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Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 

Finansal kiralama, finansman probleminden dolayı üretimi aksayan ve talebi karşılamakta 

zorlanan işletmelerin yeniden üretken bir yapıya kavuşması ve piyasayı canlandırmak için 

kullanılan etkili bir alternatif finansman türüdür. İşletmelere finansal destek oluşturarak 

yatırımlarını teşvik eden finansal kiralama son dönemlerde Türkiye’de yaygın olarak 

kullanılmasına karşın, diğer ülkelerle kıyaslandığında, mevcut uygulamanın henüz yeterli 

seviyede olmadığı görülmektedir. Türkiye’de gelişmekte olan bir finansman yöntemi olması 

açısından finansal kiralamanın iyi anlaşılması ve önem verilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmada Türk ekonomisi açısından gelişmekte olan ve böylesi bir öneme sahip olan 

finansman tekniğinin gayrimenkul sektöründe kullanım alanları ve temel uygulama sorunları 

genel olarak incelenmiştir. Son yüzyılda küreselleşme eğiliminin yükseldiği dünyada rekabetin 

daha da artmasıyla sürekli değişim ve yenilenme ihtiyacı yaşamsal önem kazanmıştır. Bir malın 

mülkiyetinden çok kullanımından sağlanan yarar, malın verimi ile ilgili bulunmaktadır. Gelişen 

dünyada bir malın mülkiyetini elinde bulundurmak önemini yitirmiş, o maldan yüksek düzeyde 

verim sağlamak önemli hale gelmiştir. Çalışma kapsamında finansal kiralama ve gayrimenkul 

sektörüne ilişkin kavramsal çerçeve literatürden yararlanılarak ortaya konulmuş ve finansal 

kiralamanın gayrimenkul sektörü üzerindeki etkilerinin kiralayan ve kiracı açısından avantajları 

ile sakıncaları ile uygulama sonuçları ise idari kayıtların analizi, yargı kararları ve örnek olay 

analizlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veri tabanında 2007-2019 yılları arasında gerçekleşen ve 

finansal kiralama şirketlerinin taraf olduğu işlemler irdelenmiş, işlem sıklığındaki dalgalanmalar 

ortaya konmuş ve söz konusu tarihlerde ülkenin ekonomik atmosferi ile karşılaştırılarak 
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yorumlanmıştır. Türkiye’de finansal kiralama şirketlerinin taraf olduğu işlemlerin gayrimenkul 

piyasasında likidite probleminin ortaya çıktığı dönemlerde sıklaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Finansal kiralama şirketlerinde gayrimenkul işlemlerine ilişkin sözleşmelerin yapılması ve 

uygulanmasında önemli sorunların yaşandığı ve şirketlerde gayrimenkul işlemlerinin yaygın 

olarak yapılabilmesi için üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans 

ve lisansüstü programlarından mezun olanların kariyer uzmanı olarak istihdam edilmesi gerekli 

görülmektedir.   

Temmuz 2019, 58 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Finansal kiralama, kiralama işlemleri, gayrimenkul edinim, alternatif 

finansman araçları, gayrimenkul finansmanı ve uygulamaları. 
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Financial leasing is an effective alternative financing type that is used to stimulate the 

market and to re-productive the enterprises that are deregulating production due to the 

financing problem and facing difficulties in meeting the demand. In recent years financial 

leasing is being used to encourage investment by creating financially support among the 

business communities. Although leasing has been widely used in Turkey in recent years, 

compared to other countries, it seems that the current practice is not sufficient. In order 

to create a greater understanding and be an emerging financing method in Turkey, it is 

necessary to understand and give importance to financial leasing. In this study, areas of 

use, basic applications and problems of the financing technique which is developing and 

of such importance for the Turkish economy in the real estate sector were examined in 

general. In the world where the tendency of globalization has increased in the last century, 

the need for continuous change and renewal has gained vital importance with the 

increasing competition. The benefits of the use of a good rather than ownership of the 

property are related to the yield of the good. In the developing world, the possession of a 

property has lost its importance and it has become important to obtain a high level of 

productivity and efficiency from that property. The conceptual framework of financial 

leasing and real estate sector has been put forward by using the literature and the 

advantages and disadvantages of financial leasing on the real estate sector in terms of 
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lessor and tenant, and the application results have been evaluated based on the analysis 

of administrative records, judicial decisions and case studies. 

 

In the database of the General Directorate of land registry and Cadastre, transactions that 

took place between 2007 and 2019 and which financial leasing companies were parties 

were examined, fluctuations in transaction frequency were revealed and interpreted by 

comparing the economic atmosphere of the country on these dates. It has been concluded 

that transactions involving financial leasing companies in Turkey became frequent during 

periods when liquidity problems arose in the real estate market. It is deemed necessary 

that the graduates of the real estate development and management departments programs 

of universities should be employed as career experts to take parts in real estate 

transactions widely in financial leasing companies. 

July 2019, 58 pages 

Keywords: Financial leasing, leasing transactions, real estate acquisition, alternative 

financing instruments, real estate finance and its applications. 

 

 

 



v 

 

TEŞEKKÜR 

İşletmelerin finansman kaynaklarından yararlanması ve alternatif finansman 

olanaklarının yaygınlaştırılması açısından finansal kiralama sözleşmelerinin özel bir yeri 

bulunmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde sanayi ve ticaret işletmelerinde finansal 

kiralama ile taşınmaz edinimi ve özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıklarının finansal 

kiralama ile gayrimenkul edinimi ve konut devir işlemlerinin irdelenmesine gereksinim 

olduğu görülmektedir. Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapmamıza olanak veren başta Tapu ve Kadastro 
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öğretim elemanları ve çalışanları ile çalışmalarıma destek veren bütün arkadaşlarıma en 

derin duygularla teşekkür ederim. Çalışmamın konu ile ilgilenenlere yararlı olmasını 

dilerim. 
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1. GİRİŞ 

Rekabetin artmasıyla birlikte, işletmelerin rakiplerine göre daha az maliyetle, daha 

kaliteli ve daha çok ürün üretebilmeleri için sermaye sahiplerinin işletmelerini 

genişletmek daha modern hale getirmek zorunluluğu doğmuştur. İşletmelerin öz 

sermayelerinin yatırımları destekleyecek güce sahip olmaması, ihtiyaç duydukları 

finansal kaynakları finans sistemi içerisinde karşılayamamaları nedeniyle fon ihtiyaçları 

artmıştır. İşletmeler öz kaynaklarıyla yatırım yapmaktansa alternatif finansman 

kaynakları aramaktadırlar. Çünkü işletmelerin ihtiyaçları olan yatırım mallarına ciddi 

kaynak ayırmaları gerekmektedir. Alternatif bir finansman yöntemi olan finansal 

kiralama işletmelerin yatırım yapabilmek işletmeyi rakipleriyle rekabet edebilir düzeye 

getirebilmek için ihtiyaçları olan finansmanı sağlamada kullandıkları bir yöntemdir. İç 

tasarrufun yeterli düzeyde sağlanamadığı ve sermaye piyasasının yeterli gelişme 

gösteremediği Türkiye gibi ülkelerde yatırımcılar, finansman ihtiyaçlarını finansal 

kiralama yöntemi ile karşılamaya çalışmakta ve uygulamanın yaygınlaşmasına yol 

açmaktadırlar. 

Finansal kiralama yöntemi son yıllarda işletmeler tarafından etkin bir şekilde 

kullanılmakta ve finansal kiralama şirketlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. 

Özellikle liberal ekonomik sistemin uygulandığı gelişmiş ülkelerde hükümetlerin bu 

konuda gerekli yasal düzenlemeleri yapmasıyla finansal kiralama sistemi o ülkelerin 

finans sistemine entegre edilmiş ve önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu ülkelerde 

finansal kiralama bağımsız şirketler ya da bankalar aracılığıyla gerçekleşmektedir. 

Finansal kiralama yönteminin işletmeler açısından ciddi avantajlar sağladığı 

bilinmektedir. İşletmeler, finansal kiralama yöntemi aracılığıyla kendi üretim alanları ile 

ilgili yatırımlarda ihtiyaç duyacakları kaynak edinimi sorununa çözüm üretebilmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde en önemli sorunlardan biri ekonominin ihtiyaç duyduğu 

finansmanın sağlanabilmesidir. Ülkelerin kendi koşullarına göre geliştirdikleri farklı 

niteliklere sahip finansman sistemleri bulunmaktadır. Ancak genel geçer bir alternatif 

finansman sistemi olarak finansal kiralama hemen tüm ülke finansal sistemleri içerisinde 
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mevcut bulunmaktadır. Önemli bir finansal kolaylık olarak mevcudiyetini koruyan bu 

yapı birçok çalışmaya konu olmuştur. Hukuki altyapının araştırıldığı bir çalışma konut 

finansmanı siteminin hukuki altyapısına ilişkindir. Uzun vadeli konut finansmanı 

yapısına ilişkin olarak ilk düzenleme eski Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38. maddesine 

yapılan ekleme ile gerçekleştirilmiştir. Kanunun 38/A maddesi konut finansmanı 

kavramını “konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların 

finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı 

altında tüketicilere kredi kullandırılması” şeklinde tanımlamıştır. Bu kapsamdaki 

kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler de konut finansmanı 

kapsamındadır.  

Türkiye’de konut finansman sistemi bankalar tarafından temsil ediliyor gibi 

görünmektedir. Sisteme ilişkin düzenleme 5582 Sayılı Konut Finansmanı Sistemine 

İlişkin Çeşitli Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılmış ve bu 

kanunla Finansal Kiralama Kanunu’nun kapsamı değiştirilmiştir. Ancak konut edinme 

sürecinin finansal kiralama kapsamında yapılabileceğine ilişkin tüketicinin net bir 

farkındalığı bulunmamaktadır (Çırasunlar 2011). Türk özel hukukunda finansal kiralama 

sisteminin işleyiş sisteminin konu olduğu çalışmaya göre “bir varlığın değeri ona sahip 

olmak değil onu kullanmaktır” temel felsefesinden bahsedilmektedir ve bu felsefe ile 

finansal kiralama sisteminin birçok sektörde ciddi katkı payına sahip olduğu 

vurgulanmıştır (Kocaağa 1998). Finansal Kiralama Kanunu ile İcra İflas Kanunu 

incelenerek tüketicide farkındalık oluşturulmaya yönelik analizler yapılmıştır. 

Küreselleşmenin etkisi finansal enstrümanlara ulaşmanın önemini artırmaktadır. 

Geleneksel finansman sistemlerinin alternatifi olarak yatırımcılar tarafından tercih edilen 

bir model olan finansal kiralama orta vadeli bir finansman türüdür. Leaseback (satış ve 

geri kiralama) sisteminin yatırımcılara sağlamış olduğu avantajlar da başka bir çalışmaya 

konu olmuştur (Aydoğdu 2017).  

Finansal kiralama menkul kıymetleştirme sürecinin de önemli bir unsurudur ipotek 

teminatlı veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin dayanağı olan gayrimenkuller özellikle 

firma bazında birçoğu finansal kiralama sistemi ile edinilmektedir. Doğru değerlenmiş 
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bir yapı stoku menkul kıymetlere temel teşkil eden bu tür varlıklara ilişkin sağlanan 

finansman kolaylığının toplam değerinin doğru tespit edilmesine ve menkul kıymet 

piyasasında özellikle gayrimenkule ilişkin bilgi asimetrisinden doğan riskin 

giderilmesine katkıda bulunacaktır. Konut finansman sisteminde ihraç edilen menkul 

kıymetler ve teminatlarına ilişkin çalışma Finansal Kiralama Kanunu’nun beyanlar 

hanesine şerh kavramını vurgulamış ve aslında bunun taşınmaza ilişkin olduğunu 

belirtmiştir. Oysa konut finansmanına ilişkin düzenleme ipoteğin teminat teşkil ettiği 

alacağın fona temlik edilmesine ilişkindir. Alacaklara ilişkin bir sicilin tutulması ile 

sorunun aşılabileceği (Makaracı 2008) yine bu çalışmada açıkça vurgulanmaktadır. 

Belirtilen çalışmalardan yola çıkarak finansal kiralama sisteminin farklı yönleri ile 

çalışmalara konu olduğu görülmektedir.  

Finansal kiralama makro ve mikro anlamda tüm ekonomik kararları bağlayıcı bir nitelik 

taşımaktadır. Bütün sektörlerde ağırlığı günden güne artmakta olan bu finansman sistemi 

arz ettiği önem açısından yeterince anlaşılabilmiş bir konu olarak görülmemektedir. Bu 

anlamda yapılan çalışmalar konunun aydınlatılmasına ve çözümlenmesine yönelik 

çalışmalardır. Önemli bir nokta olarak belirtilmesi gereken şey, ekonomi üzerinde böylesi 

etkin ve hukuki altyapısı daha tam olarak çözümlenememiş bu yapı içerisinde istihdam 

edilecek olan personelin niteliğinin ne olması gerektiğidir. Sözleşmeye ilişkin hukuki 

süreç, ilgili yapı stokunun değerlenmesine ilişkin yapılacak çalışma, finansman sistemi 

içerisinde kullandırılacak olan finansman miktarı gibi son derece kritik süreçlerin 

yönetimi birçok farklı disiplinde uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Ayrıca, finansman 

desteğinin sağlanması sonrasında özellikle Varlığa Dayalı veya Varlık Teminatlı Menkul 

Kıymetlerin temel dayanağını teşkil eden finansal kiralama sözleşmelerinden doğan 

alacakların sağlıklı bir yapı, ödeme ve vade yapısında olmasını sağlayacak nitelikte 

personel ilk bakışta farklı disiplinlerden sağlanmalıdır gibi görünebilir ancak, bir arazi 

varlığının geliştirme sürecine tabi tutularak yapı stokuna dönüştürülmesi ve oradan da 

menkul kıymetleştirme işlemlerine konu olması süreçlerini yönetebilecek tüm bu süreç 

içerisinde yer alan taraflar ile koordinasyonu almış olduğu eğitim ile tek başına 

sağlayabilecek olan nitelikli personel gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü 

mezunları olarak değerlendirilmelidir. Bu bölüm de eğitim alanlar kadastro parselinden 
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yapı stokuna dönüşüm sürecinin her aşamasına ilişkin eğitimin yanı sıra sonrasındaki 

menkul kıymetleştirmeye ilişkin süreçlerin de tamamını kapsayan bir eğitim 

almaktadırlar. 

Dar anlamda konut geniş anlamında ise gayrimenkul sektörü sürekli olarak yenilenme 

ihtiyacı duyan yapı stoklarını içerisinde barındırmaktadır. Gayrimenkuller zamana, 

mekâna, sosyoekonomik ve sosyokültürel altyapılara bağlı olarak değişkenlik arz etmekle 

beraber, arazi ve arsa gibi amortismana tabi olmayan varlıklardan farklılaşan yapı stoku 

niteliğindeki gayrimenkullerin ortalama yaşam döngüsü 50-60 yıl civarındadır. Ancak 

fiziksel olarak ömrünü tamamlamasından çok önce ekonomik olarak ömrünü tamamlayan 

bir yapılara hemen her bölgede rastlanılabilmektedir. Bu durum gerek barınma ve gerekse 

yatırım amaçlı olsun, sürekli gündemi işgal eden bir konu niteliği taşımaktadır. Özellikle 

ilk kez konut edinmeye çalışan ekonomik birim ve bireylerin asli sorununun finansman 

kaynağı bulmak olduğu ve finansal kiralama sözleşmelerinin önemini giderek artıran 

alternatif bir finansman kaynağı olduğu göz önüne alınırsa, finansal kiralama 

sözleşmeleri yolu ile elde edilen konut finansman kaynağının güncel bir başlık olarak 

incelenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışma, finansal kiralamanın hukuki altyapısından başlanarak kavramın ne ifade 

ettiğine ve gayrimenkul sektörüne etkilerinin neler olabileceğine odaklanmaktadır. 

