md. 485. 
223 SPK Seri: XI, 25 No’lu Tebliğ Md. 486. 
224 SPK Seri: XI, 25 No’lu Tebliğ Md. 487. 



 86 

2.5. Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırması 

2.5.1. Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırılması 

Kiralama sözleşmeleri, kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve 

getirilerin kiraya verende kalması veya kiracıda bulunması derecesine göre 

sınıflandırılır. Bir varlıkla ilgili riskler, varlığın atıl kalması, teknolojik değişiklikler 

nedeniyle varlığın demode olması, ekonomik durumdaki değişiklikler nedeniyle 

getirisinin değişmesidir. Varlığın faydalı ömrü içinde karlı bir şekilde işletilmesi, 

değerinin artması veya hurda değerinin artması varlıkla ilgili getirileri oluşturmaktadır. 

Kiralama konusu varlıkların mülkiyetine ilişkin risk ve getirilerinin tamamının kiracıya 

devredildiği kiralama işlemleri finansal kiralamadır. 

Normal olarak, kiralama türünün kiralayan ve kiracı tarafından aynı şekilde 

sınıflandırılması gerekmektedir. Ancak, bazı durumlarda taraflar arasında farklı 

sınıflandırma söz konusu olabilir.   

Bu çerçevede, kiralama işlemlerinin sınıflandırmasında, işlemin hukuki şekli 

değil, ekonomik özü esas alınır. Bu çerçevede, aşağıdaki kriterlerden en az birinin var 

olduğu bir kiralama işlemi, finansal kiralama olarak kabul edilir: 

a) Kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresinin bitiş tarihinde kiracıya 

geçeceğinin öngörülmesi, 

b) Kiracıya, kiralanan varlığı, opsiyonun kullanım tarihinde oluşması beklenen 

makul değerinden oldukça düşük bir bedelle satın alma opsiyonu verilmesi ve bu 

nedenle, kiralamanın başlangıcı itibariyle, normal şartlar altında kiracı tarafından bu 

opsiyonun kullanılacağının beklenmesi,  

c) Mülkiyet kiracıya geçmeyecek olsa bile, kira süresinin kiralanan varlığın 

ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması, 

d) Sözleşmenin başlangıcı itibariyle, asgari kira ödemelerinin bugünkü 

değerinin en az varlığın  makul değerine eşit olması, 
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e) Kiralama konusu varlığın büyük değişiklikler yapılmaksızın kiracıdan 

başkası tarafından kullanılamayacak şekilde özel bir yapıda olması, 

Bunun yanında, aksini gerektirecek özel durumlar olmadıkça, bir kiralama 

sözleşmesinde aşağıdaki hususların birlikte veya tek başına olması durumunda ilgili 

sözleşme finansal kiralama olarak sınıflandırılır. 

a) Kiracının kiralama işlemini feshedebilmesi durumunda, kiraya verenin 

fesihten doğan zararlarının kiracı tarafından karşılanması, 

b) Hurda değerin makul değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya 

kayıpların kiracıya ait olması, 

c) Kiracının, sembolik bir bedelle bir dönem daha kiralamayı sürdürme 

hakkının bulunması. 

Bunlar dışında kalan kiralamalar, faaliyet kiralaması olarak kabul edilir. 

Kiralamaya ilişkin sınıflandırma, kiralama işleminin başında yapılır. Kiraya 

veren ile kiracının, kiralama işlemini yenilemek dışında, kiralama işleminin 

koşullarında sınıflandırmayı değiştirecek bir değişiklik yapmaları durumunda, yenilenen 

sözleşme kalan dönem için yeni bir sözleşme olarak kabul edilir.  

Ancak, ekonomik ömür değişiklikleri gibi tahminlerde değişiklikler veya 

kiracının ödeme yapamaması gibi, durumlardaki değişiklikler, muhasebe açısından, kira 

sözleşmesinin sınıflandırmasını değiştirmez.225 

2.5.2. Gayrimenkullerle İlgili Özel Hükümler 

Boş araziler ile üzerinde bina bulunan arazilerin kiralaması da, diğer varlıkların 

kiralaması ile aynı hükümlere tabidir. Ancak, kiralama süresi sonunda mülkiyetin 

kiracıya geçmesi öngörülmemişse, arazilerde mülkiyete ilişkin risk ve getirilerin 

tamamının veya tamamına yakınının kiracıya devredilmiş olduğu varsayılmaz. 

Böylelikle, mülkiyetin kiracıya geçmesinin öngörülmediği arazi kiralamaları, finansal 

                                                 
225 SPK Seri: XI, 25 No’lu Tebliğ Md. 488. 
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kiralama olarak kabul edilmez.  Bu tür kiralama işlemlerinde yapılan ödemeler, peşin 

ödenmiş kiralama bedelini temsil eder ve kiralanan araziden elde edilen faydaya uygun 

şekilde kiralama dönemi içinde itfa edilir. 

Kiralama süresi sonunda ilgili varlıkların mülkiyetinin  kiracıya geçeceğinin 

kararlaştırıldığı durumlar hariç olmak üzere, üzerinde bina bulunan arazilerde olduğu 

gibi arazi ve binayı birlikte içeren kira sözleşmelerinde, kiralamanın sınıflandırılması 

kapsamında arazi ve bina ayrı olarak değerlendirilir. Arazinin ömrü sonsuz olduğundan, 

kiralama süresi sonunda arazinin mülkiyetinin kiracıya geçmesinin öngörülmediği 

durumlarda, sözleşmenin arazi kısmı faaliyet kiralaması olarak kabul edilir. 

Sözleşmenin bina kısmı, finansal veya faaliyet kiralaması olarak bu Kısımdaki 

hükümler çerçevesinde sınıflandırılmaya tabi tutulur. 

Peşin ödenenler dahil kiralamanın başlangıcındaki asgari kira ödemeleri, arazi 

ve bina arasında, bu varlıkların kiralamanın başlangıcı tarihindeki makul değerleri 

oranında dağıtılır. Arazi ve binanın birlikte kiralamaya konu edildiği durumda, her iki 

unsurun da faaliyet kiralaması kapsamında olduğu sonucuna açıkça ulaşıldığı durumlar 

hariç olmak üzere, kira ödemelerinin arazi ve bina arasındaki tahsisinin açıklıkla 

yapılamadığı hallerde, söz konusu kiralamada arazi ve bina bir bütün olarak,  finansal 

kiralama olarak kabul edilir. 

Arazi ve binanın birlikte kiralamaya konu edildiği kiralamada, kiralamanın 

başlangıcı tarihinde arazinin makul değerinin binaya göre önemsiz olması durumunda, 

söz konusu iki unsur kiralamanın sınıflanması kapsamında ayrı ayrı değil toplu olarak 

değerlendirilir. Bu durumda binanın faydalı ömrü arazi ve binanın faydalı ömrü olarak 

değerlendirilir.226 

2.6. Finansal Kiralamanın Kiracı Tarafından Muhasebeleştirilmesi 

Finansal kiralama işlemine konu olan varlıklar, kiracının bilançosunda, ilgili 

varlığın makul değeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı 

üzerinden aktifte bir varlık, pasifte ise eşit tutarda bir yükümlülük olarak izlenir. Asgari 
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kira ödemelerinin bugünkü değerinin hesaplanmasında, kiralamadaki zımni faiz oranı; 

bunun tespit edilememesi durumunda ise kiracının marjinal borçlanma faiz oranı esas 

alınır. Mali tabloların cari/cari olmayan ayrımı yapılarak sunulduğu durumlarda,  bu 

şekilde oluşan kira borçları da diğer borçlarla aynı şekilde kısa veya uzun vadeli 

yükümlülükler içinde izlenir. 

Kira borçları ile kiralanan varlığın aktifte izlenen değeri birbirinden mahsup 

edilmez. 

Finansal kiralamada, kiracı tarafından yapılan kiralamanın başlangıç 

maliyetleri aktife alınan varlığın maliyetine dahil edilir. 

Kira ödemeleri borçlarda bir indirim ve finansman giderleri olarak ikiye 

bölünür. Finansman giderleri, kira süresi içindeki dönemlere, her bir dönem için geriye 

kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı üretecek şekilde belirlenerek 

dağıtılır. Kira ödemelerinin finansman giderleri dışındaki kısmı ilgili kira borç 

tutarından indirilir. 

Bu şekilde aktifte izlenen varlıkların amortismanı, diğer benzer varlıklar için 

uygulanan politikalara uygun olarak kiracı tarafından ayrılır. Kira süresinin kiralanan 

varlığın faydalı ömründen kısa olması ve kira süresi sonunda ilgili varlığın kiracı 

tarafından satın alınmasının makul şekilde kesin olmadığı durumlarda, aktifte yer alan 

kiralanan varlık kira süresi içerisinde; kiralanan varlığın faydalı ömrünün kira 

süresinden kısa olması durumunda ise faydalı ömrü içinde itfa edilir. 

İlgili varlık için ayrılan amortisman ile kira ödemeleri tutarı aynı olmak 

zorunda olmadığından, kiralamanın başlangıcından sonra finansal kiralama ile alınan 

varlıkların net tutarı ile bu varlıklar nedeniyle oluşturulan borçlar eşit olmayabilir. 

