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ÖZET 

ĠĢletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için gereksinim duydukları varlıkları 

satın almaları ya da kiralamaları gerekmektedir. Bu durum yatırım ya da 

kiralama seçenekleri arasındaki net ekonomik kazanç/kaybın belirlenme-

sini ve alınacak kararın rasyonel olmasını gerekli kılmaktadır. Kiralamanın 

iki farklı çeĢidi bulunmaktadır. Bunlar; finansal kiralama ve faaliyet kirala-

masıdır. Finansal kiralamanın faaliyet kiralamasından farkı; varlığın mülki-

yetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve yararların, sözleĢme 

ile belirlenen bir süre için kiracıya verilmesidir. Kiralama süresinin sonun-

da mülkiyetin kiracıya devredilme olasılığının bulunması, kiralamanın f i-

nansal kiralama olabilmesi için yeterlidir. Bu çalıĢmanın amacı; 17 Mayıs 

2007 tarihinde 26525 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe gi-

ren ve 01.01.2008 tarihine kadar intibak süresi tanıyan Finansal Kiralama, 

Faktoring ve Finansman ġirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Pla-

nı ve Ġzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve 

Ġçeriği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, finansal kiralama iĢlemle-

rinin finansal kiralama Ģirketlerince nasıl muhasebeleĢtirilmesi gerektiğini 

ortaya koymaktır.    

Anahtar Kelimeler: Finansal kiralama, finansal kiralama Ģirketi, hesap 

planı, izahname.  

 

ACCOUNTING OF LEASING TRANSACTIONS IN THE FRAMEWORK 

OF NEW UNIFORM ACCOUNTING PLAN AND DISCLOSURES FROM 

THE PERSPECTIVE OF FINANCIAL LEASING COMPANIES 

ABSTRACT 

There are two alternatives for companies which assets they need to con-

tinue their activities. One of them is purchasing, and the other one is lea-
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sing. In order that a company takes decision rationally, it has to estimate 

different alternatives‘ costs and choose the maximum net economic profit 

or minimum net economic loss. Leasing has two sub-categories, also. 

These are financial leasing and operating leasing. Financial leasing cont-

racts must give a permission to turn over all risks and benefits, which is 

coming from ownership, to lessee. This paper aims that the new regula-

tion about Financial Leasing, Factoring and Finance Companies Uniform 

Accounting Plan and Their Financial Statements Frame and Context, 

which was published at State News on 17th, May 2008 with record num-

ber 26525. There is a rule that these companies would have to adjust 

their situation by this regulation finally on 1st, January 2008.  

Key Words: Leasing, leasing company, accounting plan, disclosures 

GĠRĠġ 

Herhangi bir varlığı edinmek isteyen bir iĢletmenin seçeneklerinden biri 

olan kiralama, varlığa yatırım yapmanın neden olacağı nakit çıkıĢlarını erte-

leyen ve eldeki sınırlı kaynağın daha etkin kullanımına imkan tanıyan bir 

seçenektir. Kiralama, kendi içinde finansal kiralama ve faaliyet kiralaması 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki kiralama türünü birbirinden ayıran en temel 

özellik; kiralama süresinin sonunda kiralamaya konu varlığın mülkiyet hakkı-

nın el değiĢtirmesini öngören bir sözleĢmenin var olup olmadığıdır.  SözleĢ-

mede kiralamaya konu varlığın mülkiyet hakkının el değiĢtirmesini öngören 

kiralama iĢlemleri, finansal kiralama olarak isimlendirilmektedir.   

Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm risk ve fayda-

ların belirlenen kira bedeli karĢılığında, kiraya veren tarafından kiracıya dev-

redilmesini taahhüt ettiği bir anlaĢma türü olan finansal kiralama, nakit ihtiya-

cı içinde olan iĢletmeler için cazip bir finanslama tekniğidir.   

Bir iĢletme için varlığı satın alma ya da kiralama seçeneklerinden han-

gisinin daha avantajlı olduğu, o iĢletmenin kendi dinamiklerine göre belirle-

nebilir. Ancak bu durum kiralama tercihinin sağladığı avantajları ortadan 

kaldırmamaktadır. Kiralama tercihinin getirdiği en önemli avantaj, nakit sıkın-

tısı içinde olan iĢletmelerin nakit çıkıĢlarını ertelemesidir. Bunun yanında 

finansal kiralamaya konu varlıkla ilgili satın alma, ithalat, yükleme, akreditif, 

transfer gibi iĢlemlerin finansal kiralama Ģirketi tarafından yapılması da bu 

iĢlemler için harcanacak emek, zaman ve maliyetten tasarruf sağlanması 

anlamına gelebilmektedir. Öte yandan finansal kiralamanın vergisel avantaj-

ları da söz konusu olabilmektedir.  