Ancak, gayrimenkul sektörüne gerçekleştirilen finansal kiralama işlemlerine ilişkin resmi 

ve akademik kaynaklar konuyu tam anlamıyla ve bir bütün olarak açıklamakta yetersiz 

kalmaktadır. Türkiye’de makro ve mikro ekonomik veriler ile ticari sır niteliğinde 

olabilecek sözleşmelere erişimin kısıtlı olması nedeniyle; çalışmanın, ülke genelinde 

finansal kiralama sözleşmesi yoluyla edinilen yapı stokunun adet olarak ne kadar 

olduğuna dair net bir veri bulunmamaktadır. Bu durum çalışmada incelenen verilerin tapu 

kayıtlarına yansıyan finansal kiralama işlemleri ile kısıtlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bilimsel çalışmaların sağlıklı olarak ortaya konabilmesi ve doğru sonuçlar neticesinde 

uygulanabilir hale gelebilmesi için her düzeyde verilerin erişiminin kolaylaştırılması ve 

veri tabanlarının şeffaf hale getirilmesi gerekmektedir.  
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Öncekilerden farklı olarak bu çalışmada önemli bir alternatif finans tekniği olan finansal 

kiralamanın tanımı, kapsamı, özellikleri, avantajları ile gayrimenkul sektörü üzerindeki 

etkisinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Belirtilen amaçla çalışmanın ilk kısmında 

finansal kiralamaya ilişkin literatür incelemesi ile finansal kiralamanın tanımı ve 

kapsamı, finansal kiralamada taraflar finansal kiralama konusu mallar ve finansal 

kiralama türleri üzerinde durulmuştur. İkinci kısmında Türkiye’de gayrimenkul sektörüne 

ilişkin bilgiler verildikten sonra gayrimenkul finansman yöntemleri, gayrimenkul 

finansman kuruluşları ve finansal kiralama yöntemlerinin gayrimenkul sektörü 

üzerindeki etkilerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Çalışmanın üçüncü kısmında ise finansal 

kiralamanın gayrimenkul piyasasında taraf olarak bulunan kiracı ve kiralayan açısından 

ortaya çıkan avantajlar ve sakıncalar belirtilmiş, Türkiye genelinde gayrimenkul 

sektöründe gerçekleştirilen finansal kiralama işlemleri Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nden edinilen veriler yardımıyla analiz edilmiş, işlemlerin yıllara göre sıklık 

durumu ortaya konmuş ve yorumlanmıştır. 
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2. GENEL OLARAK FİNANSAL KİRALAMA 

2.1 Finansal Kiralamanın (Leasing) Tanımı ve Kapsamı 

Türkiye’de “leasing” finansal kiralama anlamında kullanılmaktadır. İngilizce “lease” 

kelimesinden türetilmiş olan ve Türkçe “kiralamak” anlamına gelen bir kavramdır. 

Önceleri sadece taşınmaz kiralamalarında kullanılan bu kavram, zamanla bütün yatırım 

mallarının kiralanma işlemlerinin gerçekleştirilmesinde de faaliyete geçirilmiştir (Erol 

2008). Türkiye’de makine ve teçhizat kiralama ve finansal kiralama işlemlerine leasing 

adı verilmektedir. Ancak leasing kelimesinin bu kavramları tam olarak karşılamadığı 

bilinmektedir. Fakat Türkçe literatürüne bakıldığında bu alanda yapılmış çalışmaların 

çoğunda finansal kiralamanın yerine leasing konsepti yer almaktadır (Ceylan 2002). 

Finansal kiralama; sahibi tarafından bir malın belli bir süre zarfında kullanım hakkını, 

kira ödemesi şartıyla kullanıcıya devretmesine olanak sağlayan sözleşme olarak 

adlandırılabilir (Fabozzi 2008). Bu teknikle yatırımcılar yatırımlarını öz sermayeleri ile 

ya da banka kredisi ile karşılamak yerine daha az kaynak kullanarak daha uzun vadede 

borçlanarak gerçekleştirebilmektedir. Alternatif bir finans tekniği olarak diğer finansman 

yöntemleri ile kıyaslandığında finansal kiralama kendine özgü bazı özelliklere sahiptir. 

Bu yöntemde, işletmeye para yerine ihtiyacı olan mal veya teçhizat sağlamaktadır. 

Böylece işletme öz sermayesine dokunmadan ihtiyacını karşılama imkânı bulunmaktadır. 

Diğer finansman yöntemleri ile kıyaslandığında yatırımcılara çok ciddi imkânlar sağlayan 

bu yöntem, alternatif bir finansman kaynağı olarak, 28 Haziran 1985 tarihinde 

yayımlanan Resmi Gazete’deki 3226 Sayılı Kanun ile Türkiye finans sistemine girmiş ve 

13.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6361 sayılı Finansal Kiralama, 

Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile son şeklini almıştır. 

2.2 Finansal Kiralamada Taraflar 

Finansal kiralama işlemleri, finansal kiralama sözleşmelerini de içine alan daha geniş bir 

süreci ifade etmekle beraber finansal kiralamalar iki, üç ya da dört taraflı olabilir. Finansal 

kiralama sözleşmesinin tanımının yapıldığı 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve 

Finansmanı Kanunu’nun 18. maddesinde; “Üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın 
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aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir 

mal” ifadesiyle satmak, tekrar geri kiralamak dâhil olmak üzere ikili ve üçlü ilişkilere 

dayalı finansal kiralama sözleşmelerinden bahsetmek mümkün görülmektedir. Finansal 

kiralama sözleşmesi birbirinden ayrı üç farklı kişinin ekonomik çıkarları ile ilişki 

kurabilir nitelikte olmasıyla dikkat çekmektedir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring 

ve Finans Kanunu’na göre sözleşmenin tarafları kiralayan ve kiracı olarak tanımlanmış 

olmakla birlikte, sözleşme konusu taşınır ya da taşınmaz malı satan satıcının yanında 

sözleşme konusu malın imalatçısının da kiralayanla birlikte kiralanan malın tedarik 

edilmesine ilişkin satış sözleşmesi gerçekleştirilmesinden dolayı finansal kiralama 

sözleşmesinde üçüncü bir taraf olarak ortaya çıkmaktadır. Bu suretle finansal kiralama 

işlemlerinin taraflarını kiralayan, kiracı ve satıcı olarak tanımlamak doğru olacaktır. 

Kiralayan: Kiracı, kiralamak istediği malı seçtikten sonra bu mal üretici ya da satıcıdan 

satın alınarak sözleşme hükümleri uyarınca kiralanmaktadır. Bu satın alma olayı finansal 

kiralama şirketleri vasıtasıyla yapılmaktadır. Finansal kiralama şirketi olarak kimlerin 

taşınır ve taşınmaz piyasasında faaliyet gösterebileceği 6361 sayılı Finansal Kiralama, 

Faktöring ve Finansman Kanunu ile belirlenmiştir. Bunlar; katılım bankaları, kalkınma 

ve yatırım bankaları ve finansal kiralama şirketleri olarak belirlenmiştir ve kiralayan 

sıfatındadırlar. Bu sözleşmede kiracının kullandığı mala sahip olan taraf kiralayandır 

(Larson 1992). 

Bir şirketin finansal kiralama sözleşmesinde kiralayan olarak faaliyet gösterebilmesinin 

koşulları 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Kanununda sayılmış 

olup, finansal kiralama şirketlerinin kuruluş izni alabilmesine ilişkin koşullar da 6361 

sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Kanununun 8. maddesinde 

düzenlenmiştir. 

Kiralayanın sözleşme konusu malı temin etme usulü 6361 sayılı Finansal Kiralama, 

Faktöring ve Finansman Kanunu’nun 18. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 

kiralayan kiracının talebi üzerine üçüncü bir kişiden ya da doğrudan kiracıdan satın aldığı, 
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başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın 

zilyetliği her türlü faydayı sağlamak üzere kira bedeli karşılığında kiracıya bırakılmalıdır. 

Kiracı: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Kanunu madde 3/1-a’ya 

göre “Finansal kiralamayı kabul eden” kimse olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında ilgili 

kanunda kiracının kriterlerine ilişkin bir detaylandırma yer almamaktadır. Finansal 

kiralama sözleşmelerinde, mesleki ve ticari etkinlikleri itibariyle yalnız yatırım mallarına 

gereksinim duyan gerçek veya tüzel kişi işletmecileri, kiracı adıyla yer alabilmektedir. 

Esasen söz konusu gerçek ve tüzel kişiler genel itibariyle belirli bir üretim sektöründe 

etkinlik gösteren işletmecilerdir. Kamu tüzel kişileri de bağlı bulundukları mevzuat 

doğrultusunda finansal kiralama sözleşmelerinde kiracı sıfatıyla yer alabilirler. 5018 

sayılı Kamu Mali Kontrol ve Yönetimi Kanununun 45’inci maddesinde genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin, kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken 

nicelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmaz malları, yurt içinde veya yurt dışında, bedellerini 

peşin ya da taksitle ödeyerek veyahut finansal kiralama işlemleri yöntemiyle 

edinebilecekleri düzenlenmiştir.  

Satıcı: Finansal kiralama sözleşmelerinde sözleşmeye konu malı kiralayana satan taraf 

satıcı olarak tanımlanmakta olup, satıcı malı üreten ya da satan kişi olabileceği gibi yurt 

içi ya da yurt dışından da olabilir (Torosoğlu 1998). 

2.3 Finansal Kiralama Konusu Mallar ve Özellikleri 

Finansal kiralama kanunu her çeşit taşınır ya da taşınmaz malın finansal kiralamaya konu 

edinebileceğine imkân tanır. Yalnız fikri ve sınai hakları ve patent finansal kiralama 

kapsamında sözleşme konusu edilemezler. Finansal kiralama sözleşmesi kapsamında 

kiralanabilecek malların;  

 

 Yalnız başına hizmet üretebilmesi  

 Bir yıldan daha uzun süre kullanılabilmesi  
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 Sarf malzemesi niteliğinde olmaması 

 Kullanım süresi sonunda esas özelliği bozulmadan iade edilebilir nitelikte olması 

gerekmektedir (Toroslu 1998).  

 

Belirtilen bütün özellikleri doğrultusunda finansal kiralama sözleşmesi kapsamında 

kiralanacak mallar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Anonim 2018): 

 Tekstil makine ve teçhizatları, 

 Yüksek kapasiteye sahip bilgisayar ve bilgisayar ürünleri, 

 Deniz taşıtları, 

 İnşaat makine ve teçhizatları, 

 Hastane otel ve fabrikalara ait tüm teçhizatlar, 

 Sanayi üretimine ait kalıplar, 

 Tarımsal üretim amaçlı tarım makineleri, 

 Kara yolu ulaşım araçları, 

 Tarla, arsa, konut ve benzeri gayrimenkuller 

2.4 Türkiye’de Uygulanan Finansal Kiralama Türleri 

Finansal kiralamada kiracı ve kiralayanın amacı doğrultusunda birden çok kiralama türü 

mevcuttur. Bunun için literatürde finansal kiralamaya ilişkin bir kavramsal bir birliğin 

henüz oluşamadığı görülmektedir. Çalışmada en sık rastlanan finansal kiralama türlerine 

ilişkin bilgiler verilecek olup, Türkiye’de en sık kullanılan finansal kiralama çeşitleri 

arasında faaliyet kiralaması, finansal kiralama ve satış ve geri kiralama olarak öne 

çıkmaktadır. 

Faaliyet Kiralaması: Kısa süreli bir finansal kiralama sözleşmesi olan bu kiralama 

türüne “ işletme leasingi veya kısa süreli leasing” de denilmektedir. Kiralama konusu 

malın kullanma hakkının kiralama sözleşmesinde belirtilen süre içinde kiracıya 

verilmesini içeren kiralama türüdür. Bu kiralama türünde kiracı söz konusu mala ait 
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aidiyet haklarını ve risklerin üstlenmez tüm bu riskleri kiralayan şirket üstlenmektedir 

(Dyckman 1998). Bu tür finansal kiralamalarda kiracı kiralamaya konu malın kullanım 

ömrünü kapsamayan bir kullanım hakkı elde etmektedir. Bu kiralama sözleşmelerinde 

temel amaç hızlı teknolojik gelişim gösteren ürünlerin kiracı tarafından tekrar kiralayana 

verilme imkânını oluşturmaktır. Dolayısıyla faaliyet kiralaması bilgi ve teknoloji 

ürünleri, TV, ofis malzemeleri ve otomobil gibi ürünler için söz konusu olmaktadır. 

Faaliyet kiralaması yönteminde kiracının temel sorumluluğu sözleşme sonunda kiranın 

ödenmesidir. Kiralayanın sorumluluğu ise sözleşme sonunda ürün ile ilgili bakım 

giderlerini karşılamaktır. Sözleşme fesih yetkisi ise kiracıdadır. 

Finansal Kiralama: Finansal kiralama, “Sermaye Kiralaması” olarak da 

adlandırılmaktadır. Kiralama konusu mala sahip olmanın verdiği bütün ayrıcalıkların da 

sakıncalarında kiracı da olduğu bir türdür (Hanson 1992). Başka bir deyişle kiralanan 

malın mülkiyeti kiralayanda kullanım hakkı ise uzun süreli bir şekilde kiracıya 

bırakılmaktadır. Bu kiralama türünde kira süresi, malın kullanım ömrünün tamamını ya 

da büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Tarafların sözleşmede belirtilen süre sona 

ermeden ya da taraflar uzlaşma sağlamadan tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme 

imkânları bulunmamaktadır. Finansal kiralama, daha çok deniz taşıtları, bina, makine 

alımı gibi yüksek sermaye gerektiren yatırımlar için kullanılan bir yöntem olarak öne 

çıkmaktadır. Finansal kiralamayı faaliyet kiralamasından ayıran temel farklar ise: 

Kiracıya bakım hizmeti sağlamaması, süresi bitmeden iptal edilememesi ve kiralayanın 

kiralanan mal ile ilgili tüm maliyetleri karşılaması olarak sıralanabilir (Brigham 1999). 

Satış ve Geri Kiralama: Finansal kiralama şirketi, finansman amacıyla kullanımını 

kiracıya bırakacağı malı iki türlü sağlamaktadır. Birincisi, finansal kiralama şirketinin 

kiralanan malı bir üçüncü kişiden satın alınması ve kullanımının finansal kiralama 

sözleşmesi ile kiracıya bırakılmasıdır. Satış ve geri kiralama denilen ikinci yöntemde ise 

nakit sıkıntısı içinde olan bir işletmenin, finansal durumda kolaylık sağlamak amacıyla 

kendi mülkiyetinde olan malı kiralama şirketine satması ve aynı malın kullanımına bir 

kira sözleşmesi ile devam etmesidir. Finansal kiralama işlemin iki aşaması vardır; birinci 

aşama finansal kiralamaya konu olan malın finansal kiralama şirketi tarafından satın 
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alınması ve ikinci aşama malın kullanım hakkının kiracıya finansal kiralama sözleşmesi 

ile verilmesidir. 

İşletmelerde satışların azalması ve stok birikimi nedeniyle finansman ihtiyacı artması ve 

bu durumdan kurtulmak için işletmenin arsa, büro, dükkân, konut gibi gayrimenkullerin 

satılıp tekrar kiralanması yoluyla elde edilen gelir ile üretime devam edilmesi satış ve geri 

kiralama türüne örnek olarak gösterilebilir. Satış ve geri kiralama işleminin nedeni, 

gayrimenkule bağlı halde olan sermayeyi serbest bırakmak ve elde edilen gelir ile yeni 

yatırımlar yapmaktır. 

Satış ve geri kiralama yönteminde satış fiyatı piyasa değeri üzerinde tespit edilmekte ve 

malın bedeli kiracının eline nakit olarak geçmektedir. Sonuçta kiracı malın kullanım 

hakkını elde ederken diğer taraftan nakit ihtiyacını da karşılamış olmaktadır. İşlem 

sonucunda işletmenin duran varlıklarında bir azalma söz konusu olmaktayken dönen 

varlıklarında ise artış söz konusu olabilmektedir. Satış ve geri kiralama yönteminin diğer 

kiralama türlerinden ayıran en önemli özellikler; çoğunlukla orta ve uzun vadeli olarak 

yapılması, kiracının mülkiyete ilişkin riskleri bertaraf edebilmesi, ekonomik değeri 

yüksek varlıkların kiralamasını kolaylaştırması ve likiditeye olumlu katkı sağlaması 

olarak sıralanabilmektedir (Mastar Özcan 2011). 

Satış ve geri kiralama yönteminden batı ülkeleri sıklıkla faydalanmaktadır. İlk defa 

1970’li yıllarda Panam Şirketi tarafından uygulanan yöntem ile, şirketin iflas etmesi 

önlenmiştir. Şirket ana binasının satılıp finansal kiralama ile tekrar kullanım haklarının 

edinilmesi ile çalışma için ihtiyaç duyulan sermaye ve diğer kullanımlar için nakit ihtiyacı 

giderilmiştir (Çevik 2003). 

Satış ve geri kiralama yönteminde gerçekleştirilen finansal kiralamaların olumsuz yönü 

ise muvazaalı işlemlere oldukça açık olmasıdır. Özellikle sözleşme taraflarının tüzel kişi 

olduğu durumlarda durum tespiti daha da güç bir hal almaktadır. Ancak belirtmek gerekir 

ki, satış ve geri kirala türü finansal kiralama sözleşmeleri alacaklılardan mal kaçırma, 
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kanuna karşı hile, hakkın kötüye kullanılması gibi hukuksuz eylemlere konu edilmediği 

sürece, uygulamada sektörü canlandıracak ve işlem hacmini arttıracak bir tür olarak 

değerlendirilmelidir. Belirtilen kurallara aykırı satış ve geri kirala işleminin, özellikle 

alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı olarak yapılması halinde söz konusu 

işlemin kesin hükümsüz olacağı için hukuk ihlalleri önemli ölçüde engellenecektir 

(Dönmez 2008). 