Bu Tebliğin “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” Kısmında yer alan hususlar, 

finansal kiralama çerçevesinde kiralanan varlıklar için de geçerlidir.227 
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Örnek: Finansal Kiralama yoluyla kiralanan iktisadi kıymetin net bugünkü 
değeri 1.000 YTL’dir. Finansal Kiralama Sözleşmesinin brüt tutarı 2.400 
YTL olup, faiz giderleri 1.400 YTL’dir. Kiracı açısından günlük defter 
kayıtlarını yapınız.228 ∗ 

1) Finansal kiralamaya konu varlığın aktife kaydedilmesi ve anapara 
ödemeleri ile ilgili borçların kaydedilmesi(01.01.2006): 
 BORÇ ALACAK 
253 – Tesis Makine ve 
Cihazlar 

1.000  

191 – İndirilecek KDV(%1) 10  
301 – Finansal Kiralama 
İşlemlerinden Borçlar 

 128 

401 – Finansal Kiralama 
İşlemlerinden Borçlar 

 872 

100 – Kasa  10 
2) Finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin faiz ödemelerinin 
vadelerine göre tahakkuk ettirilerek borç hesaplarına 
kaydedilmesi(01.01.2006): 
 BORÇ ALACAK 
302 – Ertelenmiş Finansal 
Kiralama Borçlanma 
Maliyetleri 

472  

402 – Ertelenmiş Finansal 
Kiralama Borçlanma 
Maliyetleri 

928  

301 – Finansal Kiralama 
İşlerinden Borçlar  

 472 

401 – Finansal Kiralama 
İşlerinden Borçlar 

 928 

3) Dönemsellik ilkesine gore dönem sonlarında uzun vadeli hesaplardan 
kısa vadeli olanlarına yapılacak aktarmalar (31.12.2006):  
401 – Finansal Kiralama 
İşlerinden Borçlar 

188  

302 – Ertelenmiş Finansal 
Kiralama Borçlanma 
Maliyetleri 

412  

301 – Finansal Kiralama 
İşlerinden Borçlar 

 188 

402 – Ertelenmiş Finansal 
Kiralama Borçlanma 
Maliyetleri 

 412 

                                                 
228 Sayılgan,  s.80. 
∗ Uygulama örneği yazarın kitabından aynen alındığından çalışmamızdaki diğer uygulama örnekleri ile 
tekdüzen sağlanamamıştır. 
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2.7. Faaliyet Kiralamasının Kiracı Tarafından Muhasebeleştirilmesi 

Faaliyet kiralaması kapsamında yapılan kira ödemeleri, kiralama dönemi 

süresince, ödemeler eşit tutarlarda yapılmasa da, eşit tutarlarda gelir tablosuna gider 

olarak yansıtılır. Ancak, kiralanan varlıktan kiracının beklediği faydanın zamanlamasını 

daha iyi yansıtan sistematik bir bazın var olması halinde, kira ödemeleri bu baz esas 

alınarak gelir tablosu ile ilişkilendirilir.229 

2.8. Finansal Kiralamanın Kiraya Veren Tarafından 

Muhasebeleştirilmesi 

Finansal kiralamada, kiraya veren, kiralama konusu varlığı mali tablolarından 

çıkarıp, net kira yatırımı tutarına eşit bir alacak olarak mali tablolarında izler. 

Finansal kiralama ile ilgili finansman geliri, kiraya verenin finansal kiralama 

kapsamındaki net yatırımına sabit bir dönemsel getiri getirecek şekilde belirlenir. 

Hizmet maliyetleri hariç, alınan kira ödemeleri ana para ve kazanılmamış finansman 

gelirlerini azaltacak şekilde brüt kira yatırımının tutarından düşülür. 

Kiraya verenin kiralamadaki brüt yatırımının belirlenmesinde kullanılan 

garanti edilmemiş hurda değer ile ilgili tahminler düzenli olarak gözden geçirilir ve 

bunda bir azalma olduğu tespit edilirse, gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansman 

gelirleri tutarı bu azalmaya göre yeniden hesaplanır ve ilgili döneme kadar olan birikmiş 

tutar topluca gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

Kiralamanın müzakeresi ve ayarlanması sırasında kiralamanın başlangıç 

maliyetleri oluşabilir. Kiralamanın başlangıç maliyetleri, harç, vergi, komisyon gibi 

giderler ile kiralamanın müzakeresi ve  ayarlanması ile doğrudan ilgili marjinal 

maliyetleri kapsar. Finansal kiralama için yapılan ve finansal gelir yaratmak için 

katlanılan direkt maliyetler (başlangıç maliyetleri) ya gerçekleştiği anda gider yazılır ya 
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da kiralama alacakları içinde izlenir ve böylelikle kira süresi boyunca mali tablolara 

alınacak gelirin miktarının azalması sağlanır.230 

 
Örnek: Finansal Kiralama yoluyla kiraya verilecek iktisadi kıymetin net 
bugünkü değeri 1.000 YTL’dir. Finansal Kiralama Sözleşmesinin brüt tutarı 
2.400 YTL olup, faiz gelirleri 1.400 YTL’dir. Kiracı açısından günlük defter 
kayıtlarını yapınız.231∗  
1) Kiralamaya konu olan iktisadi kıymetin satın alınması 
 BORÇ ALACAK 
253 – Tesis, Makine ve Cihazlar 1.000  
191 – İndirilecek KDV(%1) 10  
100 – Kasa  1.010 
2a) Kiralayan üretici ise; iktisadi kıymetin kiraya verilmesi kaydı: 
 BORÇ ALACAK 
121 – Alacak Senetleri 128  
221 – Alacak Senetleri 872  
100 – Kasa 10  
600 – Yurtiçi Satışlar   1.000 
391 – Hesaplanan KDV  10 
620 – Satılan Mamul Maliyeti 850  
152 – Mamuller  850 
2b) Kiralayan üretici değilse; iktisadi kıymetin kiraya verilmesi kaydı:  
 BORÇ ALACAK 
121 – Alacak Senetleri 600  
221 – Alacak Senetleri 1.800  
100 – Kasa 10  
253 – Tesis, Makine ve Cihazlar  1.000 
124 – Kazanılmamış Finansal 
Kiralama Faiz Gelirleri 

 472 

224 – Kazanılmamış Finansal 
Kiralama Faiz Gelirleri 

 928 

391 – Hesaplanan KDV  10 
3) Dönemsellik ilkesine göre dönem sonlarında uzun vadeli hesaplardan 
kısa vadeli olanlarına yapılacak aktarmalarının kaydı: 
 BORÇ ALACAK 
121 – Alacak Senetleri 600  
224 – Kazanılmamış Finansal 
Kiralama Faiz Gelirleri 

412  

221 – Alacak Senetleri  600 
124 – Kazanılmamış Finansal 
Kiralama Faiz Gelirleri 

 412 

                                                 
230 SPK Seri: XI, 25 No’lu Tebliğ Md. 492. 
231 Sayılgan, s.86. 
∗ Uygulama örneği yazarın kitabından aynen alındığından çalışmamızdaki diğer uygulama örnekleri ile 
tekdüzen sağlanamamıştır. 
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2.9. Finansal Kiralamada, Kiraya Veren Üretici veya Satıcıların Kar 

veya Zararı 

Kiraya verenin finansal kiralamaya konu olan varlığın üreticisi veya satıcısı 

olması durumunda, satış kar veya zararı, satışlarda izlenen politika ile uyumlu olarak 

gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Ancak, faiz oranlarının yapay olarak düşük belirlendiği 

durumlarda, satış karı, piyasa faiz oranının uygulanması durumunda ortaya çıkacak olan 

tutar esas alınarak belirlenir. Bu şekildeki kiralamada, kiralamanın müzakeresi ve 

ayarlanması ile ilgili ilk doğrudan maliyetler kiralamanın başlangıcı itibariyle, gider 

olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

Üretici veya satıcıların finansal kiralama işlemlerinde, satış hasılatı olarak, 

kiralamaya konu varlığın makul değeri; bundan düşük olması halinde ise kiraya verene 

kalacak olan asgari kira ödemelerinin piyasa faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak 

bugünkü değeri dikkate alınır. Kiraya verilen varlığın kayıtlı değerinden garanti 

edilmemiş hurda değerin bugünkü değerinin düşülmesi suretiyle bulunan tutar ise 

satışların maliyeti olarak dikkate alınır. Satış hasılatı ve maliyet arasındaki fark satış 

karı olarak işletmenin politikaları çerçevesinde gelir tablosu ile ilişkilendirilir.232 

2.10. Faaliyet Kiralaması İşlemlerinin Kiraya Veren Tarafından 

Muhasebeleştirilmesi 

Faaliyet kiralamasında, kiralanan varlıklar, esasları dikkate alınarak kiraya 

verenin mali tablolarında gösterilir. 

Faaliyet kiralaması kapsamında elde edilen kira gelirleri, kiralama dönemi 

süresince, ödemelerin zamanlamasından bağımsız olarak, eşit tutarlarda gelir tablosuna 

gelir olarak yansıtılır. Ancak, kiraya konu olan varlıktan beklenen faydadaki azalmanın 

zamanlamasını daha iyi yansıtan sistematik bir bazın var olması halinde, kira ödemeleri 

bu baz esas alınarak gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Faaliyet kiralaması kapsamında elde 

edilen kira gelirleriyle ilgili hükümler, kiralamaya konu olan varlıkların bakımı ve 

sigortalanması gibi nedenlerle elde edilen tutarların muhasebeleştirilmesine şamil 
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değildir. Başlangıç maliyetleri tahakkuk ettiğinde ya da kira gelirinin kar/zarar 

tablosuna yansıtılmasına paralel olarak kira süresi boyunca gelir tablosu ile 

ilişkilendirilebilir. 

Kira geliri elde etmek için katlanılan amortisman ve diğer maliyetler, gider 

olarak gelir tablosuna alınır. 

Faaliyet kiralamasının müzakeresi ve ayarlanması ile ilgili olarak kiraya veren 

tarafından yapılan kiralamanın başlangıç maliyetleri kiraya verilen varlığın 

maliyetlerine ilave edilerek, kiralama gelirlerinin mali tablolara alınmasıyla ilgili aynı 

esaslar çerçevesinde, kira süresi boyunca bir gider olarak mali tablolara alınır. 

Kiralamanın başlangıç maliyetleri, komisyonlar, harçlar ve kiralamanın müzakeresi ve 

ayarlanması ile doğrudan ilgili işletme içi maliyetleri kapsar. 

Faaliyet kiralaması kapsamında kiraya verilen amortismana tabi varlıklar, 

kiraya verenin benzer varlıklara uyguladığı normal amortisman politikası çerçevesinde, 

bu Tebliğde belirtilen amortismanlarla ilgili hükümlere uygun olarak amortismana tabi 

tutulur. Varlıklarda değer düşüklüğü de bu Tebliğdeki hükümlere uygun olarak işleme 

tabi tutulur.   

Kiraya verenin faaliyet kiralamasına konu olan varlığın üreticisi veya satıcısı 

olması durumunda, faaliyet kiralaması satış olmadığından dolayı, kiraya veren herhangi 

bir satış karı yazamaz.233 

2.11. Sat ve Kirala İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 

Sat ve kirala işlemi, mal sahibinin bir varlığını satması ve aynı varlığı geri 

kiralaması işlemidir. Satış ve geri kiralamanın birbiriyle ilişkili olduğu bu durumlarda, 

ilgili işlem ekonomik özü esas alınarak mali tablolara alınır. 

Sat ve kirala işlemi, bir finansal kiralama ile sonuçlanıyorsa, diğer bir deyişle 

ekonomik özü itibarıyla, kiraya verenin ilgili varlığın teminatı karşılığında satan-

kiracıya borç verdiği durumda, satış tutarının kayıtlı değeri aşan kısmı, bir gelir olarak 
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mali tablolara yansıtılmaz ve satan-kiracı tarafından ertelenen kira gelirleri olarak 

bilançoya alınır ve kiralama dönemi süresince itfa edilir. 

Sat ve kiralama işleminin faaliyet kiralaması ile sonuçlandığı durumlarda, ilgili 

varlığın satış fiyatı, makul değeri ve kira ödemelerinin piyasa oranları üzerinden olup 

olmadığı hususları göz önüne alınarak bu işlem aşağıdaki şekilde mali tablolara 

yansıtılır: 

a) Satış işlemi makul değer üzerinden gerçekleşmişse, kazanç veya kayıp 

doğrudan gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

b) Satış fiyatının makul değerden düşük olması ve ilgili varlık için 

kararlaştırılan kira ödemelerinin piyasa oranlarından düşük tutulmak suretiyle bu kaybın 

telafi edilmediği durumlarda, satışla ilgili kazanç veya kayıp doğrudan gelir tablosuna 

yansıtılır.  

c) Satış fiyatının makul değerden düşük olması ve kira ödemelerinin piyasa 

oranlarından düşük tutulmak suretiyle bu kaybın telafi edildiği durumlarda ise kazanç 

veya kayıp ertelenir ve varlığın beklenen kullanım süresi göz önüne alınarak kira 

ödemeleri ile orantılı olarak itfa edilir. 

d) Satış fiyatının ilgili varlığın makul değerinin üzerinde olması durumunda, 

satış fiyatı ile ilgili varlığın makul değeri arasındaki farktan oluşan kazanç ertelenir ve 

varlığın beklenen kullanım süresi içinde itfa edilir. 

Sat ve kirala işleminde satış fiyatı ile kira ödemeleri makul değerde oluşmuşsa, 

kazanç veya kayıp ilgili dönemde doğrudan gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

Faaliyet kiralaması olarak sonuçlanan sat ve kirala işlemlerinde, sat ve kirala 

anındaki makul değer varlığın kayıtlı değerinden düşükse, kayıtlı değer ile makul değer 

arasındaki farka eşit tutarda bir kayıp doğrudan gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Ancak, 

finansal kiralama olarak sonuçlanan sat ve kirala işlemlerinde, bu Tebliğdeki hükümler 

çerçevesinde ilgili varlıkta değer düşüklüğü ortaya çıkmadıkça bu şekilde bir düzeltme 

yapılmaz. İlgili varlıkta değer düşüklüğünün ortaya çıkması durumunda varlık mali 
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tablolarda, bu Tebliğdeki hükümler çerçevesinde hesaplanacak geri kazanılabilir değeri 

üzerinden izlenir. 

Kiracı ve kiraya veren, diğer kiralama işlemlerine benzer şekilde sat ve kirala 

işlemleriyle ilgili olarak açıklama yapar. Önemli kiralama işlemlerinin tanımlanması 

kapsamında, varsa sat ve kirala sözleşmelerinin kendine özgü, olağandışı hükümleri ve 

şartlarının açıklanması şarttır.234 

2.12. Kamuya Açıklanacak Hususlar 

2.12.1. Finansal Kiralama İle İlgili Olarak Kiracının Kamuya 

Açıklayacağı Hususlar 

Kiracı finansal kiralama ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yapmak 

zorundadır: 235 

Kiralama konusu olan her bir varlık türü için, bilanço tarihi itibariyle net kayıtlı 

değeri, 

Bilanço tarihi itibariyle, asgari kira ödemelerinin toplamı ve bunların bugünkü 

değerleri. Ayrıca aynı tarih itibariyle asgari kira ödemeleri toplamı ile bunların bugünkü 

değerleri toplamının aşağıdaki vadeler bazında tutarları;  

     1- Bir yıldan az, 

     2- Bir yıldan fazla ve dört yıldan az, 

     3- Dört yıldan fazla,  

Dönemin gelir tablosuna yansıtılan şarta bağlı kira ödemelerinin tutarı, 

Bilanço tarihi itibariyle, feshedilemez kiralama şeklinde tekrar kiraya verilen 

varlıklar ile ilgili olarak, elde edilmesi beklenen asgari kira gelirleri toplamı, 
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Kiracının önemli kiralama işlemlerinin genel bir tanımı, ve buna ilave olarak 

aşağıdaki hususlar;  

1- Şarta bağlı kiralama ödemelerinin belirlenme esası, 

2- Yenileme veya alım opsiyonu ve değişen koşullara göre uyarlama 

hükümlerinin var olup olmadığı, var ise koşulları;  

3- Temettü dağıtımı, ilave borçlanma ve yeni kiralama gibi konularda, kiralama 

sözleşmesinde kiracıya getirilen kısıtlamalar. 

2.12.2. Finansal Kiralama İle İlgili Olarak Kiraya Verenin Kamuya 

Açıklayacağı Hususlar 

Kiraya veren, finansal kiralama ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yapmak 

zorundadır: 236 

a) Toplam brüt kira yatırımının bilanço tarihi itibarıyla tutarı ile asgari kira 

ödeme alacaklarının bilanço tarihi itibarıyla bugünkü değerinin karşılaştırmalı tutarları. 

Ayrıca bilanço tarihi itibarıyla brüt kira yatırımı ile asgari kira ödemeleri alacaklarının 

bugünkü değerleri toplamının aşağıdaki vadeler bazında ayrı ayrı tutarları;   

  1- Bir yıldan az, 

  2- Bir yıldan fazla ve dört yıldan az, 

  3- Dört yıldan fazla,  

b) Kazanılmamış finansman gelirleri,  

c) Kiraya verene ait olacak olan garanti edilmemiş hurda değerler,  

d) Tahsil edilemeyen asgari kira alacaklarına ilişkin ayrılan toplam karşılık, 

e) Gelir tablosu ile ilişkilendirilen şarta bağlı kiralar, 
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f) Kiraya verenin önemli kiralama anlaşmalarının genel bir tanımı, 

g) İptal edilen kiralama tutarları indirildikten sonra sadece ilgili dönemde 

gerçekleşen yeni kiralamalar ile ilgili olarak brüt kira yatırımının toplam tutarından 

kazanılmamış finansman gelirlerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar. 

2.12.3. Faaliyet Kiralaması İle İlgili Olarak Kiracının Kamuya 

Açıklayacağı Hususlar 

Kiracı faaliyet kiralaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları mali tablo 

yapmak zorundadır: 237 

a) Feshedilemez faaliyet kiralaması kapsamında, asgari kira ödemelerinin 

toplamının, aşağıdaki dönemlerin her biri için ayrı ayrı tutarları;  

    1- Bir yıldan az, 

    2- Bir yıldan fazla ve dört yıldan az, 

    3- Dört yıldan fazla,  

b)  Bilanço tarihi itibariyle, iptal edilemez kiralama şeklinde tekrar kiraya 

verilen varlıklar ile ilgili olarak, elde edilmesi beklenen asgari kira gelirleri toplamı, 

c) Asgari kira ödemesi, şarta bağlı kira ve kiralanan varlıkların tekrar kiraya 

verilmesi ödemeleri itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere,  kiralama ve kiralanan varlıkların 

tekrar kiraya verilmesi çerçevesinde gelir tablosu ile ilişkilendirilen tutarlar,   

Kiracının önemli kiralama işlemlerinin genel bir tanımı, ve buna ilave olarak 

aşağıdaki hususlar; 

1- Şarta bağlı kiralama ödemelerinin belirlenme bazı, 

2-Yenileme veya alım opsiyonu ve değişen koşullara göre uyarlama 

hükümlerinin var olup olmadığı, var ise koşulları;  
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3-Temettü dağıtımı, ilave borçlanma ve yeni kiralama gibi konularda, kiralama 

sözleşmesinde kiracıya getirilen kısıtlamalar. 

2.12.4. Faaliyet Kiralamasında Kiraya Verenin Kamuya Açıklayacağı 

Hususlar 

Kiraya veren faaliyet kiralaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yapmak 

zorundadır: 238 

a) Feshedilemez faaliyet kiralaması kapsamında takip eden yıllarda elde 

edilecek asgari kira ödemeleri toplamı ile bu toplamın aşağıdaki vadeler itibarıyla ayrı 

ayrı tutarları;  

1-Bir yıldan az, 

2-Bir yıldan fazla ve dört yıldan az, 

3-Dört yıldan fazla,  

b) Gelir tablosuna alınan toplam şarta bağlı kira gelirleri ve  

c) Kiraya verenin önemli kiralama işlemlerinin genel bir tanımı. 
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3. TÜRK VERGİ MEVZUATI’NDA FİNANSAL KİRALAMA 

Ülkemiz ekonomik gelişmesinde büyük yararları sayılabilecek olan ve hukuki 

niteliği belirlenen finansal kiralama işleminin taraflarının, bu işlemlerin yapılmasına 

bağlı olarak vergi düzenlemeleri ile öngörülen bir bölüm yükümlülükleri yerine 

getirmeleri zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Finansal kiralama faaliyetinde bulunan 

şirket ile finansal kiralama ilişkisinin karşı tarafını oluşturan kişi ya da kuruluş 

açısından ortaya çıkan ve vergi düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin çeşitli 

açılardan ele alınması mümkün olmaktadır. Zira, söz konusu kişi ve kuruluşların 

faaliyetlerinin her aşamasında vergi ödenmesini gerektiren işlemler yapılması söz 

konusu olmaktadır.239 

Finansal kiralama, 1985 yılında 3226 sayılı FKK ile mevzuatımıza girmiş, 

4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25. maddesi ile 

de ‘Finansal kiralama işlemlerinde değerleme’ başlığı altında Vergi Usul Kanunu’nun 

mükerrer 290. maddesine eklenen hükümle vergi kanunlarında da yerini almıştır. 