2.5 Diğer Finansal Kiralama Türleri 

Yurt İçinden ve Yurt Dışından Finansal Kiralama: Kiracı ile kiralayanın aynı ülkede 

olup olmamasına göre değişiklik gösterdiği bir kiralama türüdür. Bir finansal kiralama 

sözleşmesinde kiracı ile kiralayanın aynı ülkede olduğu kiralama türüne yurtiçinden 

kiralama, kiracı ile kiralayanın birbirinden farklı ülkelerde bulunduğu kiralama türüne ise 

yurt dışından kiralama ismi verilmektedir (Sipahi 2004). 

Taşınır ve Taşınmaz Mal Kiralama: Finansal kiralama sözleşmesine konu malın türüne 

göre kiralamalar taşınır mal kiralaması ya da taşınmaz mal kiralaması olarak 

adlandırılmaktadır. Taşınır varlıklara yönelik yapılan kiralama sözleşmelerinde 

makineler, bilgisayar malzemeleri, nakil araçları gibi taşınabilen ve taşıma süresince 

niteliğini kaybetmeyen mallar sözleşme konusu olabilmektedir (Tuğlu ve Atila 2007). 

Taşınmaz mal kiralamasının söz konusu olduğu sözleşmelerde ise kiralamaya konu 

varlıklar arazi, arsa ve bunların üzerine yapılan binaların mülkiyetinin kiralanması 

olabilmektedir. 

Kapalı ve Açık Uçlu Finansal Kiralama: Sözleşme bitiminde kiralamaya konu varlığın 

mülkiyetinin kiralayanda olduğu kiralama sözleşmelerine kapalı uçlu finansal kiralama 

sözleşmesi denir. Kiralamaya konu varlığın mülkiyetinin daha önce belirlenen koşullara 

sadık kalması halinde kiracıya geçebildiği sözleşmelere ise açık uçlu finansal kiralama 

sözleşmesi denmektedir (Tuğlu ve Atila 2007).  
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Kaldıraçlı Finansal Kiralama: Kredili kiralama olarak da tanımlanmaktadır. Özellikle 

yüksek oranlarda sermaye gerektiren yatırımlar da yatırıma konu varlığın alınması için 

gerekli olan finansmanın bankalardan kredi kullanılarak elde edildiği bir finansal 

kiralama sözleşmesi türüdür (Yücetaş 2000). Bu yöntem büyük sermayeli projelerin 

gerçekleştirilmesinde en az oranda öz sermaye kullanılmasını amaçlamaktadır. Örneğin 

10 milyon dolarlık bir yatırımda işletme sadece 2 milyon dolarlık bir yatırım yapmakta 

kalan kısım ise bankalardan ya da finans kuruluşlarından borçlanılarak karşılanmaktadır. 

Geleneksel bir kaldıraçlı finansal kiralama sözleşmesinde kiralayan, krediyi sağlayan, 

üretici ve satıcı olmak üzere 4 taraf bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde kiralamaya konu 

malın en az % 20’lik kısmı malı kiralayan tarafından karşılanmaktadır. Kalan miktar ise 

kredi sağlayan kurum tarafından borçlanmak suretiyle karşılanmaktadır (Çondur 2008). 

Kısa Süreli-Uzun Süreli Finansal Kiralama: Kiralama sözleşmeleri sözleşmede 

belirtilen süreye göre kısa süreli veya uzun süreli kiralama sözleşmeleri olarak 

tanımlanabilir. Kiralama sözleşmelerinde, sözleşme süresinin üç yıla kadar olduğu 

sözleşmelere kısa süreli; üç yıldan daha uzun süreli olması durumunda ise uzun süreli 

finansal kiralama sözleşmeleri söz konusu olmaktadır (Tuğlu ve Atila 2007). 

Döner-Devresel Finansal Kiralama: Döner finansal kiralama sözleşmelerinden 

kiralamaya konu varlığın kullanım ömrünün kiralama sözleşme süresinden daha kısa 

olduğu durumlarda söz edilmektedir. Bu sebeple sözleşmeye konu varlığın sözleşme 

süresi bitmeden değiştirilmesi öngörülmektedir. Bu sözleşmelerde sözleşme konusu mal 

sözleşme süresi bitmeden yıpranabileceği için değiştirilmektedir. Varlığın kullanım 

hakkını kiralayan kiracı da bir şekilde kira süresi bitmeden malı yenilemek istemesi 

halinde kira süresini uzatabilmektedir. Devresel kiralama sözleşmelerinde ise kiralama 

konusu malın sözleşme süresi bitmeden değiştirilmesi söz konusu olmamakta ve mal 

sözleşme süresi boyunca kiracı tarafından kullanılmaktadır. 

Trampa Kiralama: Trampa kiralama sözleşmelerinde kiracı kiralamaya konu olan 

varlığın bakım ve onarım giderlerinden ve oluşacak zaman kaybından korunmak için 

sözleşme konusu varlığı değiştirebilme olanağına sahip olmaktadır (Erol vd. 2008). 
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Ancak 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansmanı Kanununda herhangi bir 

hukuki engel olmamasına rağmen bu tür finansal kiralama yöntemlerine çok sık 

başvurulmamaktadır. 

Gerçek Finansal Kiralama: Gerçek finansal kiralama sözleşmelerinde kiracı 

sözleşmeye konu malı sözleşme sonunda piyasa değerinden satın alabilme hakkına sahip 

olmaktadır. Bu sözleşme türlerinde kiralayan, malik sıfatıyla vergi avantajlarından 

faydalanmakta ve bunları kiracıya yansıtıp kiracının ödediği kiraları gider olarak 

gösterebilmektedir (Koç 2004). 

Alt Finansal Kiralama: Alt finansal kiralama sözleşmelerinde kiralamaya konu malı 

kiralayan şirket varlığın kullanım hakkını da kiracıya devretmektedir. Kiracı ise aynı malı 

üçüncü başka bir kişiye aynı şartlarda devredebilmektedir. 

Özel Finansal Kiralama: Özel finansal kiralama sözleşmelerinde kiralamaya konu mal 

kiracının ihtiyacına dönük olarak özel üretilmektedir. Bu malın kiralayan şirket açısından 

ikinci el bir değeri bulunmamakta ya da önemsiz bir değere sahip olmaktadır.  

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansmanı Kanununda kiralama ya konu 

varlığın kiralayan şirket tarafından bizzat üretilmemiş olması şartıyla bu tür sözleşmelerin 

yapılmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır (Koç 2014). 

Tam Ödemeli-Kısmi Ödemeli Finansal Kiralama: Finansal kiralama sözleşmelerinde 

tam ödemeli, kısmi ödemeli kiralama ayrımı sözleşmenin devam ettiği dönem içerisinde 

kiracı tarafından ödenen kira bedellerinin kiralamaya konu varlığın maliyetine karşılayıp 

karşılamaması esasına göre belirlenmektedir. Bu ayrım literatürde tam amortisman 

sözleşmeleri veya kısmi amortisman sözleşmeleri olarak da tanımlanabilmektedir (Altop 

1990). Tam ödemeli finansal kiralama sözleşmelerinde sözleşme konusu varlığın 

kullanımından kaynaklanan kira bedellerinin toplamı varlığın satın alma maliyeti ile 
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beraber kiralayan şirketin yönetim ve diğer giderlerini de karşılayan ve kiralayana da 

makul tutarda bir kar sağlamaktadır. 

Tam ödemeli finansal kiralama sözleşmelerinde sözleşme bitiminde kiralamaya konu 

varlığın artık değeri oluşur. Kiracının bu artık değerden yararlanabilmesi için sözleşme 

oluşturulduğu anda artık değeri hesaplanır ya da sözleşme sonunda sözleşmeye çeşitli 

seçenekler eklenerek artık değerden kiracı faydalandırılır (Bayar 1995). Bir malın tam 

ödemeli kiralama yöntemine dâhil edilebilmesi için ödenen kiraların sözleşmenin iptal 

edilmeyen süredeki kira bedelleri olması gerekmektedir. Bu yöntemin kiracılar açısından 

cazip görülmesinin nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Kiralamaya konu varlığın kiralamanın satın almadan daha ucuza mal edilmesi, 

 Varlığı satın almayan kiracının sermayesini başka bir alanda daha yüksek oranda gelir 

elde edecek şekilde kullanma olanağı elde etmesi, 

 Kiracının sözleşmeye konu malı satın alabilmek için finans kuruluşlarından kredi alma 

imkânının az olması. 

Tam ödemeli kiralama sözleşmelerinde kiracı, kiralayana, kiralamaya konu olan varlığın 

satın alabilmesi için yapılan ödemenin dışında zaman içerisinde gerçekleşen giderlerini 

karşılamaktadır. Bu şekilde kiralayan şirketin malın elde edilmesine ilişkin yaptığı bütün 

masraflar karşılanabilmektedir (Uydacı 2006). 

Sözleşmenin fesih edilemeyen döneminde elde edilen kira bedellerinin kiralamaya konu 

varlığın satın alma maliyetini karşılayamadığı durumlarda başvurulan kiralama 

sözleşmesine ise kısmi ödemeli finansal kiralama sözleşmesi denilmektedir (Altop 1990). 

Bu sözleşmelerde kiralama sözleşmesinin iptal edilmeyen dönemi içindeki kira 

gelirlerinin toplamı finansal kiralama şirketinin maliyetini karşılamamaktadır. 

Birinci El-İkinci El Finansal Kiralama: Finansal kiralama sözleşmesine konu varlık 

daha önce kullanılmamış bir varlık ise birinci el daha önce farklı kiracılar tarafından 
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kullanılmış ise de ikinci el kiralama söz konusu olmaktadır. Türkiye’de finansal kiralama 

sözleşmesine konu olan varlıkların mutlaka birinci el varlıklar olması zorunluluğu yasal 

olarak bulunmamaktadır. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansmanı 

Kanununum 19/2 maddesinde “bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın 

asıl niteliğini koruyan her mal tek başına finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir” 

düzenlemesinde malın asıl niteliğini koruması dışında bir şartın tanımlanmaması birinci 

el ve ikinci el malların finansal kiralamaya konu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

Brüt-Net Finansal Kiralama: Finansal kiralama sözleşmesinde kiralamaya konu 

varlığın giderlerinin kiracı tarafından karşılanıp karşılanmamasına durumuna göre 

yapılan ayrımdır. Brüt finansal kiralama sözleşmelerinde kiralayan şirket kiralama 

konusu varlığın bakım onarım sigorta gibi giderlerini karşılamakla beraber vergi ve diğer 

malı mükellefiyetleri de yerine getirmekle yükümlü hale gelmektedir (Koç 2004). 

Kiralama sözleşmesine konu malın kullanım esnasındaki tüm giderler malı kullanan 

kiracıya ait ise ve kiracı, kira bedeli dışında herhangi bir bakım gideri ödemiyorsa bu tür 

kiralamalara da net finansal kiralama denir. Net finansal kiralama sözleşmelerinde 

sözleşmeye konu giderlere ek olarak kiralanan malın hurda değer garantisi de kiracıya 

bırakılmış ise bu durumda arındırılmış kiralama ortaya çıkmaktadır. Kiralama sözleşmesi 

sonunda sözleşmeye konu malın satış değeri sözleşmede belirtilen garanti değerden düşük 

ise aradaki fark kiracı tarafından kiralayana ödenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır 

(Melemen ve Arzova 2000). Bunlara ek olarak kiralama sözleşmesini konu giderler kiracı 

ve kiralayan tarafın paylaşılıyorsa “Teil Service” malın bakım masrafları kiralayan şirket 

tarafından karşılanıyorsa da yapılan kiralama sözleşmeleri “Maintenance Lease” olarak 

adlandırılmaktadır (Altop 1990). 

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansmanı Kanununa göre sözleşmede aksi 

bir hüküm belirtilmediği sürece kiracı kiraladığı malın tüm bakım ve muhafazasından 

sorumlu olmakla birlikte bakım ve onarım masraflarını ödemekle yükümlüdür. Ayrıca 

sözleşmeye konu malın sigorta primlerinin de kiracı tarafından ödeneceği 6361 sayılı 

Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansmanı Kanununda belirtilmektedir. Bu cümleden 

de anlaşıldığı üzere Finansal Kiralama Kanunu prensipte net finansal kiralamayı 
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benimsemiş durumdadır. Ancak sözleşmelere eklenecek hükümlerle Brüt finansal 

kiralama sözleşmeleri yapmanın da mümkün olduğu belirtilmelidir (Koç 2004). 

Doğrudan-Dolaylı Finansal Kiralama: Doğrudan veya dolaylı kiralama sözleşmeleri 

ayrımı finansal kiralama sözleşmelerinde varlığı kullanan kiracı ile satıcı arasında 

finansal kiralama şirketinin olup olmamasına göre belirlenmektedir. 

Daha çok Kıta Avrupası ülkelerinde kullanılan doğrudan kiralamaya ilişkin işlemlerde, 

malı satan kişi ya da şirket, söz konusu malı kullanacak olan kiracı ile herhangi bir aracı 

olmaksızın direk görüşmeye geçerek kiralamaya ilişkin süreci yürütmektedir. Satıcıya da 

imalatçı kiralaması yöntemi de denilen doğrudan kiralamada bakım ve teslim giderleri 

satıcı tarafından karşılanmaktadır. Bu yöntemde satıcı ihtiyaç duyduğu finansmanı kendi 

öz sermayesi ile karşılamakta olup yönteme daha çok pazarlama işlemlerinde 

başvurulmaktadır. 

Dolaylı kiralama yöntemindeyse kiracı, malın üreticisi ya da satıcısı ve finansal kiralama 

şirketi olmak üzere üç taraf bulunmaktadır. Bu yöntemde kiracı yatırım yapmak istediği 

mallar konusunda bir araştırma yapmakta ve yatırım yapacağı malı belirlemektedir. 

Yatırım amacıyla belirlenen malı üreten ya da satan kişinin tespit edilmesinden sonra bir 

finansal kiralama şirketi ile bu malların satın alınıp kendisine kiralanması konusunda 

sözleşme imzalanmaktadır (Güngörmüş 2010). Bu finansal kiralama yönteminde malın 

mülkiyeti kiralama şirketinde; kullanım hakkı ise kiracıda kalmaktadır. Dolaylı kiralama 

yönteminde finansal kiralama şirketi malı fiilen teslim almamakta, sözleşme konusu malı 

satıcıdan doğrudan kiracı teslim almaktadır. Dolaylı kiralama sözleşmelerinde temel 

amaç işletmelere finansman sağlanması iken, doğrudan kiralama sözleşmelerinin amacı 

satışları artırmaktır. Bu yüzden doğrudan kiralama yöntemi işletmeler tarafından 

pazarlama yöntemi olarak kullanılmaktadır. Finansal Kiralama Kanununa göre 

sözleşmeye konu malı satıcıdan finansal kiralama şirketinin alması zorunluluğundan 

dolayı doğrudan kiralama ülkemizde uygulanamamaktadır (Uydacı 2006). 
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Yatırım Malı Tüketim Mallarında Finansal Kiralama: Yatırım veya tüketim malı 

kiralamaları yöntemi finansal kiralama sözleşmesine konu olan malın üretim ya da 

tüketime yönelik bir mal olmasına göre belirlenir. Finansal kiralama sözleşmesine konu 

olan mal yatırıma dönük bir mal ise yapılan sözleşme yatırım malı kiralama sözleşmesi 

olarak adlandırılmaktadır. Yatırım mallarının finansal kiralaması da iki türlüdür. Yatırım 

yapılmak istenen birden çok çeşit malın tek olarak kiralanması yöntemine “Equipment 

Lease” adı verilmektedir. Bir işletmenin bütün makine ve teçhizatlarının bir bütün 

şeklinde kiralanmasına ise “Plant Lease” adı verilmektedir (Kocaağa 1999). 

Tüketim mallarının finansal kiralamasında ise kiralamaya konu mallar tüketime dönük 

mallar olarak farklılaşmaktadır. Bu malların dayanıklı tüketim malı olması ve asgari bir 

değerinin bulunması gerekmekte, tüketim malı finansal kiralama sözleşmeleri faaliyet 

kiralaması şeklinde yapılmaktadır (Bengü 2007).  
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3. GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ VE GAYRİMENKUL 

SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANI 

Tarih boyunca insan hayatı için son derece önemli olan barınma ihtiyacı, insanoğlunun 

yerleşik hayata geçmesi ile beraber cilalı taş devrinde ortaya çıkmıştır. Bu zorunlu ihtiyacı 

gideren barınaklar zaman içerisinde bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda 

değişime uğramış değeri olan varlığa dönüşmüş ve insanoğlunun ilgisinin bu sektöre 

yönelmesine sebep olmuştur. Tarihi süreç boyunca gayrimenkul sektörü ülkelerin 

ekonomik büyümelerine paralel bir gelişme göstermiştir. Bu sektörün temel dinamiklerini 

arazi ve arsalar, alışveriş ve iş merkezleri ve konutlar oluşturmaktadır. Konut ihtiyacı tüm 

insanlık için bir zorunluluk olduğundan bu sektörün en büyük payına sahip bölümü olarak 

öne çıkmaktadır. Her ne kadar ülke ekonomilerinde önemli bir paya sahip olsa da 

gayrimenkul sektörü ekonomilerde oluşabilecek krizlerden en hızlı etkilenen ve bu 

krizlerden en geç çıkan sektör olarak dikkat çekmektedir. 