01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme; uluslararası 

muhasebe standartlarına ve muhasebenin temel kavramalarından özün önceliği 

kavramına uygun, adi kiralama sayılan bazı kiralamaları da kapsamına alan vergisel 

hükümler içermekte olup, finansal kiralama işlemi yapan firmaları ve kiracıları önemli 

ölçüde etkileyecek değişiklikler getirmektedir.240 

3.1. Finansal Kiralama İşlemlerinin Vergi Usul Kanunu (VUK) 

Açısından Değerlendirilmesi 

4842 sayılı Kanunun 25. maddesiyle VUK’na eklenen 290. madde finansal 

kiralama işlemleriyle ilgili vergisel düzenlemeler yanında uluslararası muhasebe 

standartlarında belirlenmiş muhasebe kurallarına uyumluluk getirmektedir. Mükerrer 

290. madde toplam 4 fıkradan oluşmaktadır. İlk iki fıkrada finansal kiralama 
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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 

Bakanlığına yetki verilmektedir. Maliye Bakanlığı anılan yetki uyarınca 319 sıra no’lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştur.241 

Finansal Kiralama, VUK’nun mükerrer 290/3 maddesinde “kira süresi sonunda 

mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmeyeceğine bakılmaksızın bir iktisadi 

kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile faydaların kiracıya 

bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır” şeklinde tanımlanmıştır.242Bu tanım ile 

kanun koyucu bu tür kiralamalarda, yapılan işlemi bir varlık satın alma işlemi olarak 

gördüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu tür kiralamaların ayrımının yapılabilmesi için 

de dört kriter belirlemiştir. Bunlar; 

1. İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi, 

2. Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir 

bedelle satın alma hakkı tanınması, 

3. Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80’inden daha 

büyük bir bölümünü kapsaması veya, 

4. Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinin toplamının 

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

Bu hallerin herhangi birinin varlığı durumunda kiralama işlemi finansal 

kiralama olarak kabul edilecektir.243 

Mükerrer 290. madde kapsamına girmeyen kiralama sözleşmeleri ve işlemleri 

ise şunlardır; 
                                                 
241 Altındağ, s.3. 
242 Murat Ceyhan, “Finansal Kiralamanın Vergi Hukukunda Yeri ve Muhasebe Boyutu Açısından 
Uygulama Esasları”, http://www.alomaliye.com/ocak_06/murat_ceyhan_finansal_kiralama.htm, 30 Ocak 
2006. 
243 Cemalettin Uçak ve Orhan Merzifonluoğlu, “Finansal Kiralamada Yeni Vergi ve Muhasebe Düzeni”, 
Leasing Dünyası, Finansal Kiralama Derneği Bülteni, Sayı:8, (Eylül 2003), s.12. 
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• Doğal kaynakların bulunması ve işletilmesi ile ilgili kiralamalar, 

• Hakların kiralanmasına yönelik lisans anlaşmaları, 

• Arsa, arazi ve binalarla ilgili kiralama sözleşmeleri. 

Ancak şayet arsa, arazi ve binalarla ilgili kiralama sözleşmelerinde; 

• Arsa, arazi ve binanın kira dönemi sonunda kiracıya mülkiyetin devredilmesi 

yada, 

• Kira dönemi sonunda kiracıya kiralamaya konu gayrimenkulün mülkiyetini 

düşük bir bedelle satın alma hakkı tanındığı durumlar var ise, 

Bu sözleşme ve işlemler de finansal kiralama olarak kabul edilmektedir.244 

3.1.1. Kiracı Açısından Vergi Usul Kanunu Hükümlerinin Açıklanması 

VUK’nun mükerrer 290. maddesinde kiracıları ilgilendiren temel ilkeler 

şunlardır; 

1. Kiracı tarafından finansal kiralama işlemine konu 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 

değerlenir.245 

2. VUK’nun mükerrer 290. maddesi hükmüne göre finansal kiralama yapan 

kiracı, finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkını aktifleştirecek, 

kullanma hakkı ‘260 Haklar’ hesabında aktifleştirilecektir. Aktifleştirilecek olan bu 

kullanma hakkı kira ödemelerinden faizin indirilmesi suretiyle bulunacak olan tutardır. 

Bilançonun aktif tarafına kaydedilerek muhasebeleştirilen finansal kiralamaya konu 

iktisadi kıymeti kullanma hakkı karşılığında ise bilançosunun pasif tarafına da 

sözleşmeden doğan borç tutarları kaydedilecektir.246 
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3. Finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç ana para 

ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılacak ve bu ayrıştırma işlemi her bir dönem 

sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak 

şekilde yapılacaktır. Kiralayan açısından yorumu yapılan “her bir dönem sonu” ifadesi, 

kiracı açısından sözleşmede belirtilen kira ödeme tarihidir.247 

4. Kanunun mükerrer 290. maddesinde, finansal kiralama borçlarının 213 sayılı 

VUK’nun 285. maddesi kapsamında reeskonta tabi tutulmasının mümkün olmadığı 

hükme bağlandığından, finansal kiralama konusu iktisadi kıymetin kiracısı olan 

işletmenin, söz konusu kiralamaya ilişkin finansal kiralama borçlarını reeskonta tabi 

tutmasına imkan bulunmamaktadır.248 

3.1.2. Kiralayan Açısından Vergi Usul Kanunu Hükümlerinin 

Açıklanması 

VUK’nun mükerrer 290. maddesinde kiralayanı ilgilendiren temel ilkeler 

şunlardır; 

1. VUK’nun mükerrer 290. maddesi hükmüne göre, sözleşmeden doğan alacak, 

kiralama süresi boyunca yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı, kiralama konusu 

iktisadi kıymet ise, bu iktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin 

bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar ile değerlenecektir. İktisadi 

kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi 

sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif olması durumunda ise, iktisadi kıymet iz 

bedeliyle değerlenecek ve aradaki fark iktisadi kıymetin elden çıkarılmasından elde 

edilen kazançlar gibi işleme tabi tutulacaktır.249 

2. Kiralama süresi boyunca kiracı tarafından yapılacak kira ödemelerinin 

toplam tutarının, alacak olarak aktife alınması gerekmektedir. Aktifleştirilen alacak 

tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkın ise, gelecek dönemlere ait 

                                                 
247 Nuran Cömert Doyrangöl, “Son Düzenlemelere Göre Finansal Kiralama İşlemlerinin 
Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:64, (Temmuz- - Ağustos - Eylül 2003), s.4. 
248 Koç, s.127. 
249 Tuğlu ve Atilla, s.132. 
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faiz gelirleri olarak pasifleştirilmek suretiyle kayıtlara intikal ettirilmesi 

gerekmektedir.250 

3. Kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin üretimini veya alım 

satımını yapması halinde, iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç bedeli 

dikkate alınacaktır. Rayiç bedel ile maliyet bedeli arasındaki farkın normal bir satış 

işleminden elde edilen kar veya zarar olarak işleme tabi tutulması gerekmektedir.251 

4. VUK’nun mükerrer 290. maddesinde, aktifleştirilen alacak tutarının 

reeskonta tabi tutulmasının mümkün olmadığı hükme bağlandığından, finansal kiralama 

konusu iktisadi kıymeti kiralayan işletmenin, söz konusu kiralamaya ilişkin olarak 

aktifleştirdiği alacaklarını reeskonta tabi tutmasına imkan bulunmamaktadır.252 

 3.1.3. Vergi Usul Kanunu’nda Açıklanan Özellikli Konular 

VUK’nunda finansal kiralama işlemlerinde döviz cinsinden borç ve alacakları 

değerlenmesi ve kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin düzenlemeler özellikli konular 

olarak aşağıda incelenmiştir. 

3.1.3.1. Döviz Cinsinden Borç ve Alacakların Değerlenmesi 

Döviz bedelli finansal kiralama alacak ve borçlarına ilişkin, gelecek döneme ait 

faiz kısımları da döviz bedeli olarak hesaplanmalıdır. Bu borçların kur değerlemesine 

tabi tutuldukları dönemde, bu alacak ve borçlar içinde yer alan gelecek döneme ait faiz 

kısımlarının da, VUK’nun mükerrer 290. maddesi ile getirilen netleştirilmiş borç ve 

alacak anlayışı gereği olarak, kur değerlemesine tabi tutulması ve kur farklarının cari 

dönem sonuç hesaplarına yansıtılması gerekmektedir. Bu kur farklarının cari dönem de 

sonuç hesaplarına yansıtılması gelecek döneme ilişkin bir gelir veya gider üzerinden kur 

farkı hesaplaması olarak algılanmamalıdır. Burada yapılan kur değerlemesi ve bunun 

cari dönemin sonuç hesaplarına yansıtılması da, borç veya alacak değerinin düzeltilmesi 

                                                 
250 Koç, 122. 
251 Doyrangöl, s.4. 
252 Koç, s.124. 
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için bir gerekliliktir. Çünkü bu faiz kısımları ana borç ve alacak içinde kur 

değerlemesine tabi tutulmuş ve sonuç hesaplarına yansıtılmış durumdadır.253 

Finansal kiralama işleminden kaynaklanan alacak ve borca ilişkin bu fark kur 

değerlemesinin, işletmenin diğer alacak ve borçlarına ilişkin kur değerlemesinden farklı 

olduğu açıktır. İşletmenin diğer dövizli borç ve alacakları kümülatif değerleri ile kur 

değerlemesine konu edilmekte ve kur farkları cari dönem sonuç hesapları ile 

ilişkilendirilmektedir. Bu tür alacak ve borçlarda netleştirme ihtiyari olarak 

yapılabilmektedir. Oysa finansal kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacak ve 

borçlarda netleştirme yapılması, temel zorunluluk olarak belirtilmiştir.254 

3.1.3.2. Kur Farkı ve Faiz Giderleri 

319 no’lu VUK Genel Tebliği ile, iktisadi kıymetin satın alınmasında Türk 

Lirası veya döviz cinsinden kredi kullanılmış ise kur farkı ve faiz giderlerinin nasıl 

işleme tabi tutulacağı konusuna açıklık getirilmiştir. Bu tebliğe göre Maliye Bakanlığı, 

ilk yıl için ödenen kur farkları ve faiz giderlerinin sözleşme yapılmasından önce 

kıymetin maliyetine ilave edilebilecek olması halinde maliyete ilave edilmesini aksi 

halde gider kaydedilmesini öngörmektedir. İzleyen yıllara ait kur farkı ve faiz giderleri 

ise doğrudan gider kaydedilecektir.255 

3.2. Finansal Kiralama İşlemlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi 

Kanunları Açısından Değerlendirilmesi 

 3226 sayılı FKK’nın 10. maddesi hükmüne göre, finansal kiralama yapan 

şirketler, sadece anonim ortaklık olarak faaliyet gösterebileceklerdir. Türk Ticaret 

Kanunu’nun 269-474. maddelerinde anonim şirketlere ilişkin açıklamalar 

bulunmaktadır. Ortakların koydukları sermaye ile sınırlı sorumlulukları bulunması 

dolayısıyla sermaye şirketleri olarak adlandırılan anonim şirketler, Kurumlar Vergisi 

Kanunu (KVK)’nun 1. maddesi hükmüne göre kurumlar vergisi mükellefidirler. 

                                                 
253 Koç, s.128. 
254 Muzaffer Küçük, “Finansal Kiralama Borç Maliyet ve Alacak Faizlerinin Dönem Sonu Kur 
Değerlemesi”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:2 (Şubat 2004), s.23. 
255 Uçak ve Merzifonluoğlu, s.15. 
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 KVK’nun 13. maddesi hükmüne göre, kurumlar vergisi KVK’nun 1. 

maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum 

kazancı üzerinden hesaplanacaktır. Bu nedenle FKK’nun 10. maddesine göre sadece 

anonim şirket olarak kurulabilecek olan finansal kiralama şirketlerinin elde ettikleri 

kazançlar KVK’nun 1. maddesine göre kurumlar vergisine tabidir. 

 Kurumlar vergisinde safi kazanç, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun ticari kazanç 

hakkındaki hükümlerine göre tespit olunur. Ancak burada kurumların elde ettikleri 

kazanç ve iratlar kaynağı ne olursa olsun bir bütün halinde “Kurum Kazancı” olarak 

nitelendirilir ve bu bütüne, GVK’nun ticari kazançlar hakkındaki esasları uygulanarak 

safi kurum kazancı hesaplanır. 

 Finansal kiralama sözleşmelerine konu olabilen taşınır veya taşınmaz malların 

kiralanması sonucu elde edilen gelir her ne kadar GVK’nun 70. maddesine göre 

gayrimenkul sermaye iradı ise de, yine aynı maddede gayrimenkul sermaye iradına 

konu malların ticari bir işletmeye dahil bulunması halinde bunların iratlarının ticari 

kazancın tespitine dair hükümlere göre hesaplanacağı hükmü yer aldığından ve ticari 

şirketlerin elde etmiş oldukları gelirlerin tamamı ticari kazancın bir unsuru olacağından 

finansal kiralama şirketlerince elde edilen kira gelirleri, ticari kazanç olarak kurumlar 

vergisinin konusuna girmektedir.256 

 Yurtdışından yapılan finansal kiralama işlemlerinde yurtdışındaki 

finansal kiralama şirketi dar mükellef kurum statüsünde olduğundan, bunlara yapılacak 

kira ödemeleri KVK’nun 24. maddesine göre kurumlar vergisi kesintisine tabi 

tutulacaktır. Bu kapsamda yapılacak kurumlar vergisi kesintisi oranı Bakanlar 

Kurulunun 30.12.1993 tarih ve 93/5147 no'lu kararı ile %1 olarak belirlenmiştir.257 

3.3. Finansal Kiralama İşlemlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu 

Açısından Değerlendirilmesi 

Bilindiği üzere KDV oranlarını belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na 

verilmiştir. Bakanlar Kurulu’nca hali hazırda belirlenmiş ve uygulanmakta olan tarifeye 

                                                 
256 Tuğlu ve Atilla, s.72. 
257 Toroslu, “Leasing İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi”, s.53. 
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göre, “FKK’na göre, finansal kiralama şirketleri tarafından gerçekleştirilen alımlar ve 

kiralamalar için”, düşük oranlı KDV uygulaması söz konusudur. Bakanlar Kurulu, 

indirimli oran uygulamasında işlemin bir tarafının finansal kiralama şirketi olmasını ön 

koşul olarak görmektedir. Bununla birlikte, mükerrer 290. madde ile, finansal kiralama, 

sadece finansal kiralama şirketlerinin yapabileceği bir işlem olmaktan çıkarılmış, 

herhangi bir gerçek yada tüzel kişi tarafından gerçekleştirilebilir bir işlem haline 

dönüştürülmüştür. Ancak indirimli oran uygulaması bu durumda geçerli değildir. 

2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile esas olarak FKK’na göre finansal 

kiralamaya konu olan malların, finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması 

işlemlerinin %1 oranında KDV’ye tabi olması benimsenmiştir. Ancak aynı 

Kararnameye göre, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan 

mallar ile aynı kanunun eki (II) sayılı listesinde belirtilen binek otoların, yatların ve 

gezinti gemilerinin bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için ise %8 oranında 

KDV uygulanacaktır.258 

3.4. Finansal Kiralama İşlemlerinin Diğer Vergi Kanunları 

Açısından Değerlendirilmesi 

Finansal kiralama sözleşmeleri FKK’nun 30. maddesi gereğince her türlü 

vergi, resim ve harçtan istisnadır. Bu istisnanın sınırlarını belirlemek açısından Maliye 

ve Gümrük Bakanlığı’nca 07.06.1986 tarihinde 13 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel 

Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğe göre söz konusu istisnanın sadece finansal kiralama 

sözleşmesinin düzenlenmesini değil, aynı zamanda bu sözleşmenin ilgili sicillere tescil 

veya şerh işlemlerini de kapsayacak şekilde anlaşılması gerekmektedir. Buna göre 

finansal kiralama sözleşmelerinin; 

- Noterde tabi olacağı işlemler, 

- Tapu sicilinin beyanlar hanesine şerhi, 

- Gemi siciline şerhi, 

                                                 
258 Ceyhan, http://www.alomaliye.com/ocak_06/murat_ceyhan_finansal_kiralama.htm. 

http://www.alomaliye.com/ocak_06/murat_ceyhan_finansal_kiralama.htm
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harçtan istisna edilmiştir. 

Finansal kiralama sözleşmesinin vergi, resim ve harç istisnası, sözleşme asılları 

için geçerlidir.259 

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin yükümlüleri bankalar, bankerler ve 

sigorta şirketleridir. Ancak bu şirketlerin FKK çerçevesinde yaptıkları işlemlerden elde 

ettikleri kazançlar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu 

işlemler katma değer vergisine tabi olacaktır.260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
259 Toroslu , s.55. 
260 Tuğlu ve Özkan, s.100. 
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BÖLÜM 4  

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE ÖRNEK UYGULAMA 

1. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN 

HESAPLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Finansal kiralama işlemlerinde kullanılan bilanço hesapları ve bu hesapların 

işleyişleri aşağıda açıklanmıştır. Hesaplara ilişkin açıklamalar, kısa-uzun vadeli ayrımı 

yapılmaksızın yapılmıştır. Söz konusu ayrımın olduğu hesaplarda, soldaki hesap kodu 

kısa vadeli, yani vadesi 1 yılı aşmayan nitelikte, sağdaki ise uzun vadeli, yani vadesi 1 

yılı aşan niteliktedir.261 

120/220 Alıcılar 

Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetsiz alacaklar bu hesaplarda izlenir. 

Finansal kiralama işleminden doğan alacağın tamamı yani anapara ve faizlerin toplamı 

bu hesaplara borç kaydedilir.262 

121/221 Alacak Senetleri 

Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar bu hesaplarda izlenir. 

Finansal kiralama işlemlerinden doğan alacağın tamamı yani anapara ve faizlerin 

toplamı bu hesaplara borç kaydedilir.263 

124/224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Geliri (-) 

Bu hesaplar finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden 

doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz 

                                                 
261 Berrak Ayazoğlu – Özkan Atilla, “Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlemesi, Muhasebeleştirilmesi 
ve Enflasyon Düzeltmesi”, Vergi Dünyası, Sayı:289, Temmuz 2005, s.4. 
262 Nalan Akdoğan – Orhan Sevilengül, “Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması” , İSMMMO 
Yayınları, 13. Baskı, İstanbul 2007, s.125. 
263 Akdoğan – Sevilengül, s.126. 
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kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaplardır. Bu gelirlerin 

hesaplamasına ilişkin bilgiler bilanço dipnotlarında yer alır.264 

Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira 

ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark “Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz 

Gelirleri” olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Her dönem sonunda gerçekleşmiş olan 

faiz gelirleri tutarları bu hesaba borç “60-Brüt Satışlar” hesap grubunda ilgili satış geliri 

hesabına alacak olarak kaydedilir. Ancak, esas faaliyet konusu finansal kiralama 

olmayan işletmelerce yapılan finansal kiralama işlemiyle ilgili gerçekleşmiş faiz 

gelirleri, “64-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar” hesap grubunda faiz geliri 

hesabına alacak olarak kaydedilir.265 

260 Haklar 

Kiracı tarafından finansal kiralama işlemine konu iktisadi kıymeti kullanma 

hakkı, kira ödemelerinin bugünkü değeri ile iktisadi kıymetin rayiç bedelinden düşük 

olanı ile söz konusu hesaba kaydedilir.266 

258/268 Birikmiş Amortismanlar 

258 no'lu hesapta izlenen birikmiş amortismanlar, kiraya veren şirket 

tarafından kullanılan hesap olup, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymete ilişkin 

amortismanların izlendiği hesaptır. 

268 no'lu hesap ise kiracı tarafından finansal kiralamaya konu olan iktisadi 

kıymeti kullanma hakkı üzerinden ayrılan amortismanların izlendiği hesaptır.267 

 

 

                                                 
264 Yalçın Demirsoy, “Tüm Yönleriyle Vergisel Açıdan Finansal Kiralama İşlemleri”, Vergi Dünyası, 
Sayı:313, Eylül 2007, s.1. 
265 Ali Özdin, “Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi”, Vergi Dünyası, 
Sayı:304, Aralık 2006, s.5. 
266 Tuğlu-Atilla, s.156. 
267 Ayazoğlu-Atilla, s.5. 



 111 

301/401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 

Kiracıların finansal kiralama yapanlara olan borçlarının izlendiği hesaplardır. 

Finansal kiralama sözleşme tutarı (ana para + faiz) bu hesaplara alacak yazılır.268 

302/402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 

Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile 

kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren 

henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaplardır.269 

Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa 

ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark “Ertelenmiş Finansal Kiralama 

Borçlanma Maliyetleri” olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kira sözleşmesine uygun 

olarak tamamlanan her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz giderleri tutarları bu 

hesaba alacak “66-Borçlanma Maliyetleri” hesap grubunda ilgili borçlanma gideri 

hesabına borç kaydedilir.270 

  

                                                 
268 Tuğlu-Atilla, s.157. 
269 Himmet Karadağ, “Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi”, Vergi 
Dünyası, Sayı:294, Aralık 2005, s.6. 
270 Doyrangöl, s.6. 
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2. TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN YAPILAN FİNANSAL 

KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA 

X Finansal Kiralama A.Ş. rayiç bedeli 200.000 YTL olan bir makineyi %1 

KDV ile birlikte 202.000 YTL’ye satın almıştır. Daha sonra bu makineyi, 4 yıl sonra 

mülkiyeti 2.000 YTL bedelle devredilmek ve ödemeler yıllık %45 faizle, 48 ay, eşit 

taksitlerle ve dönem sonu ödemeli olarak yapılmak koşuluyla Z A.Ş.’ne kiralanmıştır. 

Finansal kiralama sözleşmesi 01.01.2006 tarihinde imzalanmış ve makine aynı gün Z 

A.Ş.’ne teslim edilmiştir. 