Gayrimenkul sektörü yan kolları ile beraber oluşturduğu istihdam olanakları sayesinde 

Türk ekonomisinde önemli bir paya sahip olarak ekonominin lokomotifi olarak 

gösterilmektedir. Bu sektörü aşağıda verilen beş ana başlıkta incelemek mümkündür: 

 Ticari Alan: Alışveriş ve iş merkezleri, Oteller, perakende satış yapan mağazalar ve 

hizmet sektörünün faaliyet gösterdiği alanlardır. 

 Tarımsal Alan: Çayır, otlak ve hayvancılık alanları, orman arazileri, bağlar maden 

ocağı ve petrol bölgeleridir. 

 Özel Amaçlı Alanlar: Özel olarak tasarlanan ve o kullanıma mahsus olan kamu 

binaları, eğlence parkları ve golf sahaları ile havaalanı ve okullardır. 

 Endüstriyel Alan: Fabrikalar, ar-ge binaları ve antrepoların olduğu alanlardır. 

 İkamet Alanı: Bu alan ailelerin barındıkları apartman veya müstakil evlerdir. 

Gayrimenkule dair yapılan tanımlamalar incelendiğinde; gayrimenkul sektörü bir bütün 

olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır. Her ne kadar bütün sektörler ekonomik 
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şartlardan etkilenebilse de tarım arazilerini etkileyen bir etken konutları etkilemeyebilir 

dolayısıyla bütün sektörleri aynı anda etkileyebilecek bir etmenden söz etmek mümkün 

olmamaktadır. 

3.1 Gayrimenkul Finansman Yöntemleri 

Gayrimenkul alıp satmak veya inşa etmek maddi kaynak gerektiren yatırımlar olarak öne 

çıkmaktadır. Yeterli kaynağa sahip olan büyük yatırımcılar bu miktarları kendi öz 

kaynakları ile karşılarken küçük yatırımcılar bu miktarları farklı finansman yöntemleri ile 

karşılamaya çalışmaktadırlar. Gayrimenkul finansmanına dair yöntemler ülkelerin yasal 

prosedürlerini ve gelişmişlik düzeylerine göre farklılaşmaktadır. Ancak gayrimenkul 

finansman yöntemleri genel olarak dört başlık altında incelenebilmektedir. Genel olarak 

dört tür gayrimenkul finansman yönteminden bahsedilmekte olup, bunlar; doğrudan 

finansman yöntemi, sözleşme yöntemi, mevduat finansmanı yöntemi ve ipotekli konut 

finansman yöntemi olarak sıralanabilir. Bunlardan herbiri kısaca aşağıda açıklanmıştır: 

 

 Doğrudan finansman: Daha çok konut finans sisteminin gelişmediği, ekonomik olarak 

gelişmekte olan ülkelerin kullandığı gelişmiş ülkelerin ise kriz zamanlarında ya da 

ekonomide daralmanın görüldüğü anlarda kullandığı bir yöntemdir. Bu yöntemde konut 

sahibi olmak isteyenler ihtiyaçları olan fonları kendi tasarrufları veya yakın çevrelerinden 

temin etmektedirler (Boleat 1985). Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerin konut 

finansman piyasaları ve mali piyasaları yeterli düzeyde gelişme göstermediğinden bu 

ülkelerde doğrudan finansman yöntemi etkin bir ipotek finansman yöntemi gibi 

kullanmaktadır (Önal ve Topaloğlu 2007). Türkiye’de doğrudan finansman yöntemi daha 

önceki yıllara göre yüksek düzeyde olmasa da etkinliğini hala sürdürebilmektedir. 

 

 Sözleşme Yöntemi: Bu yöntem tarafların karşılıklı özveride bulunmaları esasına 

dayanmaktadır. Bu yöntemde sisteme yeni giriş sağlıyorlar kendilerinden önce dâhil 

olanlara bir fon sağlanmaktadır. Bu sistemin başarılı olabilmesi için kişilerin düzenli 
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olarak sisteme dâhil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla sözleşme yönteminin başarılı 

olabilmesi için sisteme sürekli olarak yeni kişi girişinin yapılabilmesi gerekmektedir. 

Sözleşme yöntemine dayalı finansman sisteminde konut almak isteyen kişinin kredi 

almadan önce bir miktar mevduata sahip olma zorunluluğu bulunmaktadır. Sözleşme 

yöntemi ile konut sahibi olmak isteyen kişi biriktirmiş olduğu mevduatını piyasadan daha 

düşük bir faiz oranı ile bir finans kurumuna yatıracak ve konut almaya karar verdiği 

zaman ise yine piyasadan daha düşük bir faiz oranı ile o finans kuruluşuna borçlanacaktır. 

Esnek ve kapalı bir konut finansman sistem olması sistemin dezavantajı olarak 

gösterilebilmektedir. Bu sistemde konut sahibi olmak isteyenler sürekli olarak yeterli 

miktarda fon sağlanamamaktadır (Bozkır 2007). 

Sözleşme yöntemi hâlihazırda birçok ülkede uygulanmaktadır. Özellikle Almanya ve 

Fransa’daki bazı tasarruf kurumları bu sistemi gelişmiş bir şekilde kullanmakta olup, 

Türkiye’de Emlak Bankası 1979-1988 yıllarında açmış oldukları yapı tasarruf hesabı ile 

vatandaşlara düşük faizli kredi olanağı sunması ve TOKİ tarafından düzenlenen konut 

edindirme yardımları Türkiye’de uygulanan yöntemler öne çıkmaktadır. 

 Mevduat Finansmanı Yöntemi: En yaygın olarak kullanılan konut finansman 

yönteminde, mevduat toplama yetkisine sahip bankalar, tasarruf ve kredi birlikleri, 

emeklilik fonları gibi çeşitli finansman kurumları ve kuruluşları piyasadan topladıkları 

mevduatların tamamını veya bir kısmını kimi zaman piyasa faiz oranıyla kimi zamanda 

devletin sağladığı vergi ve disponibilite destekli yardımlarla konut almak isteyenlere 

piyasa faiz oranlarından daha düşük bir oranda ipotekli konut kredisi şeklinde 

sunulmaktadır. Bu fonların büyük bir kısmı mevduat yoluyla toplanmakla beraber kimi 

zamanda tahvil veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler gibi borçlanmalarla da ihraç 

edilmektedir (Özübek 2008). Bu sistemde mevduat toplayan kurum ve kuruluşlar uzun 

vadeli ve sabit faiz oranlı fonlara sahip olmadığından sabit ve uzun vadeli kredileri 

karşılayamamaktadır. Dolayısıyla bu sistemde satın alınan konutlar için kullanılan 

krediler değişken faiz oranlarıyla kullanılmaktadır (Yalçıner 2006).  
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İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde etkin bir şekilde kullanılmakta olan bu 

yöntemin Türkiye’de etkin bir şekilde kullanılabilmesi için uzman bir finans kurumu 

henüz oluşturulamamıştır. 

 İpotekli Konut Finansman Yöntemi: Uzman gayrimenkul piyasası aktörleri 

tarafından kullanılmakta bu sistemde, krediye konu edilen gayrimenkullerin ipotek altına 

alınması ve bu ipoteğe dayalı olarak da bankalarca verilen tahviller ile daha uzun vadeli 

finansman olanakları oluşturulmasına olanak sağlanmaktadır. Daha geniş anlamda ifade 

edilecek olursa; daha sonra taksit ile ödenmek şartıyla borçla satın alınan bir taşınmazın 

borcu bitene kadar mülkiyetinin borcu veren finans kuruluşunda, zilyetliğinin ise satın 

alan kişi de bulunan bir sitem olarak tanımlanmaktadır (Özübek 2008). Bu sistemin aktif 

olarak işleyebilmesi içerisinde özel sektör kurumlarının da bulunduğu ikincil menkul 

kıymet piyasasının varlığına bağlıdır. 

Bankaların ve konut finansmanı sağlayan diğer kurumların menkul kıymetleri 

pazarlayabileceği bir piyasanın olmaması durumunda bu sistem tam olarak 

işlemeyecektir. Bu sistemin etkili bir şekilde işleyebilmesi için ikinci el sermaye 

piyasasının gelişmiş olması gerekmektedir. Ayrıca kamu otoritesi tarafından gerekli yasal 

düzenlemelerin yapılması ve avantajlı ortamların oluşturulması da sisteme etkinlik 

kazandırabilecektir. Yine bazı finans kurumlarının ellerinde bulundurdukları menkul 

kıymetleri belirli bir süre zarfında bulundurma zorunluluğu ve bazı vergi avantajlarının 

getirilmesi bunun yanında menkul kıymetlerin sigorta ve devlet güvencesi altına alınması 

bu sistemin daha işlevsel bir şekilde uygulanmasını sağlamakla beraber ticaret hacmi de 

arttıracaktır (Uludağ 1997). 

Bu sistemin kredilendirme, menkul kıymetleştirme ve kredi hizmetleri olarak üç temel 

fonksiyonu vardır. Bunlar kısaca aşağıda özetlenmiştir:  

 Kredilendirme Fonksiyonu bu sistemin temel fonksiyonudur. Konut kredisi almak 

isteyen vatandaşların başvurularını toplamak, değerlendirip gerekli olan fonları temin 
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ederek krediyi kullandırmak şeklinde kısaca ifade edilebilir. İpotek bankaları hâlihazırda 

mevcut gayrimenkullerin ipotek bedellerini, nakit para, özel ve hazine bonolarını teminat 

gösterip bunlar kadar tahvili ihraç ederek elde ettikleri gelirler ile sundukları bu uzun 

süreli kredileri karşılamaktadırlar (Uludağ 1997). 

 Menkul kıymetleştirme fonksiyonu konut kredileri ile bir kredi havuzu oluşturup 

menkul kıymetleri pazarlama fonksiyonu olarak adlandırılabilir. Bu fonksiyon kredi 

şeklinde kullandırılan fonların yeniden tedavüle sokulup kaynak yenileme işlevini yerine 

getirmektedir. İpotek bankaları vatandaşlara kullandırmış olduğu kredileri başka bir 

kuruma satabilir ya da ipoteği dayalı menkul kıymet ihracı yapabilmektedir.  

 Kredi hizmeti fonksiyonu konut satın alma amacıyla fon talebinde bulunanlar ile fon 

arzı yapan kurumlar arasındaki nakit akışını sağlamaktadır. Kullandırılan kredilerin taksit 

ödemelerini tahsil eden kurum toplanan ödemelerin menkul kıymet sahiplerine 

dağıtılması sürecini de yürütmektedir. Bankacılık sisteminde tahsilât ve kredi takibi 

genellikle kredi veren kurumca yapılırken fon sahiplerinden tahsil edilen fonun menkul 

kıymet sahiplerine ödenmez süreci İşler için görevli uzman kurumlar marifetiyle 

yürütülmektedir. İpotek bankacılığı yönteminin klasik bankacılık yönteminden farkı 

ipotek bankacılığında kredi veren kurum vade sonuna kadar krediyi aktifinde taşımak 

yerine krediden doğan alacağına dayanarak menkul kıymet ihraç etmektedir. Bu sistemin 

en temel özelliği kredi için ihtiyaç olan finansmanın ipotek bankaları tarafından 

karşılanmasıdır (Yalçıner 2006). 

3.2 Gayrimenkul Finansman Kuruluşları 

Gayrimenkul yatırımı yapmak, alıp satmak veya inşa etmek belli bir sermaye gerektiren 

yatırımlardır. Yeterli miktarda sermayesi olan yatırımcılar bu miktarları öz 

sermayelerinden karşılarken yatırımcıların çok büyük bir kesimi bu miktarları öz 

sermayelerinden karşılayamamakta ve finansal piyasalardan alternatif finansman 

yöntemlerine yönelmektedirler. 



24 

 

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi daha çok gelişmiş ülkelerde orta ölçekli ve 

küçük ölçekli gayrimenkul finansmanı fon piyasalarından edilen kaynaklarla 

çözülebilmektedir. Ancak büyük çaplı yatırımlar için ülkelerin kendi finansman 

kaynakları dışında dünya çapında farklı finansal kaynaklara da ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türkiye’de ise gayrimenkul yatırımlarına yönelik fonların sayıca düşük düzeyde kaldığı 

dikkat çekmektedir. Bunun sebebi Türkiye’de bireysel anlamda tasarruf eğilimlerinin 

düşük olması olarak gösterilebilmektedir. Türkiye’de İnsanlar elde ettikleri gelirlerin çok 

büyük bir bölümünü günlük harcamalarında kullanıp arta kalan küçük bölümünü ise fon 

piyasalarına değil doğrudan konut edinme ihtiyacına yönelik olarak kullanmaktadırlar. 

Gayrimenkul finansmanına yönelik kaynakları bireysel tasarrufların yanında kredi 

piyasaları ve sermaye piyasalarından karşılamak da mümkün olabilmektedir. 

Kredi piyasaları gayrimenkul yatırımı için finansmana ihtiyacı olan yatırımcıların 

bireysel kredi taleplerini karşılamak amacıyla oluşturulmuş organize piyasalardır. Bu 

piyasalar gayrimenkul yatırımları için fon sağlayan önemli kaynaklar olarak öne 

çıkmaktadır. Kredi kuruluşları kanuni sınırlamalar ve belli standartlar çerçevesinde 

ülkenin ekonomik şartlarını da göz önünde bulundurarak bazı kredi kampanyaları hazırlar 

ve yatırımcılara sunmaktadır. Bu yöntem Türkiye’de konut sahibi olmak isteyenlerin en 

fazla tercih ettiği yöntem olarak bilinmektedir (Teker 2000). 

Sermaye piyasaları ise kredi piyasalarının aksine daha çok yatırımcıların başvurduğu 

piyasalar olarak farklılaşmakta, bu piyasalarda yatırımcılar her çeşit işletmenin finansman 

elde etmek amacıyla bono, tahvil ve hisse senedi ihracatı gerçekleştirebilmektedir. 

Yatırımcılar büyük ölçekli gayrimenkul yatırımlarını finanse etmek için menkul yatırım 

araçları ihraç etmekte ve söz konusu menkul kıymetler yatırımcılarına bazı avantajlar 

sunmaktadırlar. Gayrimenkul finansmanına yönelik kredi sunan ve sermaye piyasalarında 

faaliyet gösteren kurumlar bulunmaktadır.  
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Ticari Bankalar: Ticari bankalar ticari ilişkileri finanse eden kuruluşlardır. Aynı 

zamanda yatırımcılara kredi imkânı sunan kuruluşlar içerisinde en önemli kuruluştur. 

Türkiye’de konut ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır. Artan konut ihtiyaçlarını 

gidermek için kurulan ilk banka Emlak Bankası olarak da bilinen Emlak ve Eytam 

Bankasıdır. Bu banka Atatürk’ün yönlendirmeleri sonucunda kurulmuştur. Toplu Konut 

İdaresinden sonra piyasaya en çok katkısı olan banka olmasına rağmen 2001 yılında 

bankacılık yetkisi kaldırılıp Merkez Bankasına devredilmiştir. 

Ticari bankalarda büyük miktarda ipotek sözleşmeleri bulunmaktadır. Türkiye’de konut 

finansmanına ilişkin kaynaklar büyük oranda ticari bankalar aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Bu durum da bankaların elinde büyük miktarda ipotek sözleşmesi rezervi 

oluşturmaktadır. 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO): Gayrimenkul yatırım ortaklığı, 

gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, altyapı yatırım ve 

hizmetleri, sermaye piyasası araçları, Takasbank para piyasası ve ters repo işlemleri, Türk 

Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı, yabancı para cinsinden vadeli ve 

vadesiz mevduat veya özel cari ve katılma hesapları ile iştirakler ve Kurulca belirlenecek 

diğer varlık ve haklardan oluşan aracı kuruluşları işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek 

üzere kurulan ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen 

etkinlikler kapsamında olmak kaydı ile ilgili tebliğde izin verilen diğer faaliyetlerde 

bulunabilen sermaye piyasası kurumu olarak öne çıkmaktadır (Anonim 2013). 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının esas amacı yüksek getiri potansiyeline sahip 

gayrimenkulleri ve gayrimenkul temelli projelere yatırım yapıp elinde bulundurduğu 

gayrimenkullerden kira geliri ve alım satım kazancı elde etmektir. Bu esas amacın altında 

ise Büyük çaplı gayrimenkul projelerini yürütmek amacı vardır. Çünkü bu tür büyük çaplı 

projeler büyük miktarlarda kaynak gerektirmekte; bu kadar büyük kaynağı karşılayabilme 

potansiyeline sahip şirket sayısı ise yeterli seviyede değildir. İşte Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklıkları bu büyük çapta projeleri gerçekleştirebilmeyi olanaklı hale getirecek bir 

finansman yöntemi oluşturmaktadır. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları çıkarılmış 
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sermayelerinin asgari %25’i oranındaki paylarını Sermaye Piyasası Kurulu Seri: III, 

No:48 sayılı Tebliğinde belirtilen süre ve esaslar dâhilinde halka arz etmek üzere 

kurulmuş olması ve kurucuların, ortaklığın çıkarılmış sermayesinin asgari %25’i 

oranındaki paylarının, bu Tebliğde belirtilen süre ve esaslar dâhilinde halka arz 

edileceğini Sermaye Piyasası Kuruluna karşı taahhüt etmiş olmaları gerekmektedir 

(Anonim 2013). 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları aracılığı ile elde edilen finansman diğer alternatif 

finansman yöntemlerine göre daha az maliyetli bir finansman yöntemi olarak dikkat 

çekmektedir. Çünkü bu yöntemde fon arz edenler ile fon talep edenler arasına üçüncü bir 

taraf girmemekte ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin sahibi bizzat fon talep edip 

toplanan fonları da yatırımlara aktarmaktadır. 