2.1. Aylık Taksit Tutarının Hesaplanması 

Bu koşullarda kiracının her ay ödemesi gereken taksit tutarı şu şekilde 

hesaplanır: 

Aylık Taksit Tutarı =  

 

 

Aylık Faiz Oranı =  

n = Geri Ödeme Taksit Sayısı 

Örneğimize ilişkin değerlerin bu formüller ışığında hesaplanması; 

 

Aylık Faiz Oranı =  

         =   %3,75 
 
       n = 48 
 
 
 
 

Anapara x Aylık Faiz Oranı 

1 
1  -  

(1+Aylık Faiz Oranı) ⁿ 

Yıllık Faiz Oranı  

12 

45 

12 
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   Aylık Taksit Tutarı =  
 
 
 
 
 
             =  
 
 
 
             =  
  
 
             = 8.954,41 
 
 2.2. Aylık Taksit Tutarının Faiz ve Anapara Olarak Ayrıştırılması ve 

Finansal Kiralama Taksitlendirme Tablosu Oluşturulması 

Aylık Taksit Tutarı = 8.954,41 
 
Taksit Sayısı = 48 
 
Ödenecek Toplam Kira Tutarı =.429.811,68 
 
Ödenecek Anapara Tutarı = 198.000,00 
 
Ödenecek Faiz Tutarı = 231.811,68 
 
 

Tablo-3. Finansal Kiralama Taksitlendirme Tablosu-1 

Aylık Faiz Oranı 0,0375 
 

Finansal Kiralama 
Tutarı 

198.000 YTL 
  

Taksit Dönemi Kira Tutarı Faiz Anapara 
Kalan 

Anapara 
2006/1 8.954,41 7.425,00 1.529,41 196.470,59 
2006/2 8.954,41 7.367,65 1.586,76 194.883,83 

2006/3 8.954,41 7.308,14 1.646,27 193.237,56 
2006/4 8.954,41 7.246,41 1.708,00 191.529,56 
2006/5 8.954,41 7.182,36 1.772,05 189.757,51 
2006/6 8.954,41 7.115,91 1.838,50 187.919,00 

2006/7 8.954,41 7.046,96 1.907,45 186.011,56 
2006/8 8.954,41 6.975,43 1.978,98 184.032,58 
2006/9 8.954,41 6.901,22 2.053,19 181.979,39 

198.000 x 0,0375 

1 

1  -   
(1+0,0375)48 

 

7.425 

1 
1  -  

5,8536 

7.425 

1-0,1708 
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2006/10 8.954,41 6.824,23 2.130,18 179.849,21 
2006/11 8.954,41 6.744,35 2.210,06 177.639,14 

2006/12 8.954,41 6.661,47 2.292,94 175.346,20 

Toplam 107.452,92 84.799,12 22.653,80   

2007/1 8.954,41 6.575,48 2.378,93 172.967,28 

2007/2 8.954,41 6.486,27 2.468,14 170.499,14 
2007/3 8.954,41 6.393,72 2.560,69 167.938,45 
2007/4 8.954,41 6.297,69 2.656,72 165.281,73 
2007/5 8.954,41 6.198,06 2.756,35 162.525,38 

2007/6 8.954,41 6.094,70 2.859,71 159.665,67 
2007/7 8.954,41 5.987,46 2.966,95 156.698,73 
2007/8 8.954,41 5.876,20 3.078,21 153.620,52 
2007/9 8.954,41 5.760,77 3.193,64 150.426,88 

2007/10 8.954,41 5.641,01 3.313,40 147.113,48 
2007/11 8.954,41 5.516,76 3.437,65 143.675,82 
2007/12 8.954,41 5.387,84 3.566,57 140.109,25 

Toplam 107.452,92 72.215,97 35.236,95   

2008/1 8.954,41 5.254,10 3.700,31 136.408,94 
2008/2 8.954,41 5.115,34 3.839,07 132.569,87 
2008/3 8.954,41 4.971,37 3.983,04 128.586,83 

2008/4 8.954,41 4.822,01 4.132,40 124.454,42 
2008/5 8.954,41 4.667,04 4.287,37 120.167,05 
2008/6 8.954,41 4.506,26 4.448,15 115.718,91 
2008/7 8.954,41 4.339,46 4.614,95 111.103,96 

2008/8 8.954,41 4.166,40 4.788,01 106.315,95 
2008/9 8.954,41 3.986,85 4.967,56 101.348,38 

2008/10 8.954,41 3.800,56 5.153,85 96.194,54 
2008/11 8.954,41 3.607,30 5.347,11 90.847,42 

2008/12 8.954,41 3.406,78 5.547,63 85.299,79 

Toplam 107.452,92 52.643,46 54.809,46   

2009/1 8.954,41 3.198,74 5.755,67 79.544,12 

2009/2 8.954,41 2.982,90 5.971,51 73.572,62 
2009/3 8.954,41 2.758,97 6.195,44 67.377,18 
2009/4 8.954,41 2.526,64 6.427,77 60.949,42 

2009/5 8.954,41 2.285,60 6.668,81 54.280,61 
2009/6 8.954,41 2.035,52 6.918,89 47.361,72 
2009/7 8.954,41 1.776,06 7.178,35 40.183,38 
2009/8 8.954,41 1.506,88 7.447,53 32.735,84 

2009/9 8.954,41 1.227,59 7.726,82 25.009,03 
2009/10 8.954,41 937,84 8.016,57 16.992,46 
2009/11 8.954,41 637,22 8.317,19 8.675,26 



 115 

2009/12 8.954,41 279,15 8.675,26  

Toplam 107.452,92 22.153,13 85.299,79   

Devir     2.000,00   

Genel Toplam 429.811,68 231.811,68 200.000,00   
 

 

2.3. Finansal Kiralama Sözleşmesine İlişkin Muhasebe İşlemleri 

2006/1 Taksit Dönemine İlişkin Fatura Bilgileri 
 
  
 
 

 

 
2006/12 Taksit Dönemine İlişkin Fatura Bilgileri 
 

   Anapara 2.292,94 
Faiz 6.661,47 
Kira 

Tutarı 8.954,41 
%1 KDV 89,54 

TOPLAM 9.043,95 
 
2009/12 Taksit Dönemine İlişkin Fatura Bilgileri 
 

Anapara 8.675,26 
Faiz 279,15 
Kira 

Tutarı 8.954,41 
%1 KDV 89,54 

TOPLAM 9.043,95 
 

Anapara 1.529,41 

Faiz 7.425,00 
Kira 

Tutarı 8.954,41 
%1 KDV 89,54 

TOPLAM 9.043,95 
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2.3.1. Kiralayan Tarafından Yapılacak Muhasebe Kayıtları 

Kiralama Konusu Makinenin Satın Alınması 
 

253. TESİS MAKİNE ve CİHAZLAR 200.000,00
191. İNDİRİLECEK KDV 2.000,00

320. SATICILAR 202.000,00

01.01.2006

 
 

 
Kiralama Sözleşmesinin Kayıtlara Alınması 
 

120. ALICILAR 107.452,92
220. ALICILAR 322.358,76

84.799,12

147.012,56

253. TESİS MAKİNE ve CİHAZLAR 198.000,00

01.01.2006

124. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL 
KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)

224. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL 
KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)

 
 

 
2006/1 Taksit Dönemine İlişkin Kira Faturasının Tahsilatı 

 

102. BANKALAR 9.043,95

120. ALICILAR 8.954,41
391. HESAPLANAN KDV 89,54

31.01.2006

 
 
 

2006/1 Taksit Dönemine İlişkin Faiz Gelirinin Kaydı 
 

7.425,00

600. YURTİÇİ SATIŞLAR 7.425,00

31.01.2006
124. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA 
FAİZ GELİRLERİ (-)
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2006/12 Taksit Dönemine İlişkin Kira Faturasının Tahsilatı 
 

102. BANKALAR 9.043,95

120. ALICILAR 8.954,41
391. HESAPLANAN KDV 89,54

31.12.2006

 
 

 
2006/12 Taksit Dönemine İlişkin Faiz Gelirinin Kaydı 

 

6.661,47

600. YURTİÇİ SATIŞLAR 6.661,47

31.12.2006
124. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA 
FAİZ GELİRLERİ (-)

 
 

 

2006 Dönem Sonu İtibariyle İlgili Hesapların Uzun Vadeden Kısa Vadeye 
Sınıflandırılması 

120. ALICILAR 107.452,92
72.215,97

72.215,97

220. ALICILAR 107.452,92

31.12.2006

124. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL 
KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)

224. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA 
FAİZ GELİRLERİ (-)

 
 

 
2009/12 Taksit Dönemine İlişkin Kira Faturasının Tahsilatı 

 

102. BANKALAR 9.043,95

120. ALICILAR 8.954,41
391. HESAPLANAN KDV 89,54

31.12.2009
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2009/12 Taksit Dönemine İlişkin Faiz Gelirinin Kaydı 
 

279,15

600. YURTİÇİ SATIŞLAR 279,15

31.12.2009
124. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA 
FAİZ GELİRLERİ (-)

 
 

 
Kiralanan Malın Mülkiyetinin Kiracıya Devri 

 

102. BANKALAR 2.020,00

253. TESİS MAKİNE ve CİHAZLAR 2.000,00
391. HESAPLANAN KDV 20,00

31.12.2009

 
 

 

2.3.2. Kiracı Tarafından Yapılacak Muhasebe Kayıtları 

Kiralama Sözleşmesinin Kayıtlara Alınması 
 

260. HAKLAR 198.000,00
84.799,12

147.012,56

107.452,92

322.358,76401. FİNANSAL KİRALAMA 
İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

01.01.2006

301. FİNANSAL KİRALAMA 
İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

302. ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA 
BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)
402. ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA 
BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)
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2006/1 Taksit Dönemine İlişkin Kira Faturasının Ödenmesi 
 

8.954,41

191. İNDİRİLECEK KDV 89,54

102. BANKALAR 9.043,95

301. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN 
BORÇLAR

31.01.2006

 
 

 
2006/1 Taksit Dönemine İlişkin Faiz Giderinin Kaydı 

 

7.425,00

7.425,00

780. FİNANSMAN GİDERLERİ

302. ERTELENMİŞ FİNANSAL 
KİRALAMA BORÇLANMA 
MALİYETLERİ (-)

31.01.2006

 
 

 
2006/12 Taksit Dönemine İlişkin Kira Faturasının Ödenmesi 

 

8.954,41

191. İNDİRİLECEK KDV 89,54

102. BANKALAR 9.043,95

301. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN 
BORÇLAR

31.12.2006

 
 

 
2006/12 Taksit Dönemine İlişkin Faiz Giderinin Kaydı 

 

6.661,47

6.661,47

780. FİNANSMAN GİDERLERİ

302. ERTELENMİŞ FİNANSAL 
KİRALAMA BORÇLANMA 
MALİYETLERİ (-)

31.12.2006
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2006 Dönem Sonu İtibariyle İlgili Hesapların Uzun Vadeden Kısa Vadeye 
Sınıflandırılması 

107.452,92

72.215,97

72.215,97

107.452,92

401. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN 
BORÇLAR
302. ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA 
BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)

402. ERTELENMİŞ FİNANSAL 
KİRALAMA BORÇLANMA 
MALİYETLERİ (-)
301. FİNANSAL KİRALAMA 
İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

31.12.2006

 
 

 
 
2006 Dönem Sonu İtibariyle İlgili Amortisman Kaydı 
 
İlgili makinenin faydalı ömrü 5 yıl olduğu için amortisman oranı %20 olarak 

alınmıştır. 
 
198.000 x 0,20 = 39.600 YTL 

 

39.600,00

268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 39.600,00

31.12.2006
730. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

 
 
 

 
2009/12 Taksit Dönemine İlişkin Kira Faturasının Ödenmesi 

 

8.954,41

191. İNDİRİLECEK KDV 89,54

102. BANKALAR 9.043,95

31.12.2009
301. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN 
BORÇLAR
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2009/12 Taksit Dönemine İlişkin Faiz Giderinin Kaydı 
 

279,15

279,15

780. FİNANSMAN GİDERLERİ

302. ERTELENMİŞ FİNANSAL 
KİRALAMA BORÇLANMA 
MALİYETLERİ (-)

31.12.2009

 
 
 
 

Kiralama Konusu Malın Devir Alınması 
 

253. TESİS MAKİNE ve CİHAZLAR 2.000,00
191. İNDİRİLECEK KDV 20,00

102. BANKALAR 2.020,00

31.12.2009
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3. DÖVİZ ÜZERİNDEN YAPILAN FİNANSAL KİRALAMA 

SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA 

 X Finansal Kiralama A.Ş. rayiç bedeli 100.000 $ olan çekiciyi, %1 KDV ile 

birlikte 101.000 $’a satın almıştır.(Döviz Kuru 1,30) Daha sonra, bu çekiciyi, 4 yıl 

sonra mülkiyeti 1.000 $ bedelle devredilmek ve ödemeler yıllık %12 faizle, 48 ay, eşit 

taksitlerle, dönem sonu ödemeli olarak yapılmak koşuluyla C A.Ş.’ne kiralamıştır. 

Finansal kiralama sözleşmesi 01.01.2006 tarihinde imzalanmış ve aynı gün çekici C 

A.Ş.’ne teslim edilmiştir. 

3.1. Aylık Taksit Tutarının Hesaplanması 

 

Aylık Faiz Oranı =  

         =   %1 
 
       n = 48 
 
 
 
   Aylık Taksit Tutarı =  
 
 
 
 
             =  
 
 
 
             =  
  
 
             = 2.607,32 
 
 
 

12 

12 

99.000 x 0,01 

1 
1  -  

(1+0,01)48 

990 

1 
1  -  

0,6122 

990 

1-0,6203 
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3.2. Aylık Taksit Tutarının Faiz ve Anapara Olarak Ayrıştırılması ve 

Finansal Kiralama Taksitlendirme Tablosu Oluşturulması 

Aylık Taksit Tutarı = 2.607,32 $ 
 
Taksit Sayısı = 48 
 
Ödenecek Toplam Kira Tutarı =.125.151,36 $ 
 
Ödenecek Anapara Tutarı = 99.000,00 $ 
 
Ödenecek Faiz Tutarı = 26.151,36 $ 

 
Tablo-4. Finansal Kiralama Taksitlendirme Tablosu-2 

Aylık Faiz 
Oranı 

0,01 
 

Finansal 
Kiralama Tutarı 

99.000 $ 
  

Taksit 
Dönemi Kira Tutarı Faiz Anapara 

Kalan 
Anapara 

Döviz 
Kuru 

2006/1 2.607,32 990,00 1.617,32 97.382,68 1,31 

2006/2 2.607,32 973,83 1.633,49 95.749,19 1,33 
2006/3 2.607,32 957,49 1.649,83 94.099,36 1,34 
2006/4 2.607,32 940,99 1.666,33 92.433,03 1,35 
2006/5 2.607,32 924,33 1.682,99 90.750,04 1,35 

2006/6 2.607,32 907,50 1.699,82 89.050,22 1,36 
2006/7 2.607,32 890,50 1.716,82 87.333,41 1,38 
2006/8 2.607,32 873,33 1.733,99 85.599,42 1,41 
2006/9 2.607,32 855,99 1.751,33 83.848,09 1,40 

2006/10 2.607,32 838,48 1.768,84 82.079,25 1,39 
2006/11 2.607,32 820,79 1.786,53 80.292,73 1,42 
2006/12 2.607,32 802,93 1.804,39 78.488,33 1,41 

Toplam 31.287,84 10.776,17 20.511,67     
2007/1 2.607,32 784,88 1.822,44 76.665,90 1,39 
2007/2 2.607,32 766,66 1.840,66 74.825,24 1,40 
2007/3 2.607,32 748,25 1.859,07 72.966,17 1,41 

2007/4 2.607,32 729,66 1.877,66 71.088,51 1,42 
2007/5 2.607,32 710,89 1.896,43 69.192,08 1,42 
2007/6 2.607,32 691,92 1.915,40 67.276,68 1,44 
2007/7 2.607,32 672,77 1.934,55 65.342,12 1,43 

2007/8 2.607,32 653,42 1.953,90 63.388,22 1,45 
2007/9 2.607,32 633,88 1.973,44 61.414,79 1,42 

2007/10 2.607,32 614,15 1.993,17 59.421,61 1,41 
2007/11 2.607,32 594,22 2.013,10 57.408,51 1,44 
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2007/12 2.607,32 574,09 2.033,23 55.375,28 1,43 

Toplam 31.287,84 8.174,78 23.113,06     

2008/1 2.607,32 553,75 2.053,57 53.321,71 1,42 
2008/2 2.607,32 533,22 2.074,10 51.247,61 1,44 
2008/3 2.607,32 512,48 2.094,84 49.152,76 1,43 

2008/4 2.607,32 491,53 2.115,79 47.036,97 1,43 
2008/5 2.607,32 470,37 2.136,95 44.900,02 1,44 
2008/6 2.607,32 449,00 2.158,32 42.741,70 1,45 
2008/7 2.607,32 427,42 2.179,90 40.561,80 1,46 

2008/8 2.607,32 405,62 2.201,70 38.360,09 1,45 
2008/9 2.607,32 383,60 2.223,72 36.136,38 1,44 

2008/10 2.607,32 361,36 2.245,96 33.890,42 1,43 
2008/11 2.607,32 338,90 2.268,42 31.622,00 1,42 

2008/12 2.607,32 316,22 2.291,10 29.330,90 1,40 

Toplam 31.287,84 5.243,47 26.044,37     

2009/1 2.607,32 293,31 2.314,01 27.016,89 1,39 

2009/2 2.607,32 270,17 2.337,15 24.679,74 1,38 
2009/3 2.607,32 246,80 2.360,52 22.319,22 1,37 
2009/4 2.607,32 223,19 2.384,13 19.935,09 1,38 
2009/5 2.607,32 199,35 2.407,97 17.527,12 1,36 

2009/6 2.607,32 175,27 2.432,05 15.095,07 1,38 
2009/7 2.607,32 150,95 2.456,37 12.638,70 1,37 
2009/8 2.607,32 126,39 2.480,93 10.157,77 1,36 
2009/9 2.607,32 101,58 2.505,74 7.652,03 1,38 

2009/10 2.607,32 76,52 2.530,80 5.121,23 1,39 
2009/11 2.607,32 51,21 2.556,11 2.565,12 1,38 
2009/12 2.607,32 42,20 2.565,12  1,37 

Toplam 31.287,84 1.956,94 29.330,90     

Devir     1.000,00     
Genel 

Toplam 125.151,36 26.151,36 100.000,00     
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3.3. Finansal Kiralama Sözleşmesine İlişkin Muhasebe İşlemleri 

2006/1 Taksit Dönemine İlişkin Fatura Bilgileri 
 

 Dolar YTL 
Anapara 1.617,32 2.118,69 

Faiz 990,00 1.296,90 
Kira 

Tutarı 2.607,32 3.415,59 
%1 KDV 26,07 34,16 

TOPLAM 2.633,39 3.449,75 
 

2006/12 Taksit Dönemine İlişkin Fatura Bilgileri 
 

 Dolar YTL 
Anapara 1.617,32 2.544,19 

Faiz 990,00 1.132,13 
Kira 

Tutarı 2.607,32 3.676,32 
%1 KDV 26,07 36,76 

TOPLAM 2.633,39 3.713,08 
 

2009/12 Taksit Dönemine İlişkin Fatura Bilgileri 
 

 Dolar YTL 
Anapara 1.617,32 3.514,22 

Faiz 990,00 57,81 
Kira 

Tutarı 2.607,32 3.572,03 
%1 KDV 26,07 35,72 

TOPLAM 2.633,39 3.607,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126 

3.3.1. Kiralayan Tarafından Yapılacak Muhasebe Kayıtları 

Kiralama Konusu Makinenin Satın Alınması 
 

100.000 $ x 1,30 = 130.000 YTL 
1.000 $ x 1,30 = 1.300 YTL 

 

253. TESİS MAKİNE ve CİHAZLAR 130.000,00
191. İNDİRİLECEK KDV 1.300,00

320. SATICILAR 131.300,00

01.01.2006

 
 

 
 
Kiralama Sözleşmesinin Kayıtlara Alınması 

 

120. ALICILAR 40.674,19
220. ALICILAR 122.022,58

14.009,03

19.987,74

253. TESİS MAKİNE ve CİHAZLAR 128.700,00

124. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL 
KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)

224. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL 
KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)

01.01.2006

 
 
 
 

2006/1 Taksit Dönemine İlişkin Kira Faturasının Tahsilatı 
 

102. BANKALAR 3.449,75

120. ALICILAR 3.415,59
391. HESAPLANAN KDV 34,16

31.01.2006
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2006/1 Taksit Dönemine İlişkin Faiz Gelirinin Kaydı 
 

1.296,90

600. YURTİÇİ SATIŞLAR 1.296,90

124. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA 
FAİZ GELİRLERİ (-)

31.01.2006

 
 
 
 

2006/12 Taksit Dönemine İlişkin Kira Faturasının Tahsilatı 
 

102. BANKALAR 3.713,08

120. ALICILAR 3.676,32
391. HESAPLANAN KDV 36,76

31.12.2006

 
 
 
 

2006/12 Taksit Dönemine İlişkin Faiz Gelirinin Kaydı 
 

1.132,13

600. YURTİÇİ SATIŞLAR 1.132,13

31.12.2006
124. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA 
FAİZ GELİRLERİ (-)