Türkiye’de 1995 yılında ilk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurulmuştur. 2018 verilerine 

göre BIST’de işlem gören 31 adet gayrimenkul yatırım ortaklığı bulunmaktadır. 

Dünya’da ise Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Fransa ve Japonya Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı şirket sayısı bakımından üst sıralarda olan ülkelerdir. Bu rakamların 

Türkiye’deki rakamlarla kıyaslandığında oldukça yüksek rakamlar olduğu belirtilmelidir 

(Işık 2013). 

Toplu Konut İdaresi (TOKİ): Türkiye’de gayrimenkul finansmanı 1990’lı yıllara kadar 

Sosyal Sigortalar Kurumu, OYAK ve BAĞKUR gibi kamu kurumları eliyle sağlanmışsa 

da kamu bankaları, merkezi yönetim tarafından karşılanan konut finansman yöntemleri 

ve sosyal yardımlaşma kurumlarının konut finansmanına yönelik yeterli etkinlik düzeyine 

ulaşamamıştır. Bu kurumlar sundukları finansman olanaklarıyla hızla artan konut 

ihtiyacının bir sorun haline dönüşmesi engellenememiştir. Nüfusun artması ve kentleşme 

ile beraber konut ihtiyacı ve kentleşme sorunlarını çözüme kavuşturmak, konut sahibi 

olmak amacıyla yeterli düzeyde tasarruf oluşturamayan bireylere destek olmak amacıyla 

1984 yılında Toplu Konut Fonu adında bir fon kurulmuştur. Bu fona kaynak olarak 

akaryakıt vergileri, tekel ürünlerinden alınan vergiler İthalat vergileri ve yurtdışı 

seyahatlerinden alınan vergi kesintileri kullanılmaktadır (Anonim 2003). 1990 yılında 
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki kuruma 

ayrılmıştır. Toplu konut fonu ise 2001 yılında kaldırılmıştır. 

Bugün TOKİ’nin gelirleri gayrimenkul satışları ve kiralardan elde edilen gelirler ile kredi 

geri ödemeleri, faiz ve bütçe ödeneklerinden aktarılan gelirlerden oluşmaktadır. Son 

dönemlerde bütçeden de gerekli kaynakların aktarılmasıyla konut üretimine ve konut 

finansmanına yönelik çalışmalarına hız veren Toplu Konut İdaresi Türkiye’nin birçok 

farklı ilinde uzun vadeli, düşük oranlarda, eşit geri ödeme seçenekleri ile erken teslim 

gibi avantajlarla konut ve inşaat sektörünü canlandırmıştır. 

Toplu Konut İdaresinin temel amacı konuta yönelik artan talebi planlı bir şekilde 

karşılamak modern, sağlıklı ve ucuz konut arzı ile daha alt gelir grubuna ait bireylerin de 

konut sahibi olmalarına olanak sağlamaktadır. TOKİ tarafından 1984 ve 2006 dönemleri 

arasında 944.000 adetten fazla konut kredisi sağlanmıştır (Gerçek 2007). TOKİ 

hâlihazırda konut inşaat faaliyetlerini yürüttüğü çok sayıda projeyle devam ettirmektedir. 

Bu projeler idarenin düzenlediği ihalelerle daha çok orta ölçekli firmalara veya TOKİ’nin 

arsa temin ederek ortak olduğu büyük ölçekli yüklenici firmalara yaptırılmaktadır. 

Konut Kooperatifleri: Konut satın almaya yetecek miktarda sermayesi olmayan 

bireylerin başvurduğu bir yöntemdir. Bu yöntemde konut sahibi olmak isteyen üyeler 

kooperatife belli oranlarda aidat öderler ve konut üretimleri de üyelerin ödedikleri 

aidatlarla orantılı bir şekilde yapılmaktadır (Yetgin 2007). Dar gelirli veya orta gelirli 

kişilerin konut ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kendi aralarında topladıkları aidatlarla 

kurulan kooperatifler, özellikle 1980 dönemi sonrası konut ihtiyacının giderilmesinde 

önemli oranda katkıda bulunmuş olsa da beklenilen düzeyde verimli olamamıştır. Ayrıca 

kooperatiflerin bitiş sürelerinin belli olmaması ve genel anlamda kötü bir imaja sahip 

olmaları da onların halk nezdindeki itibarının zayıf olmasına yol açmaktadır. 

Türkiye’de özellikle 1984 sonrası Toplu Konut Kanunu çıkarılması ile birlikte Toplu 

Konut İdaresinin kurulması konut kooperatiflerinin bir yükseliş trendini yakalaması 
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sağlanmıştır. TOKİ tarafından 1984 yılından itibaren yaklaşık 1,1 milyon konut yapımı 

için finans desteği verilmiş, konut kooperatifleri bu rakam içerisindeki en büyük payı 

almıştır (Erdoğan 2003). Yaşanılan ekonomik kriz sebebiyle 2001’den sonra konut 

kooperatifleri tarafından üretilen konut sayısı düşüşe geçmiştir. 2002 yılında 2001 yılına 

göre %45 daha az konut üretilmiş, 2005 yılı sonrasında ise inşaat sektöründeki canlanma 

kooperatiflerinde hareketlenmesine neden olmuş ve üretilen konut miktarında %50 artış 

sağlanmıştır. Daha sonra mortgage sisteminin oluşturulmasıyla konu sahibi olmak 

isteyenlere tanınan uzun vadeli konut kredileri kooperatiflerin etkinliğini de azaltmış ve 

kooperatiflerin popülerliğini kaybolmuştur. 

Konut kooperatifleri tasarruf ve kredi birliklerine benzemekle beraber iki noktada 

onlardan ayrılmaktadır. Kooperatifler konut üretim amacıyla oluşturulurken tasarruf ve 

kredi birlikleri sadece konut üretim amacıyla oluşturulmamakla birlikte kooperatiflerin 

işlevi konut üretim işlemi tamamlandıktan sonra sona ermektedir. 
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4. TÜRKİYE’DE FİNANSAL KİRALAMA UYGULAMALARININ ÜLKE 

EKONOMİSİNE VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE OLASI ETKİLERİ 

4.1 Finansal Kiralama İşlemlerinin Uygulamalarının Değerlendirilmesi  

Türkiye genelinde gayrimenkule yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde üç tür tapu 

işlemi yapılmakta olup, bunlar; 3226 Sayılı Kanuna Göre Finansal Kiralama Belirtmesi 

Tesisi, 6361 Sayılı Kanuna Göre Devir Ve Finansal Kiralama Sözleşmesi Şerhi ve 6361 

Sayılı Kanuna Göre Finansal Kiralama Sözleşmesi Şerhi Tesisi olarak 

sıralanabilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili olarak Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde 

gerçekleştirilen inceleme sonucunda Temmuz 2019 sonu verilerine göre ülke genelinde 

toplamda 23.118 işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Bu işlemlerin 2.460 adeti finansal 

kiralama belirtmesi, 8.461 adeti devir ve finansal kiralama sözleşmesi şerhi ve 12.197 

adeti finansal kiralama sözleşmesi şerhi olarak öne çıkmaktadır (Çizelge 4.1). Bilgi 

sistemi verilerinin analiz sonuçlarına göre 2007-Temmuz 2019 döneminde toplam 23.118 

adet işlemin yapıldığı ve bunun % 53’ünün finansal kiralama sözleşmesi şerhinin 

verilmesine yönelik olduğu tespit edilmiştir.  

Çizelge 4.1 Tapu ve kadastro bilgi sistemine göre yapılan işlemler sayılarının dağılımı 

İşlem Adı İşlem Sayısı Oran (%) 

3226 Sayılı Kanuna Göre Finansal Kiralama 

Belirtmesi Tesisi 
2.460 10,64 

6361 Sayılı Kanuna Göre Devir ve Finansal 

Kiralama Sözleşmesi Şerhi 
8.461 36,60 

6361 Sayılı Kanuna Göre Finansal Kiralama 

Sözleşmesi Şerhi Tesisi 
12.197 52,76 

Toplam 23.118 100.00 

İnceleme sonuçlarına göre ülke genelinde gayrimenkule yönelik finansal kiralama 

işlemleri, satış ve kiralama türü ve finansal kiralama türünün ön planda olduğu tespit 



30 

 

belirtilmelidir. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine göre 2007-2019 döneminde finansal 

kiralamaya dayalı 23.118 adet işlemin 2014 ve 2018 yıllarında en yüksek seviyeye 

ulaştığı gözlemlenmiştir (Çizelge 4.2). Yapılan çalışma sonucunda finansal kiralama 

işlemlerinin yıllar bazında bakıldığında 2007 yılında başlamış olduğu ve 2019 yılına 

kadar gelinen zaman diliminde sayıların arttığı görülmektedir.  

Çizelge 4.2 Türkiye’de yıllara göre finansal kiralama işlem sayıları 

Yıllar İşlem Sayısı (Adet) Endeks (2007 =100) 

2007 36 100,00 

2008 204 566,67 

2009 171 475,00 

2010 243 675,00 

2011 576 1.600,00 

2012 485 1.347,22 

2013 1.314 3.650,00 

2014 4.893 13.591,67 

2015 3.370 9.361,11 

2016 2.745 7.625,00 

2017 2.553 7.091,67 

2018 5.522 15.338,89 

2019 1.006 2.794,44 

 

Şekil 4.1 Finansal kiralama işlemlerinin yıllara göre dağılımı 
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İncelenen 2007-2019 yılları arasındaki yüzdelik dağılımda grafiksel olarak da 

incelenmiştir (Şekil 4.1). Yıllar bazında yapılan işlemlerin yüzdelik dilimlere bölünmesi 

sonucu oluşan çalışmada da, özellikle ülkenin ekonomik durumu dikkate alındığında ise 

2014-188 dönemindeki finansal kiralama işlemlerinde artış olduğu dikkati çekmektedir. 

Bu durumun 2014 ve 2018 yıllarında gayrimenkul piyasasında likidite sıkıntısının 

yaşanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Finansal kiralama işlemlerinin ülke 

genelinde ilerleme kaydetmekte olduğu gözlenmekte, fakat gelişmiş ülkelerle kıyaslama 

yapılması durumunda henüz yeterli seviyeye ulaşmadığı açıktır.  

Gayrimenkule yönelik birçok ilde finansal kiralama işlemleri yapılmakta olup, yüzdelik 

dilimler halinde ve sayıları verilmiştir (Çizelge 4.3, Şekil 4.2). Veritabanından çekilen 

veriler yıllara göre hem işlem sayısı, hem de taşınmazın türüne göre analiz edilmiştir. 

2014 yılı verilerinin analizine göre sanayi ve turizm bölgelerinde finansal kiralama 

işlemlerinin daha yüksek pay aldığı ve işletmeler ve yatırımcılar için bir finansman arayışı 

içinde olduğu ya da nakit akışı sağlamak için finansal kiralama işlemlerine yönelme 

durumuna işaret ettiği dikkati çekmektedir.  

Ülke genelinde 2015 yılında, bir önceki yıla göre yüzdelikli dağılımın sadece ekonomik 

olarak gelişmiş illere ve gelişmekte olan illere dağıldığı, işlem sayılarına bakıldığı 

zamanda ise (Çizelge 4.3), bir önceki yıla göre %30 oranında azalışın olduğu görülmekte 

ve bu dönemde ülkede yatırımların aynı dönemde nakit sıkıntısına bağlı olarak azalış 

sürecine girdiği değerlendirilmektedir. 2016 yılında ise sanayi faaliyetlerinin nispeten 

yoğun olduğu gelişmiş illerde işlem sayısında artışın olduğu ve gelişmekte olan iller ya 

da orta ölçekli illerde finansal kiralama işlemlerinin cazip gelmediği dikkati çekmektedir. 

İllere göre işlem saylarında da ciddi oranda azalma tespit edilmiştir. 2017 yılı verilerine 

bakıldığında, sanayisi gelişmiş ya da gelişmekte olan illerde de finansal kiralama 

işlemlerin yoğunluğu olduğu görülmektedir. Fakat bir önceki yıl ile karşılaştırma 

yapılırsa, işlem sayılarında yaklaşık olarak %10 oranında azalışın olduğu açıktır.    

Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre yüzdelik dilimlerdeki oranlar artmış ve işlem 

sayılarında, bir önceki yıla göre %100 oranında artış olmuştur. Bu durum iki şekilde 

yorumlanabilir. Birinci ihtimal işletmelerin finansal kiralama şirketlerine başvurarak 



32 

 

nakit sıkıntısını gidermek amacıyla sat ve geri kiralama yöntemi ile finansal kiralama 

işlemlerine yönelmiş olmaları ve ikinci ihtimal ise Türkiye’deki yatırımcı sayısının 

artarak finansman sağlamak suretiyle başvurdukları yöntemler arasında finansal 

kiralamanın yer alması sebebiyle 2018 yılında artışın ortaya çıktığı gözlenmiştir. Son 

olarak Ocak – Temmuz 2019 dönemi verilerine göre yüzdelik dilimde ekonomik olarak 

gelişmiş iller de finansal kiralama işlemlerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir. 2019 

yılının 2 çeyreklik döneminin verilerine (Çizelge 4.3) en fazla işlem ağırlığının 

Türkiye’nin 2 büyük ili olan İstanbul ve Ankara’da yapıldığı ve Türkiye’nin toplam işlem 

hacminin %72’sinin bu iki ilde gerçekleştiği görülmektedir.  

Çizelge 4.3 Türkiye’de illere göre finansal kiralama işlem sayıları 

İller 

Yıllara Göre İşlem Sayısı 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Adana 86 49 26 - 15 - 

Aksaray 125 - - - - - 

Ankara 241 221 527 401 1.293 283 

Antalya 264 63 142 184 79 10 

Balıkesir 104 - - - - - 

Burdur - - - 140 - - 

Bursa 170 97 148 133 487 78 

Çanakkale - 80 - - -  

Denizli - - - 158 292 57 

Eskişehir 106 - - - - - 

Gaziantep 139 - 120 18 - - 

İstanbul 1.619 1.538 1.134 1.014 2.893 446 

İzmir 315 184 92 44 68 16 

Kocaeli 73 95 141 80 25 - 

Konya 169 120 52 49 84 - 

Manisa - 132 - - - - 

Mersin 146 58 24 76 70 - 

Muğla 616 44 26 52 - 48 

Nevşehir 178 - - - - - 

Rize 64 - -  - - 

Samsun 64 64 - 30 - - 

Tokat - 60 - - - - 

Tekirdağ 65 - 70 - - - 

Uşak - 64 - - 48 - 

Diğerleri 233 501 243 169 168 68 
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İnceleme sonuçlarına göre finansal kiralama işlemleri ekonomik gelirinin yüksek olduğu 

sanayi ve turizm bölgelerinde daha ağırlıklı olduğu görülmekte olup, yoğunluk 

büyükşehir statüsü kazanmış illerde gerçekleşmekte ve giderek çeşitli illere de yayıldığı 

görülmektedir. 2014 yılından başlayarak 2019 yılına kadar oluşturulan istatistikî 

sonuçlara bakıldığında, finansal kiralama işlemlerinde artış görülmektedir. Bu durumda 

özel sektör yatırımlarının finansmanında finansal kiralama işleminin bir araç olarak 

kullanılmaya başlandığı ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye’de 2007-2019 (Temmuz) döneminde yapılan finansal kiralama işlem sayısının 

% 28,2’si konut, % 17,9’u dükkan, % 8,0’i arsa ve % 6,6’sı ise büro olarak kullanılan 

taşınmazlara yönelik olmuştur (Çizelge 4.4, Şekil 4.2). Finansal kiralama işlemlerine 

konu olan taşınmazların genel olarak mesken ile ticari taşınmazlarda yoğunlaştığı, 

endüstriyel tesislerin yöneticilerinin finansal kiralama ile işletme kurma ve sanayi üretimi 

yapma konusunda gerilerde kaldığı açıkça dikkati çekmektedir. Halbuki sanayi ve ticaret 

işletmelerinde gerek bina ekipman, gerekse teknoloji yatırımlarında doğrudan yüksek 

yatırım bedeline katlanarak üretime geçmek yerine finansal kiralama sözleşmesi ile 

gayrimenkul, üretim sistemlerinin makine ve ekipmanları ile teknoloji yatırımlarının 

yapılması ve bu yolla sabit sermaye maliyetlerinin asgari düzeye çekilmesinin mümkün 

olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.     

İnceleme sonuçlarına göre konutların ve dükkân gibi gayrimenkullerin finansal kiralama 

işlemlerinde yüzdesinin yüksek olmasının sebeplerinden biri, ilgili kanunlar 

doğrultusunda konut finansmanı yöntemini ortaya çıkarmış olup, söz konusu yöntem 

sayesinde de konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması konut 

finansmanı sayılarak, tüketicilere ve yatırımcılara konut kredisi kullandırılmasına 

alternatif bir finansman yöntemi sunmuş olmaktadır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunun 57. maddesi ile yapılan tanıma göre finansal kiralama yapan bankalar ile 

finansal kiralama şirketlerinin de konut finansmanı yapma olanağı sağlanmış olup, 

tüketicilerin ve yatırımcıların konut ihtiyacını kendi öz sermayelerinden kullanmak 

yerine konut finansman yöntemiyle edinim sağlanmış olduğu anlaşılmaktadır. 
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Şekil 4.2 Finansal kiralama işlemlerinin taşınmaz cinslerine göre dağılımı 

Çizelge 4.4 Finansal kiralama işlemlerinin taşınmaz cinslerine göre dağılımı  

Taşınmazların Cinsleri İşlem Sayısı (Adet) Oran (%) 

Arsa 1.852 8,01 

Tarla 833 3,60 

Büro 1.531 6,62 

Konut 6.517 28,19 

Dükkân 4.143 17,92 

Fabrika 842 3,64 

Diğer 7.400 32,01 

Toplam 23.118 100,00 

Konutların finansal kiralamada oranın yüksek olmasının başka bir sebebi de sat ve geri 

kiralama yönteminin finansman aracı olarak sık kullanılmasıdır. Sat ve geri kiralama bir 

işletmenin nakit sıkıntısı nedeniyle sahip olduğu herhangi bir malı finansal kiralama 

kuruluşuna satıp daha sonra bu malı finansal kiralama kuruluşuna satıp daha sonra bu 

malı finansal kiralama kuruluşundan tekrar kullanım hakkını kiraladığı bir kiralama türü 

olup Bu kiralama türünde kiracı varlığın mülkiyetini kaybedip zilyetliğine sahip 
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olmaktadır. Bu yöntem daha çok nakit sıkıntısı yaşayan ya da elde edeceği nakdi daha 

karlı yatırımlarda kullanmayı düşünen, mülkiyetten dolayı vergiden kurtulmak isteyen 

işletmeler tarafından tercih edilmektedir. 

Konutlara finansman imkânı yaratmak bakımından herhangi bir finansal kiralama 

kurumuna satılarak satış fiyatı da genellikle piyasa fiyatının üstünde olarak vergi 

avantajından yarar sağlanması imkânı doğurmaktadır. Yatırım imkânlarından vergi 

tasarrufu sağlamayan durumlarda malın gerçek sahibi, işletmeler finans şirketine tasarruf 

amaçlı devir yapabilmektedirler. Böylelikle satıp geri kiralama yöntemiyle 

gerçekleştirilen finansal kiralama işlemleri kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri 

almak kaydıyla kiralana taşınmazların ilgili kanun sonrasında yapılan birçok 

düzenlemelerle bir takım avantajlara sahip olmaktadırlar. 

4.2 Finansal Kiralamanın Ülke Ekonomisine Etkisi 

Finansal kiralama yönteminin kiralayan ve kiracı açısından sağladığı bir takım 

avantajlarının yanında ülke ekonomisi açısından da çok önemli yararları bulunmaktadır. 

Türkiye’de yatırımcıların yatırım finansman ihtiyaçlarına cevap verecek kurum sayısı çok 

azdır. Bankalar bu yatırımların finansmanına çok sıcak bakmamaktadır. Buna ise ülkede 

enflasyonun yüksek olması ve para ve sermaye piyasasında uzun vadeli fon sağlamanın 

güç olması neden olarak gösterilebilir. İşte finansal kiralama şirketleri ülkedeki bu açığı 

kapatmakta yatırımcıların yatırımlarına uzun ve orta vadeli finansman sağlamaktadırlar. 

Bu krediler ayni kredi olduklarından dolayı kaynakların gerçek yatırımlara kanalize 

edildiğinin denetimini yapmakta kolaylık sağlamaktadır. Finansal kiralama yönteminde 

yatırımcının ihtiyacı olan mal finansal kiralama şirketi aracılığıyla satın alınmakta ve 

kiraya verildiği için fonun denetlenmesinde herhangi bir sorun olmamaktadır. 

Türkiye’de bu derece esnek ve orta vadeli finansman alternatifi olmadığından ülkemizde 

şu an itibari ile orta vadeli finans yöntemleri içerisinde finansal kiralama yönteminden 

daha avantajlı bir yöntem bulunmamaktadır (Taşar 1989).Finansal kiralama sektöründe 
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oluşan yüksek cirolar son yıllarda birçok yatırımcının bu pazara yönelmesine neden 

olmaktadır. Türkiye’de finansal kiralama işletme sayısı her geçen gün biraz daha 

artmaktadır.  

Finansal kiralama sektöründeki şirket sayısının artması ise daha çok bu alandaki 

yatırımcılara yaramaktadır. Çünkü bir taraftan hizmet kalitesi artarken öte yandan da faiz 

oranlarında düşüş yaşanmaktadır. Özellikle bu sektöre yeni giren işletmeler belli bir 

müşteri portföyü oluşturmak adına daha düşük faiz oranlarıyla çalışmaktadırlar. Ancak 

piyasanın belli bir doyum noktasına ulaşılmasından sonra bu pazardan çekilmelerin 

olacağı da öngörülmektedir. 

Finansal kiralama tekniği diğer alternatif finansman yöntemleri ile rekabet ederek 

yatırımların daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesine katkı sağlar. Bu durum daha 

çok öz kaynak sıkıntısı yaşayan ve borçlanma imkânı düşük, satın alma olanağı yetersiz 

işletmelerin yatırımlarını bu yöntem sayesinde gerçekleştirmelerine olanak tanır. Finansal 

kiralama yöntemini daha çok küçük orta büyüklükteki işletmeler kullanmaktadırlar. Bu 

işletmelerin yatırımları da ülke ekonomisini genişletmekte, istihdamı artırmakta, sermaye 

birikimini sağlamakta ve dolayısıyla üretimin artmasıyla da ekonomik kalkınma 

sağlanmaktadır. 

Finansal kiralama yöntemi ile kur riskinden dolayı ülkeye gelmekte çekinen yabancı 

sermayenin kur riski minimize edilerek kendisini güvence altına almasına ve ülkede 

yatırımları gerçekleştirmesine katkı sağlar. Bu durumda ülkeler dış borçlanmaya 

gitmeden ihtiyaçları olan kaynağı yabancı sermaye ile temin edebilmektedirler. 

Türkiye gibi henüz gelişmekte olan ülkeler ihracat pazarında yer bulabilmek için tüm 

teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeli ve bu teknolojileri üretimlerinde 

kullanmaları gerekmektedir. Türkiye’de yatırımcılar finansal kiralama yöntemleriyle 

teknoloji üretimlerinde kullanmayı gerçekleştirmektedirler. Bu yöntem ile son 

teknolojiye sahip teçhizat ve makineler ithal edilerek finansal kiralama sözleşmelerindeki 
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maddelere dayanarak teknoloji geliştikçe makine ve teçhizatlar yenisi ile 

değiştirilmektedir. 

İslami ekonomik modelin egemen olduğu ülkelerde faize dayalı işlemlerin yasadışı 

olmasından dolayı finansal kiralama tekniği sıkça başvurulan bir yöntem olarak 

uygulanmaktadır. Bu yöntemde kiralamaya konu malın sahibi sermayeyi temin etmekte 

malı kullanan kiracı ise kiralayan faiz değil kira bedeli ödemektedir. Finansal kiralama 

yöntemiyle yatırımcılar ihtiyaçları olan yatırım malını temin etmektedirler. Bu durum 

işletmelerin kıt kaynaklarını asıl amaçları olan üretken kanallara aktarılmasına ve 

sermayelerini biriktirmelerine yardımcı olmaktadır. 

Finansal kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte ülkede farklı istihdam 

olanakları oluşmakta ve bu şekilde de ülkedeki işsizlik oranı azaltılmaktadır. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerin yatırım ihtiyaçlarına finansal kiralama yöntemi doğrudan cevap 

verebilmektedir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin makine aletler için ihtiyaç 

duydukları fon miktarını sağlamada zorlanmaları bu üreticilerin ürünlerini pazarlamakta 

zor duruma düşürmektedir. Bu durumda üreticinin veya bir kiralama şirketinin ihtiyaç 

duyulan bu fonu sağlaması hem ülkedeki iç pazarın canlanmasına hem üretimin artmasına 

ciddi anlamda katkı sağlamaktadır (Şenay 1985). 

Enflasyonun etkili olduğu dönemlerde bir malı kiralama yerine satın almak daha cazip 

görülebilmektedir. Ancak o malı satın alacak yeterli sermayeye sahip olmayan işletmeler 

açısından bu mümkün olmamaktadır. İşte bu nedenle finansal kiralama ile işletmeler 

yatırım yapmakta ve üretimlerini arttırmaktadır. Bu durum ülkede uzun vadede 

enflasyonu önlemede başarılı bir yöntem olarak uygulanmaktadır. 

Finansal kiralama yöntemi ekonomik açıdan ülkede alternatif bir yöntem olarak yer 

almaktadır. Özellikle fon sıkıntısından dolayı yatırımların yapılamaması ve bunun 

sonucunda üretimin daralması bir süre sonra ülkede talep enflasyonuna neden olmaktadır 
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böylece finansal kiralama yöntemi üretimin daralmasını engelleyip talep enflasyonuna da 

belli bir düzeyde engel olmaktadır. 

Finansal kiralama yöntemi ülkede yeni bir pazar alanının oluşmasına neden olmaktadır. 

Bu pazar yeni yan sektörleri de beraberinde getirmekte farklı iş alanlarının doğmasına 

olanak sağlamaktadır. Finansal kiralama yöntemi ile ülkede yatırımlar artmakta ve bu 

durum üçüncü tarafa da fayda sağlamaktadır bu şekilde sabit varlık üreticilerinin 

faaliyetleri de artmaktadır (Akgüç 1985). 

4.3 Finansal Kiralamanın Vergi Mevzuatındaki Yeri 

Türkiye’de, finansal kiralama ilk olarak 1985 yılında Finansal Kiralama Kanunu ile 

hukuki yapıya kavuşmuş olup, daha sonra ilgili kanundaki eksiklikleri gidermek 

açısından finansal kiralama işlemlerini Uluslararası Muhasebe Standartları’na uygun 

duruma getirmek için 2003 yılında çıkartılan 4842 sayılı kanunun 25. Maddesiyle Vergi 

Usul Kanunu’na “Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme” başlığı altında mükerrer 

290. Madde eklenerek, bu maddeye istinaden 319 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğ ile 11 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ ile “Tekdüzen Hesap 

Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları” düzenlenmiştir. Bununla beraber 

2012 yılında 3226 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu 

yayınlanmıştır. 

Yapılan bir kiralama işleminin finansal kiralama olarak değerlemeye konu etmek için, 

finansal kiralama şirketleri ya da diğer vergi mükellefleri tarafından yapılan kiralama 

işlemlerinin ilgili kanunda belirtilen kriterlerden birine ya da daha fazlasına sahip olması 

gerekmekte olup bu kriterler; 

• Finansal kiralamaya konu olan malın kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; Akitte 

finansal kiralamaya konu olan malın kiracıya devrine ilişkin şart olması veya satım 

opsiyonu olması ve kiracının yüksek bir olasılıkla bu opsiyonu kullanacak olması halidir. 
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• Kiracıya kira süresi sonunda finansal kiralamaya konu olan malı rayiç değerinden az bir 

değerle satın alma hakkı tanınması; kira süresi sonunda kiracının satın alma hakkının 

kullanacağının büyük bir ihtimalle oranlama durumu tanımlanmıştır. 

• Kiralama müddetinin finansal kiralamaya konu olan malın iktisadi ömrünün %80’inden 

daha büyük bir bölümünün kapsaması; iktisadi ömür, finansal kiralamaya konu olan 

malın ekonomik olarak kullanılabileceği veya belli miktardaki üretimin elde edilebileceği 

tahmin edildiği edilen periyot olarak dikkate alınacaktır. Bazı finansal kiralamaya konu 

olan malların iktisadi ömür nispetinin hesaplanmasında oransal olarak ilk yıllarının son 

yıllarına göre daha fazla iktisadi yarar sağlayacağı dikkate alınabilir. 

• Yapılan akitte göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının 

finansal kiralamaya konu olan malın rayiç değerinin %90’ından daha büyük bir değeri 

oluşturması halinde kiralama finansal kiralama olarak değerlendirilecektir.  

4.3.1 Finansal kiralama işlemlerine ilişkin malı açıklamalar 

Kur Farkı ve Faiz Giderleri: 01.07.2013 tarihli 319 Seri Nolu VUK Genel Tebliğinde 

Dövizli Finansal Kiralama işlemlerinde ortaya çıkan kur farkı ve faiz giderleri 

konularında neler yapılacağı bahsedilmiştir. 163 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu ve 187 

Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel tebliğlerinde ise finansal kiralamaya konu yatırım 

mallarının faiz ve kur farklarının söz konusu yatırım mallarının aktife alındığı yıl sonuna 

kadar olan kısmının sabit değerin maliyetine dâhil edileceği ve yıpranma payı 

(amortisman) yoluyla gider haline getirileceği, dönem sonundan sonra oluşan faiz ve kur 

farklarının ise doğrudan gider yazılabileceği veya maliyete ilave edilerek yıpranma payı 

(amortisman) yoluyla giderleştirileceği belirtilmektedir. 

Değerleme ve Yıpranma payı (Amortisman): Finansal kiralama işlemlerinde 

değerleme konusu 01.07.2013 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 319 Sıra Nolu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.  Döviz cinsinden olan 301-401 Finansal 
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Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar Hesapları ile 302-402 Ertelenmiş Finansal 

Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Hesapları Vergi Usul Kanunu 280. Maddesi 

gereğince değerlemeye tabi tutulacaktır Aleyhte oluşan kur farkları sabit değerin aktife 

dâhil edildiği yılsonuna kadar olan kısmının maliyete eklenmesi, lehte oluşan kur farkının 

ise sabit değer maliyetinden çıkarılması gerekmektedir. 

Değerleme işlemlerinden sonra yatırım mallarının değerlenmiş tutarı üzerinden 

amortisman hesaplanır. Ayrıca amortisman ayrılması için sabit kıymetin işletmede 

kullanıma hazır durumda olması gerekmektedir. Sözleşmesi tamamlanmış fakat 

kullanıma hazır durumda olmayan veya henüz işletmeye gelmemiş yatırım malları için 

amortisman ayrılması söz konusu olmamaktadır. Amortisman hesabı yaparken Maliye 

Bakanlığı’nın yayınladığı 333 Seri Nolu ve ilişkili Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğlerinde belirtilen faydalı ömürler dikkate alınarak amortisman ayrılması 

gerekmektedir. 

Finansal Kiralama işlemlerinde KDV: Normal olarak Finansal Kiralama şirketinin, 

kiracı adına düzenleyeceği kira faturalarında Katma Değer Vergisi sözleşmede belirtilen 

anapara ve faiz ödemeleri toplamı üzerinden %18 KDV oranına göre hesaplanmaktadır. 

16.12.2011 tarihli ve 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %1 Oranında Katma 

Değer Vergisine tabi teslim ve hizmetleri gösteren 1 Sayılı Listeye aşağıdaki maddeler 

eklenmiştir: 

 “Madde 16: KDV Kanunu 13/1-d hükmü uyarınca yatırım teşvik belgesine sahip 

olanlara, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın Finansal Kiralama 

şirketlerince kiralanması” 

 “Madde 17: Kararda sayılan ve aşağıda listelenen GTİP pozisyonlarındaki amortismana 

tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan çeşitli makine ve cihazlardan, yeni ve kullanılmamış 

olanların Finansal Kiralamaya konu olmak üzere Finansal Kiralama şirketlerine teslimi 

%1 oranında KDV ye tabidir. Söz konusu GTİP pozisyonundaki kullanılmış makine ve 
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teçhizatın ve belirtilen GTİP numaraları haricindeki sabit kıymetlerin Finansal Kiralama 

şirketlerine teslimi ise, iktisadi kıymetin tabi olduğu KDV oranında KDV ye tabi 

olacaktır.” 