 
 
 
 

2006 Dönem Sonu İtibariyle İlgili Hesapların Uzun Vadeden Kısa Vadeye 

Sınıflandırılması 

2006 Dönem sonu itibariyle 220 ve 224 hesaplarda izlenen alacaklar ve faiz gelirlerinin 

vadesi bir yılın altına düşen kısımlarının 120 ve 124 hesaplara sınıflandırılmasından 

önce 2006 yılı dönem sonuna ilişkin değerleme işlemi aşağıdaki şekilde kayıtlara 

alınmış ardından sınıflandırma kaydı yapılmıştır. 
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31.12.2006 Dolar Değerlemeden Önce YTL Değerlenmiş Değer YTL Döviz Kuru Fark
220 Hesap Bakiyesi 93.863,52 122.022,58 132.347,56 1,41 10.324,99
224 Hesap Bakiyesi 15.375,19 19.987,74 21.679,02 1,41 1.691,28  

220. ALICILAR 10.324,99

1.691,28

646. KAMBİYO KARLARI 8.633,71

31.12.2006

224. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL 
KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)

 
 

120. ALICILAR 44.115,85
11.526,44

11.526,44

220. ALICILAR 44.115,85

31.12.2006

224. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA 
FAİZ GELİRLERİ (-)

124. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL 
KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)

 
 
 
 

2009/12 Taksit Dönemine İlişkin Kira Faturasının Tahsilatı 
 

102. BANKALAR 3.607,75

120. ALICILAR 3.572,03
391. HESAPLANAN KDV 35,72

31.12.2009

 
 
 
 

2009/12 Taksit Dönemine İlişkin Faiz Gelirinin Kaydı 
 

57,81

600. YURTİÇİ SATIŞLAR 57,81

31.12.2009
124. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA 
FAİZ GELİRLERİ (-)
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Kiralanan Malın Mülkiyetinin Kiracıya Devri 
 
1.000 $ x 1,37 = 1.370 
10 x 1,37 = 13,7 

 

102. BANKALAR 1.383,70

253. TESİS MAKİNE ve CİHAZLAR 1.300,00
391. HESAPLANAN KDV 13,70

70,00679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR ve 
KARLAR

31.12.2009

 
 

 
3.3.2. Kiracı Tarafından Yapılacak Muhasebe Kayıtları 

Kiralama Sözleşmesinin Kayıtlara Alınması 
 

260. HAKLAR 128.700,00
14.009,03

19.987,74

40.674,19

122.022,58

302. ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA 
BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)
402. ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA 
BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)

301. FİNANSAL KİRALAMA 
İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
401. FİNANSAL KİRALAMA 
İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

01.01.2006

 
 
 
 

2006/1 Taksit Dönemine İlişkin Kira Faturasının Ödenmesi 
 

3.415,59

191. İNDİRİLECEK KDV 34,16

102. BANKALAR 3.449,75

31.01.2006
301. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN 
BORÇLAR
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2006/1 Taksit Dönemine İlişkin Faiz Giderinin Kaydı 
 

1.296,90

1.296,90302. ERTELENMİŞ FİNANSAL 
KİRALAMA BORÇLANMA 
MALİYETLERİ (-)

31.01.2006
780. FİNANSMAN GİDERLERİ

 
 
 
 

2006/12 Taksit Dönemine İlişkin Kira Faturasının Ödenmesi 
 

3.676,32

191. İNDİRİLECEK KDV 36,76

102. BANKALAR 3.713,08

31.12.2006
301. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN 
BORÇLAR

 
 
 
 

2006/12 Taksit Dönemine İlişkin Faiz Giderinin Kaydı 
 

1.132,13

1.132,13

780. FİNANSMAN GİDERLERİ

302. ERTELENMİŞ FİNANSAL 
KİRALAMA BORÇLANMA 
MALİYETLERİ (-)

31.12.2006

 
 
 
 

2006 Dönem Sonu İtibariyle İlgili Hesapların Uzun Vadeden Kısa Vadeye 

Sınıflandırılması 

 
2006 Dönem sonu itibariyle 401 ve 402 hesaplarda izlenen borçlar ve ertelenmiş 

finansman giderlerinin vadesi bir yılın altına düşen kısımlarının 301 ve 302 hesaplara 

sınıflandırılmasından önce 2006 yılı dönem sonuna ilişkin değerleme işlemi aşağıdaki 

şekilde kayıtlara alınmış ardından sınıflandırma kaydı yapılmıştır. 
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31.12.2006 Dolar Değerlemeden Önce YTL Değerlenmiş Değer YTL Döviz Kuru Fark
401 Hesap Bakiyesi 93.863,52 122.022,58 132.347,56 1,41 10.324,99
402 Hesap Bakiyesi 15.375,19 19.987,74 21.679,02 1,41 1.691,28  
 

1.691,28

8.633,71

10.324,99

656. KAMBİYO ZARARLARI

31.12.2006

401. FİNANSAL KİRALAMA 
İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

402. ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA 
BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)

 
 

44.115,85

11.526,44

11.526,44

44.115,85

302. ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA 
BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)

402. ERTELENMİŞ FİNANSAL 
KİRALAMA BORÇLANMA 
MALİYETLERİ (-)
301. FİNANSAL KİRALAMA 
İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

31.12.2006
401. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN 
BORÇLAR

 
 
 
 

2006 Dönem Sonu İtibariyle İlgili Amortisman Kaydı 
 
 
İlgili makinenin faydalı ömrü 5 yıl olduğu için amortisman oranı %20 olarak alınmıştır. 
 
128.700 x 0,20 = 25.740 YTL 
 

25.740,00

268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 25.740,00

31.12.2006
730. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
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2009/12 Taksit Dönemine İlişkin Kira Faturasının Ödenmesi 
 

3.572,03

191. İNDİRİLECEK KDV 35,72

102. BANKALAR 3.607,75

31.12.2009
301. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN 
BORÇLAR

 
 
 
 

2009/12 Taksit Dönemine İlişkin Faiz Giderinin Kaydı 
 

57,81

57,81

780. FİNANSMAN GİDERLERİ

302. ERTELENMİŞ FİNANSAL 
KİRALAMA BORÇLANMA 
MALİYETLERİ (-)

31.12.2009

 
 
 
 

Kiralama Konusu Malın Devir Alınması 
 

253. TESİS MAKİNE ve CİHAZLAR 1.370,00
191. İNDİRİLECEK KDV 13,70

102. BANKALAR 1.383,70

31.12.2009

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONUÇ 

Finansal Kiralama işlemlerinin, yatırımların finanse edilmesi amacı taşıyan ve 

yatırımcılardan Finansal Kiralama yoluyla birlikte olası riskleri ve yatırım mallarının 
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finansmanı işini devralan finansman şirketleri tarafından uygulanmaya başlanması, 

günümüz ekonomik yapılanması içerisinde Finansal Kiralama tekniğini vazgeçilmez bir 

alternatif finansman aracı haline getirmiştir. 

Finansal Kiralama; belirli bir süreç için kiralayan ve kiracı arasında 

düzenlenen, üreticiden kiracı tarafından seçilerek, kiralayan tarafından satın alınan 

malın mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir anlaşmadır. 

Kiralanan malın kullanımı belirli bir kira karşılığında, belirli bir süre için kiracıya 

bırakılmaktadır. 

Dünya’da uzun yıllardır bir finansman yöntemi olarak uygulanan Finansal 

Kiralama, Türkiye’de ise ilk kez 1977 yılında çok sınırlı bir şekilde tanınmaya 

başlanmış, 28 Haziran 1985 tarihinde ise 3326 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 

düzenlenmesi ile yasal olarak Finansal Kiralama’nın mahiyeti, amacı ve özellikleri 

belirtilmiştir. Bu durum ilgili çevrelerce olumlu karşılanmış, aralarında özel finans 

kurumlarının ve bankaların yer aldığı çok sayıda firma Finansal Kiralama sektörünü 

oluşturmak amacıyla organizasyonel çalışmalara başlamışlardır. Özellikle 1990’lı 

yıllarda hızlı bir gelişme gösteren Finansal Kiralama sektörü, zaman zaman gerek dünya 

konjonktörünün, gerekse Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaların etkisiyle gerilemiş 

olmasına rağmen günümüzde yatırımları %6-7 oranlarında finanse eden bir finansman 

yöntemi niteliğini kazanmıştır. 2006 yılı verileri dikkate alındığında Türkiye’de 

Finansal Kiralama işlemlerinin %90’ının üretim ve hizmet sektörlerinde gerçekleştiği ve 

bu işlemlerin yaklaşık %50’sinin makine techizat kiralaması olduğu görülmüştür. 

Alternatif bir finansman tekniği olarak kullanılmakta olan Finansal 

Kiralamanın nitelik olarak olarak diğer finansman tekniklerinden farklılıklar göstermesi, 

Finansal Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve mali tablolarda gösterilmesi 

konularında da farklı uygulamaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Konu ile ilgili 

olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, 17 numaralı standart ile Finansal 

Kiralama işlemlerinin muhasebedeki yerini ve uygulama koşullarını açıklayarak bu 

konularda işletmelere yol göstermiş ve global bir düzen sağlanmaya çalışılmıştır. 
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Ülkemizde de Finansal Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve mali 

tablolarda sunumu hakkında çeşitli problemler yaşanmış, Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu 17 numaralı uluslararası muhasebe standardının aynı şekilde 

Türkiye’de de uygulanabileceğini kabul etmiştir. Bu durumda Vergi Kanunları, Tek 

Düzen Hesap Planı ve Türkiye Muhasebe Standartları hükümleri arasında 

uyumsuzluklar ortaya çıkmış ancak gerek Vergi Kanunlarında yapılan düzenlemeler 

gerekse Finansal Kiralama işlemleri ile ilgili olarak Tek Düzen Hesap Planına eklenen 

hesaplar ile bu uyuşmazlıklar ortadan kaldırılmıştır. 

Finansal Kiralama alanında yapılan son düzenlemelerin, globalleşen ve Avrupa 

Birliği’ne üyelik sürecinde bulunan Türkiye'de Finansal Kiralama işlemlerine ivme 

kazandırarak yatırımların artmasına yardımcı olacağına inanmaktayız. 
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Kanun ve Tebliğler: 

Finansal Kiralama Kanunu. 

Gelir Vergisi Kanunu. 

Katma Değer Vergisi Kanunu. 

Kurumlar Vergisi Kanunu. 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği. 

Sermaye Piyasası Kanunu. 

Türkiye Muhasebe Standartları.  

Uluslararası Muhasebe Standartları. 

Vergi Usul Kanunu. 
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