4.4 Finansal Kiralamanın Gayrimenkul Sektörüne Etkisi 

Gayrimenkul sektörü kendisine bağlı çok sayıda alt sektörün üretmiş olduğu mal ve 

hizmet ve yaklaşık 2 milyon kişiye sunduğu istihdam ile Türk ekonomisinin en önemli 

unsurlarından biridir. 2017 yılına Eylül ayı verilerine göre inşaat malzemesi üretimi oranı 

%13,8 artmıştır. Bu sektörde finansmandan kaynaklı sorunlar alt sektörlerle beraber tüm 

ortakları etkileyebileceği gibi inşaat malzemesi üretim sanayisi içinde ciddi bir risk 

oluşturur. İşte finansal kiralama bu noktada sektör için bir hayat kaynağı olmaktadır. Ülke 

ekonomisi büyüdükçe gayrimenkul sektörü yatırımları da artmaktadır buna paralel 

finansal kiralama piyasası da büyümektedir. Bu pazardaki büyüme inşaat makineleri 

kiralama sektörünü de etkilemektedir. Dolayısıyla finansal kiralama sektörünün desteğini 

alan gayrimenkul sektörü büyüdükçe ülke ekonomisi de büyüme eğilimine girmektedir. 

Finansal kiralama yöntemi gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyen ancak yeterli 

kaynağa sahip olmayan yatırımcılara sunduğu olanaklarla yatırımcıları yatırım yapmaya 

sevk etmekte ve bu şekilde ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlamaktadır.  

Finansal kiralama yöntemiyle gayrimenkul sektör çalışanları finansman kaynaklarını 

daha etkin şekilde kullanıp bu kaynaklarını üretken alanlara yönlendirerek yüksek oranda 

sermaye birikimini sağlamaktadır. Bu yatırımlar da ülkede istihdamı artırmakta yeni 

yatırımların önünü açmakta bu şekilde de ülke ekonomisinin büyümesine vesile 

olmaktadır. Koç’a (2004) göre finansal kiralama sektörünün yaygın hale gelmesinin hem 

kiracı hem de kiralayan açısından etkileri bulunmaktadır. 
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4.4.1 Kiracı açısından avantajları 

Finansal kiralama işlemlerinde birçok taraf bulunmakta olup, işlemin kiracı açısından 

sağladığı başlıca avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Banka kredisi kullanmayı tercih etmeyen kiracılar için finansal kiralama bazen iyi bir 

seçenektir. İşletmeler öz kaynak eksikliğinden ya da farklı bir sebepten dolayı satın 

almayı düşündükleri bir mal ve hizmet için bazen kredi kullanmak istemezler. Bu 

durumda finansal kiralama yöntemi işletmeler için bir seçenektir. 

 Finansal kiralama ile bir mal daha düşük bir bedelle temin edilebilir. Çünkü kiralama 

ya konu varlığın maliyeti kiralama bedelleri içerisinde amorti olduğundan kira sonunda 

varlığa piyasanın çok daha altında bir bedelle sahip olunmaktadır. 

 Finansal kiralama ölçek ekonomisinden yararlanır. Finansal kiralama şirketinin 

sözleşmeye konu varlığı sürekli olarak aynı yerden satın alması o varlığın daha düşük 

maliyetle temin edilmesine olarak sağlar. Kiralayan şirketin de buna paralel bu farkı 

kiracıya yansıtması yatırım maliyetlerinin düşmesine neden olmaktadır. 

 Finansal kiralama ile işletmeler çok rahat bir şekilde iş yeri değişikliğine 

gidebilmektedir. İşletmeler bazen yanlış iş yeri tercihinde bulunabilirler. Eğer işletmeler 

bu yanlış iş yerini satın almış ise bu geri dönülmesi zor ve bir o kadar da maliyetli bir 

durum oluşturabilir. Ancak finansal kiralama ile temin edilen işyerleri sözleşme sonunda 

memnun kalınmaması durumunda çok rahat bir şekilde değiştirilebilmektedir. 

 Finansal kiralama yönetim açısından da kolaylık sağlar. Finansal kiralama yöntemi ile 

temin edilen malların yönetimi satın alma yöntemine kıyasla daha kolaydır. 

 Finansal kiralama ödeme planları banka kredilerine göre daha esnek bir ödeme planına 

sahiptir. 

 Finansal kiralama yönteminde ödenecek kira takvimi kiracının dönemsel kazancına göre 

ayarlanma olanağına sahiptir. Bazı işletmelerin gelirleri dönemsel bazda farklılık 

gösterebilir örneğin bazı işletmeler yazın veya bazı işletmeler kışın daha yüksek oranda 

gelir elde ettiklerinden finansal kiralama ödemelerini de bu dönemlerde yapabilirler. 
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 Finansal kiralamada malın hukuki mülkiyeti kiralayanda ekonomik mülkiyet ise kiracı 

da kaldığından kiralayan açısından kira bedellerini alma riski minimuma inmektedir. 

Buda kiralayanın aynı malı farklı kuruluşlara göre daha ucuza mal etmesine neden 

olmaktadır. Bankalarda ise durum farklıdır. Çünkü bankalar nakdi kredi sunduklarından 

mülkiyetten kaynaklı bir güvenceleri yoktur, bunun için kredi verirken yüksek oranda 

teminat isterler. Bu durum işletmeler açısından yatırım maliyetlerinin artmasına sebep 

olur. Bundan dolayı işletmeler açısından bir malın finansal kiralama şirketleri tarafından 

kiralanması banka kredileriyle satın alınması olanağına göre daha az maliyetlidir. 

 Finansal kiralama da teknolojik riskler daha düşüktür. Özellikle teknolojinin çok hızlı 

bir şekilde ilerlediği günümüzde teknolojik riskler önemli bir risk grubudur. İşletmeler 

açısından çoğu zaman yatırım yapılan teknolojik ürün amorti süresi geçmeden demode 

olmaktadır. Bu durum işletmelerin önemli miktarda kar kaybına neden olmaktadır Ancak 

finansal kiralama yöntemiyle kiralanan ürünler kiralama süresi sonunda yenileriyle 

değiştirilebilmektedir bu durumda teknolojik riski düşmekte ve teknoloji kaynaklı 

kayıplar azaltmaktadır. 

 Finansal kiralama ile yatırımların yüzde yüz finansmanı sağlanabilir. Özellikle küçük 

veya orta ölçekli işletmeler bazen yeterli miktarda yatırım finansmanına sahip 

olamayabilir. Finansal kiralama yöntemi bu yatırımların bir bütün olarak 

gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Buna karşın bankalar ise finanse edecekleri 

yatırımların yarısının işletmelerin öz kaynakları ile karşılamasını istemektedir. 

 Finansal kiralama işletmelere öz kaynaklarını farklı yatırımlarda kullanıp 

verimliliklerini arttırma olanağı sağlar. İşletmeler yapacakları yatırımların sermayesini öz 

kaynaklarından karşılamak yerine finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirdikleri 

takdirde öz kaynaklarını alternatif yatırımlarda değerlendirip yeni gelir kaynakları elde 

edebilirler. 

 Finansal kiralama ile işletmelerin yönetim yetkilerini kısıtlama getirilmez. Buna karşın 

kredi kuruluşları alacaklarını güvence altına almak için kredi verdikleri işletmelerin 

yönetimlerinde etkili olmak ister alacakları kararlara kısıtlama getirebilirler. 

 Finansal kiralama yöntemi işletmeleri enflasyona karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. 

Finansal kiralama sözleşmelerindeki kira bedelleri sabit taksit olarak belirlenir. Bu sayede 
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işletmeler artan enflasyonla beraber faiz oranlarındaki yükselmelerden olumsuz 

etkilenmemiş olur. 

 Finansal kiralama işletmelere katma değer vergisi avantajı sağlar. İşletmeler yatırım 

yapmak istedikleri malı finansal kiralama ile temin etmesi durumunda daha düşük 

oranlarda katma değer vergisi ödemektedir. 

4.4.2 Kiralayan Açısından Avantajları 

Finansal kiralama işlemlerinin kiralayan açısından sağladığı başlıca avantajlar da 

aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Finansal kiralama yöntemi diğer finansman yöntemlerine göre daha iyi bir teminat 

sağlar. Finansal kiralama yönteminde kiralanan malın hukuki mülkiyetinin kiralayan da 

olması kiralayan açısından önemli bir teminattır. Bu durumda kiracının kira bedellerini 

ödenmemesi halinde kiralayan işletme malı kiracıdan geri alabilme hakkına sahiptir. Bu 

durum finansal kiralama şirketleri açısından önemli bir güvence durumundadır. Başka bir 

hukuki statüde kredi kullandıran sözleşmelerde krediyi kullandıran kişi alacağını teminat 

altına almak amacıyla bir rehin sözleşmesi yapar. Bu durumda alacaklının alacağının 

tehlikeye düşmesi durumunda alacağı miktarı rehinli olan mal değerinden tahsil 

edebilmek için söz konusu rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yapması 

gerekecektir. 

 Finansal kiralama sözleşmeleri icra takiplerinde ve iflas durumunda kiralayanın 

alacağını teminat altına alır. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman 

Kanununa göre kiralanan bir malın kiracısının herhangi bir sebepten dolayı icra takibine 

uğraması durumunda bu kiralanan mal haczedilemeyecek kiracının iflası halinde de 

masaya dâhil edilmeyecektir. 

 Finansal kiralama sözleşmeleri tüm damga vergileri, resim ve harçlardan muaf 

tutulmuştur. Bu durum 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Kanunu 

30 uncu maddesinde belirtilmektedir. Bu madde ile finansal kiralama yönteminin 

cazibesini artırmak amaçlanmaktadır. Finansal kiralama şirketlerinin teşvik edilmesi 
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şirketlerin elde ettikleri karların kiracılara aktarılarak onların da bu kardan faydalanması 

bu maddenin diğer bir istisnasıdır. 

 Finansal kiralama yöntemi kiralayan açsından bakıldığında alternatif finansman 

yöntemlerine göre çok daha karlı bir yöntem olabilmektedir. Finansal kiralama 

sözleşmeleri bitiminde kiracının finansal kiralamaya konu varlığı satın almasına ilişkin 

herhangi bir hüküm yoksa veya kiracının böyle bir alternatifi olmasına rağmen bunu 

kullanmaz ise bu durumda kiralayan işletme bu malı yeniden değerlendirme ve bu maldan 

kar etme olanağına sahip olur. Bu çeşit yapılmış finansal kiralama sözleşmesi kiralayan 

şirket açısından satış alternatifi ile kıyaslandığında çok daha karlı bir seçenektir. 

 Finansal kiralama sözleşmelerinde sözleşmeye konu varlığı kiralayan kiralama şirketi 

varlığın aynı zamanda üreticisi ise söz konusu varlığı çok daha kolay bir şekilde 

pazarlama olanağına kavuşmuş olur. 

 Finansal kiralama sözleşmelerinin hazırlanma aşamasında kiraya konu varlığın kira 

bedellerini ödeme zamanlı, ödeme miktarı ve elde edilen gelir belirlendiği ve maliyetleri 

karşılayacağı garanti altına alındığı için ekonomide oluşacak enflasyon ve değişikliklerde 

kiralayan işletme en az düzeyde etkilenecektir. 

 Finansal kiralama sözleşmesine konu yatırımlar eğer teşvik belgesine bağlanmış 

yatırımlar ise, kiralayan işletme, kiracının teşvik belgesinde belirttiği varlığı satın alması 

durumunda, kullanılmasına hak kazandığı teşviklerden yararlanma olanağını elde eder. 

Bu teşviklerin finansal kiralama yönteminde kullanılmasını sağlamak ülke ekonomisinde 

belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi yönünden de olumlu etki yapabilir.  

 Finansal kiralama sözleşmelerine konu varlığa geçici muafiyet rejimi uygulanır. İşte bu 

durum finansal kiralama yöntemini borçlanarak veya satın alarak elde etme 

alternatiflerine göre daha avantajlı bir konuma getirir.  

4.5 Finansal Kiralamanın Neden Olabileceği Başlıca Sorunlar  

Finansal kiralama tekniğinin hem kiracıya hem de kiralayana çok ciddi avantajlar 

sağladığına önceki bölümlerde değinilmiştir. Ancak finansal kiralama tekniğinin 

avantajları olduğu kadar bir takım dezavantajları da bulunmakta olup bu bölümde finansal 

kiralamanın dezavantajlar kiracı veya kiralayan açısından ayrı ayrı incelenecektir. 
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4.5.1 Finansal kiralamanın kiracı açısından gözlenen sorunlar  

Finansal kiralama yöntemi sayesinde bazı avantajlar elde eden kiracı bu tekniğin 

dezavantajlarına da katlanabilmektedir: 

 Finansal kiralama da kiralamaya konu varlığın kullanım serbestliği satın alma 

yöntemine göre daha kısıtlıdır. Kiracı kiraladığı malı ile ilgili tüm değişiklikleri finansal 

kiralama şirketine bildirmek izin almak durumundadır. Ayrıca kiracı kiraya konu varlığın 

bakımlı kullanımına gerekli hassasiyeti göstermek zorundadır kiralayan işletmenin malın 

kontrolünü yapmasına da olanak sağlamalıdır. 

 Finansal kiralama sözleşmelerinde kiracı kiralamış olduğu malın hurda değerinden 

mahrum kalmaktadır. Finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında kiraya konu varlığın 

kira bitiminde bir bedel karşılığında kiracıya satılmasına ilişkin sözleşme maddesi yok 

ise kiracı söz konusu varlığın hurda değerinden mahrum kalacaktır. 

 Özellikle yüksek enflasyona maruz kalmış ülkelerde sözleşmeye konu varlığı satın 

alan yatırımcı varlığın kullanım ömrünün bitiminde yüksek bir bedel ile varlığı hurdaya 

ayırır. Ancak finansal kiralama yöntemini seçen yatırımcı hurda değerinden 

yararlanamayacaktır. Buradaki önemli husus kiracının kiralamaya konu varlığı sözleşme 

bitiminde satın alma hakkında sahip olup olmadığıdır. Genel olarak finansal kiralama 

sözleşmelerinde sözleşme bitiminde kiralamaya konu varlık kiracıya devredilmediği için 

kiracı malın hurda değerinden faydalanamayacaktır. 

 İşletmeler satın alma yöntemi ile yaptıkları yatırımlara belli bir miktar bütçe ayırır ve 

bu bütçeyi yatırımın her aşamasında takip ederler. Finansal kiralama yöntemi ile 

işletmeler bütçenin kendileri üzerinde oluşturduğu sınırlamalardan kaçma fırsatı elde 

ederler. Yatırımlarını öz kaynaklarıyla karşılayamayan işletmeler ihtiyaç duydukları 

araçları finansal kiralama tekniğiyle elde ederler. Bu durum işletmelerin kaynakları israf 

etmesine neden olabilmektedir. Tasarruf ve bütçe kısıtlamalarından dolayı yatırımlarını 

yapamayan kurum ve kuruluşlar bu sayede yatırımlarını gerçekleştirmenin bir yolunu 

bulmuş olacaktır. 

 Finansal kiralama sözleşmelerinde taksitler döviz cinsinden belirlenmişse kurdaki 

yükselme kiracıyı etkiler. Yurt dışından yapılan finansal kiralama sözleşmelerinde kiracı, 
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kiralamaya konu varlığın kira ödemelerini döviz cinsinden yapacağından dolayı 

oluşabilecek kur riskine katlanmak durumundadır. Özellikle enflasyona maruz kalan 

ekonomilerde kur riski kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda kiracı 

kiralama sözleşmesine konu kira bedelini ödediği para birimi ile yatırım neticesinde elde 

ettiği gelirin para birimi arasındaki farka katlanmak zorunda kalacaktır. 

 Sermaye yapısı büyük ve güçlü işletmeler yatırımlarını gerçekleştirmeden önce 

alternatif finansman yöntemlerini detaylı bir şekilde inceleyip en düşük maliyetli olan 

yöntemi tercih ederler. Ancak orta ve küçük ölçekli işletmeler büyük ve güçlü sermaye 

yapısına sahip işletmeler gibi farklı finansman yöntemlerini tercih etmek gibi olanağa 

sahip değildirler. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yüksek maliyetli dahi olsa bu 

yatırımlarını gerçekleştirebilmek amacıyla finansal kiralama yöntemini tercih ederler. Bu 

durumda finansal kiralama işletmeleri de bir takım finansal risklere sahip olan kiracılara 

yüksek faiz oranları sunarak maliyetleri artırabileceklerdir. 

 Finansal kiralama sözleşmelerinde kiralamaya konu varlığı kiralayan kiracı malı 

sözleşme bitimine kadar kullanmak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu süre sözleşmelerde 

genellikle dört yıl şeklinde gerçekleşmektedir. Kiracı bu süre zarfında malı demode 

olduğu gerekçesiyle değiştirememektedir. 

 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Kanununda sözleşme süresi 

boyunca kiracıdan kaynaklanan herhangi bir nedenden dolayı finansal kiralama şirketinin 

sözleşmeyi feshetmesi durumunda kiracının malı iade etmesiyle birlikte henüz vadesi 

gelmeyen ödemelerini de yapmak zorunda olduğu bunun yanında eğer finansal kiralama 

şirketinin bir zarar var ise bu zararı da ödemek yükümlülüğünde olduğu 6361 sayılı 

Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Kanununu 25. maddede belirtilmektedir. 

İlgili kanun maddesinde de görüldüğü üzere finansal kiralama sözleşmeleri kiracıya ağır 

yükümlülükler yüklemektedir. 

 Finansal kiralama sözleşmesinde kiracının ihtiyacı olan malı temin eden finansal 

kiralama şirketi söz konusu mal için alım vergisi ödemektedir. Finansal kiralama şirketi 

ödediği bu vergiyi de kiracıdan kira ödemeleri yoluyla temin etmektedir. Finansal 

kiralama sözleşmesinin bitmesiyle beraber kiracının kiraladığı malı satın almaması 

durumunda kiracı bir daha alım vergisi ödemek durumundadır. Bu durum kiracı ya ekstra 

vergi mükellefiyetleri getirmektedir. 
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 Finansal kiralama sözleşmelerinde sözleşmeye konu varlık ithal yöntemiyle temin 

edilmiş ise kiracı bu durumda kısa vadede yatırım ve finansman imkânı elde eder. Ancak 

uzun vadede bakıldığında bu durum bir takım sorunlar oluşturmaktadır. Kiracının ithal 

yol ile temin ettiği malın modası geçmiş bir teçhizat olma ihtimali yüksektir. Çünkü ithal 

yoluyla temin edilen malların teknolojik ilerleme hızı bir hayli yüksektir. Bu durumda 

kiracı finansal kiralama sözleşmesi süresi bitimine kadar teknolojik ömrü eskimiş olan bu 

ürünü kullanmak durumundadır. Kiracıların bu durumu önleyebilmek için değiştirmeli 

finansal kiralama yöntemini uygulamaları tavsiye edilmektedir.  

 Bu durumdan kaynaklanan bir diğer sorun ise yerli üreticinin ithal edilen bu yatırım 

mallarının teknolojisine yetişemedikleri için yurtdışındaki firmalarla rekabet edememesi 

ile ülke imalat sanayisinin gelişememesi riski ortaya çıkmaktadır. 

 Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının harcama usulleri kanunlarla belirlenmiş ve 

kanunlarla bazı sınırlamalara tabi tutulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşları satın alma 

yöntemi ile elde edemeyecekleri bir takım ihtiyaçlarını finansal kiralama yöntemi ile elde 

edebilmektedirler. Bu durumda finansal kiralama yöntemi suiistimali halinde çok ciddi 

kamu kaynaklarının israf edilmesine neden olabilecektir. 

 Finansal kiralamaya konu varlığın kiralayan açısından aktiflerinde görülmemesinden 

dolayı kiracıların banka ve finans kurumlarına yaptıkları kredi başvuruları aktif 

toplamlarının küçük olması dolayısıyla problem teşkil etmekte ve kredi başvurularında 

zorluklar oluşmaktadır. 

 Satın alma yöntemi işletmelere vergi tasarrufu sağlamasına rağmen finansal kiralama 

sözleşmelerinde sadece kira ödemeleri gider olarak kabul edilmektedir. 

4.5.2 Finansal kiralamanın kiralayan açısından yaşanan sorunlar  

Finansal kiralamak yöntemlerinde kiracı açısından olduğu gibi, kiralayan yönünden de 

bazı dezavantajların olduğu bilinmektedir. Kiralayan yönünden gözlenen başlıca 

dezavantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:  
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 Finansal kiralama şirketleri faaliyet alanları geri yüksek miktarda malı kaynağa ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bunun yanında bu şirketlerin bu malı kaynakları sağlayabilecek 

olanakları ise sınırlıdır. Bu yüzden bu durum şirketler açısından birtakım önemli 

sorunlara neden olabilmektedir. 

 Finansal kiralama yönteminde kiralamaya konu varlığın mülkiyeti kiralayan işletmede 

bulunmasına rağmen kiralayan işletme bu varlığı kendi üretim faaliyetlerinde 

kullanmaktan mahrum kalacak bu varlığı bir başkasına kiralayacaktır. Bu yüzden 

kiralayan işletmenin bu malı duran varlıkların da gösteremeyecektir. Vergi kanunları 

uyarınca da amortisman ve yeniden değerleme duran varlık sahibi tarafından 

yapılabilecektir. İşte bu yüzden kiralayan şirket bu vergi avantajından 

faydalanamayacaktır. 

 Kiracı açısından oluşabilecek kur riskleri kiralayan işletme açısından da vardır. 

Özellikle yüksek enflasyona maruz kalan ülkelerde finansal kiralama şirketleri söz 

konusu yatırım malını satın alırken ödemiş olduğu para birimi ile bu kiralama işlemi 

sonunda elde ettiği gelirin para birimi arasındaki kur farkına katlanmak durumunda 

kalmaktadır. 

 Finansal kiralama kanununda sözleşmelerin en az dört yıllık süre içerisinde 

feshedilemeyeceği 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Kanunu 7. 

maddesinde belirtilmektedir. Bu durumun kiracı açısından bir dezavantaj oluşturduğuna 

yukarıdaki bölümlerde değinilmiştir. Eğer finansal kiralama sözleşmesi kiralamaya konu 

varlığı kiralayan şirketten kaynaklanan bir nedenden dolayı kiracı tarafından feshedilirse 

bu durumda kiracı uğramış olduğu zararın tazminini kiralayan şirketten talep etme 

hakkına sahip olmaktadır. 

 Daha çok uluslararası finansal kiralama sözleşmelerinde tarafların hukuki 

düzenlemelerinin birbirinden farklı olması nedeniyle hak ve borçlarında da bir takım 

farklılıklar görülecektir. İşte bu durum taraflar arasında bir takımlar sorunların ortaya 

çıkmasına neden olabilecektir. 

 Finansal kiralama yöntemi daha çok orta ve küçük ölçekli işletmeler ya da nakit sıkıntısı 

çeken işletmeler tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Bu durum da kiralama 

şirketlerinin alacakların tahsil edilememesi riskini beraberinde getirmektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İşletme açısından varlığını devam ettirebilmek ve gelişim seyrini sürdürmek için ihtiyacı 

olan fonların tamamını kendi öz sermayesiyle karşılaması zor ve ekonomik olmayan bir 

durumdur. Yatırımcıların yatırımlarında kullanacakları finansman yöntemlerini tercih 

ederken birini diğerine tercih etmesinin tek sebebi maliyetlerin düşük olmasıdır. Bu 

yüzden özellikle yatırım mallarının mülkiyetine sahip olmadan bu malların kullanım 

haklarını elde etme yöntemi yatırımcılar için cazip bir hale gelmektedir. Finansal 

kiralama yöntemi Türkiye’de yatırım mallarında kullanım hakkının devredilmesini 

kapsayan bir finansman yöntemi olarak kullanılır. 

 Finansal kiralama yöntemi özel sektörün daha sağlıklı bir yapıda gelişmesi ve 

yatırımcılara alternatif finansman tercihleri sunulması amacıyla 1985 yılında 3226 Sayılı 

Kanunu Türk Hukuk Sistemine girmiştir. Belirtilen tarihten itibaren zaman içerisinde 

gelişme göstermiş ve ciddi bir mesafe almıştır. Ancak beklenen rakamsal büyüklüğe 

henüz ulaşılamamıştır. Ancak zamanla bu kanunun gerisinde kalması nedeniyle finansal 

kiralama işlemlerini uluslararası düzeyde uyumlu hale getirebilmek için 6361 sayılı 

Finansal Kiralama Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu çıkartılmış, her iki kanunda 

ekonomik anlamda önemli bir finansman kaynağının hukuki altyapısını oluşturmaktadır. 

3226 Sayılı Kanunda sadece üçüncü kişilerden temin edilen malların, finansal kiralamaya 

konu olması mümkün iken, yeni yapılan kanun ile satış ve geri kiralama yöntemiyle bizzat 

kiracıdan satın alınan malların da finansal kiralamaya konu olması sağlanmıştır. Satış ve 

geri kiralama işlemleri sayesinde işletmeler kendilerine ait olan taşınır ya da taşınmazları 

yeniden değerleme imkânına sahip olmuş ve işletmeler kendi varlıkları üzerinden 

finansman sağlayarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Bu sayede yatırımcıların finansal 

kiralama piyasasına olan ilgisinin her geçen gün artacağı, finansal kiralama gelişmesi 

durumunda büyüme potansiyelinde olan KOBİ’lerin, girişimcilerin ve rekabet gücü 

yüksek olan sektörlerin gelişmesine katkı sağlayacağı düşülmektedir. Bu durumda 

finansal kiralama sisteminin ölçek ve sektör farkı gözetmeden şirketlerin sermaye 

yatırımlarına olumlu yansıması beklenmektedir. Finansal kiralama işlemlerinde son 
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dönemlerde yapılan vergi düzenlemeleri neticesinde işletmeler açısından popülerliğini 

tekrar kazanan finansal kiralama başarılı bir büyüme ivmesi içerisine girmiştir. Aynı 

zamanda yeni kurulacak finansal kiralama, faktöring şirketleri ve finansman şirketlerinin 

sermayelerinde değişikliğe gidilmiş olup, finansal kiralama şirketleri açısından, 

yatırımcılara ya da finansal kiralama yoluyla mal edinmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler 

için güvence ortamı yaratılmıştır.    

Finansal kiralama sözleşmeleri taraflarına bir takım avantajlar sunduğu gibi, bazı 

dezavantajları da söz konusu olmaktadır. Formalitelerle daha az uğraşılması, esneklik, 

katma değer vergisinde muafiyet sağlanması, teknolojik gelişmeleri takip olanağı, 

kaynakların etkin kullanımı, danışmanlık, enflasyondan korunma, iflas ve haciz 

durumunda malın korunması, teşviklerden yararlanma, kira ödemelerini gider olarak 

gösterebilme gibi avantajların yanında kiracının malı kullanım alanını kısıtlaması hurda 

değerinden yararlanamaması, kur riski ve vergi yükü gibi dezavantajları da 

bulunmaktadır. 

Türkiye’de 1990’lı yıllara kadar gayrimenkul finansmanı Sosyal Sigortalar Kurumu, 

BAĞKUR ve OYAK gibi kamu kurumları eliyle sağlanmıştır. Ancak kamu bankaları, 

merkezi yönetim tarafından karşılanan konut finansmanları ve Sosyal yardımlaşma 

kurumları konut finansmanına yönelik yeterli etkinlik düzeyine ulaşamamıştır. Bu 

kurumlar sundukları finansman olanaklarıyla hızla artan konut ihtiyacının bir sorun haline 

dönüşmesini engelleyememiştir. Bu amaçla artan ihtiyacı karşılamaya dönük 

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, toplu konut fonu oluşturulması gibi farklı tedbirler 

alınmıştır. Gayrimenkul kiralaması yöntemi de gayrimenkul yatırımcılarının 

finansmanında kullandıkları bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemin etkinliği 

başta inşaat sektörü olmak üzere inşaat malzemesi üretim sanayi gibi alt sektörlerin de 

gelişmesine katkı sunmaktadır. Ülke ekonomisinin büyümesine paralel bir şekilde 

gayrimenkul sektörü yatırımları da artmakta ve finansal kiralama piyasası da 

büyümektedir. Gayrimenkul pazarındaki büyüme inşaat makineleri kiralama sektörünü 

de etkilemektedir. Dolayısıyla finansal kiralama sektörünün desteğini alan gayrimenkul 
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sektörü büyüdükçe ülke ekonomisi de büyüme trendine girmektedir. Bu durum bir 

dişlinin çarkları gibi birbirini etkilemektedir.  

Türkiye’de gayrimenkul sektörü açısından 2007-2019 döneminde yapılan finansal 

kiralama incelendiğinde; (i) finansal kiralama işlemelerinde 2019 yılına gelen süreçte 

işlemlerin artış gösterdiği, (ii) aynı zamanda Türkiye’de finansal kiralama işlemlerinin 

yoğunluk olarak sanayi ve ticaretin geliştiği illerde gerçekleştiği, (iii) 2014 - 2018 yılları 

dışındaki yıllarda finansal kiralama işlemelerinde genel olarak bir normallik söz konusu 

olup, 2014 yılında finansal kiralamanın ülke genelinde üst seviyelere çıkmasının sebebi 

6361 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmiş olması ve bu kanunla birlikte işletmelere satış ve 

geri kirala işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlamış olduğu, (iv) sonraki yıllarda ise 

finansal kiralama işlemlerinde bir düşüş yaşanmış olup, bunun sebebi de finansal 

kiralama işlemlerinin vergilendirmesindeki sıkıntılar olarak göze çarptığı, (v) 2018 yılına 

gelindiğinde ise finansal kiralama işlemlerinde yeniden bir atış tespit edilmiş olup, bu 

artışın sebeplerinden biri finansal kiralama işlemlerindeki vergilendirmesi ile ilgili bazı 

düzenlemelerin yapıldığı, (vi) 2018 yılındaki finansal kiralama işlemlerinin artmasındaki 

bir diğer sebep ise ülke ekonomisindeki faizlerdeki değişkenlik ve döviz kurunun 

dalgalanması olarak nitelendirilebileceği ve bu sebepten dolayı işletmeler için nakit 

ihtiyacı sıkıntı meydana gelmiş ve yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama şirketleri ile bu 

sıkıntıyı aşmaya çalıştıkları ve (vii) 2019 yılının ilk iki çeyreklik verilere baktığımızda 

finansal kiralama işlemleri normal seyrinde yapıldığı saptanmıştır.  

Ülke açısından finansal kiralamanın aslında çok iyi bir finansman kaynağı olmasına 

rağmen işletmeler finansal kiralama yöntemini kullanmakta çekinceleri bulunduğu 

verilerle tahmin edildiği açıktır. Bu çalışma neticesinde finansal kiralama ile ilgili olarak 

gerekli bilgilendirmenin yapılmadığı düşülmektedir. Çünkü elde verilere göre finansal 

kiralama işlemleri genellikle büyük ölçekli illerde gerçekleştirmekte ve orta ölçekli 

illerde ise çok az sayıda finansal kiralama işlemi yapılmakta olduğu tespit edilmiştir. 

Finansal kiralama işlemlerinin artması ülke ekonomisi açısından da çok önemlidir. 

Finansal kiralama sayesinde firmalar üretim kapasitelerini artırarak, büyüme 

sağlayabilirler. Bu sabit varlık yatırımları sayesinde üretim artacak ve gayri safi milli 
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hasıla artacaktır.  Bu nedenle finansal kiralama işlemleri iş dünyasına tanıtılmalı ve 

finansal kiralama şirketlerini vergi yönünden rahatlatıcı önlemleri alınmalıdır. 

Yapılan çalışma neticesinde gayrimenkul geliştirme yönetimi mezunları finansal 

kiralama şirketlerinde görev almalıdır. Çünkü; finansal kiralamaya konu gayrimenkulün 

ne tutarda bir sözleşmeye konu olacağının belirlenmesi gerekmektedir. Eğer daha yüksek 

miktarda bir durum birden fazla gayrimenkul söz konusuysa bu alternatif bir finansman 

kaynağı olarak değerlendirilebilir. Finansman kaynağı olarak ne kadarlık bir tutar 

olacağına yine gayrimenkul geliştirme yönetimi mezunları karar vermelidir. Birden fazla 

gayrimenkulün finansmanı bir proje olarak değerlendirilmeli ve proje bazlı 

değerlendirmeyi yine bir gayrimenkul geliştirme yönetimi mezunu tarafından 

yapılmalıdır. Finansal kiralamaya konu gayrimenkulün lokasyonu altyapısı (kadastro 

anlamında), hukuki altyapısı (kat irtifakı, kat mülkiyeti) gibi aynı zamanda varlığa dayalı 

menkul kıymetler veya varlık teminatlı menkul kıymetlerin altyapısını oluşturan söz 

konusu alacaklara, değeri doğru belirlenmiş yapı stokuna ait olmalı ki limon etkisi veya 

alacak takipsizliği oluşturmasın. Bilanço dışı ve içi aktifleştirme sağlam olmalıdır. Bölüm 

olarak kuruluş gerekçesi menkul kıymetleştirme ve sürecin yönetiminin üniversitelerin 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü lisans ve lisansüstü programlarından mezun 

olan uzmanlar tarafından yapılması ve konuyla ilgilenen bütün tarafların daha detaylı 

analizi için güçlü veri tabanlarının oluşturulması ve daha şeffaf ve erişilebilir nitelikteki 

verilerin oluşturulmasına gereksinim olduğu vurgulanmalıdır.   
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