Özellikle tasarruf eğiliminin düĢük, dolayısıyla sermaye birikiminin ye-

tersiz olduğu bir ekonomide ihtiyaç duyulan kaynakların etkin kullanımı, daha 
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da önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, yüksek nakit gereksinimi içinde olan 

iĢletmelerde finansal kiralama iĢlemlerinin daha yüksek marjinal fayda sağla-

yacağı ifade edilebilir. Ancak yapılan araĢtırmalarda henüz finansal kurumla-

rı geliĢmekte olan ülkelerde küçük ölçekli iĢletmelerin finansman yetersizlik-

lerinin giderilmesinde, finansal kiralamadan beklenen ölçüde yararlanmadık-

ları (Beck ve Diğerleri, 2004: 23), kredi kartı ile finansmanın önemli bir pay 

kazanmaya baĢladığı belirlenmiĢtir (Small Business Administration, 1998).  

Türkiye‘de 2007 yılının birinci çeyreğinde finansal kiralama toplam iĢlem 

hacmi 2,023 milyar YTL iken 2008 yılının birinci çeyreğinde 1,843 milyar 

YTL‘ye gerilemiĢtir. Buna göre 2007 yılının birinci çeyreğindeki Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla (GSYĠH) penatrasyon oranının
†
 % 1,07 iken, 2008 yılının birin-

ci çeyreğinde % 0,83‘e gerilediği görülmektedir (FĠDER, 2008).  

Ülkemizde finansal kiralama iĢlemleri ile ilgili olarak yapılan ilk düzen-

leme 10.06.1985 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 3226 sayılı Finansal 

Kiralama Kanunu‘dur. Dünyada finansal kiralama iĢlemlerini kanunla düzen-

leyen Fransa, Güney Kore gibi sayılı ülkelerden biri olan ülkemizde de finan-

sal kiralama iĢlem hacminin göreceli olarak yükseldiği ifade edilebilirse de 

istenilen düzeye ulaĢtığını söylemek güçtür. Bunun nedenleri arasında; ül-

kemizde uzunca bir dönem yaĢanan yüksek enflasyon, sermaye piyasaları-

nın yeterli geniĢlik ve derinliğe ulaĢmamıĢ olması, mevzuattaki yetersizlikler 

nedeniyle yapılan sık değiĢimler ve kimi zaman kiralama maliyetlerinin mül-

kiyeti edinme maliyetlerini aĢabilmesidir.  

Kiralama iĢlemleri ile ilgili güncel düzenlemelerin baĢında, 31.12.2005 

tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerli olmak üzere 

yürürlüğe giren 17 no.lu Kiralama ĠĢlemleri Standardı (TMS 17) gelmektedir. 

TMS 17, bu standardın kapsamına giren kiralama iĢlemlerinin finansal tablo-

larda nasıl raporlanacağına iliĢkindir. TMS 17‘nin yürürlüğe girmesinin ardın-

dan ise, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazır-

lanan yönetmelik ve tebliğler aracılığıyla finansal kiralama Ģirketlerinin kuru-

luĢ ve faaliyet esasları ile bu Ģirketlerin alacakları için ayıracakları karĢılıklara 

iliĢkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidilmiĢtir. BDDK tarafından yapılan 

bir diğer düzenleme de 17 Mayıs 2007 tarihinde 26525 sayılı Resmi Gaze-

te‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finans-

                                                                    
†
 Penatrasyon Oranı; özel kesim tarafından yapılan yatırım harcamalarının ne kadarının finan-

sal kiralama ile yapıldığını gösteren orandır. 
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man ġirketlerince Uygulanan Tekdüzen Hesap Planı ve Ġzahnamesi Hakkın-

da Tebliğ olmuĢtur.  

Güncel düzenlemelerin ortak özelliği, finansal kiralama Ģirketlerinin fi-

nansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları‘na uygun raporlamaları ve 

durumlarını 01.01.2008 tarihine kadar ilgili tebliğ hükümlerine göre intibak 

ettirmekle mükellef oldukları hükmünün yer almasıdır. Ancak finansal kirala-

ma Ģirketlerince uygulanması öngörülen Tekdüzen Hesap Planı ve Ġzahna-

mesi‘nde yer alan hükümlerin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği-1 

ile yayımlanmıĢ olan Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve ĠĢleyi-

Ģi‘ndeki hükümlerden oldukça farklı olması ve yeterince açık olmaması ne-

deniyle bu kurumların söz konusu hesap planına intibaklarının kolay olmaya-

cağı ifade edilebilir.   

Bu makalede, kaynak yetersizliği içinde ya da kaynakları sınırlı olan iĢ-

letmelerin finansman sıkıntısını aĢmasına imkan sağlayan ve alternatif bir 

finansman tekniği olan finansal kiralamanın incelenmesinin yanı sıra finansal 

kiralama Ģirketlerince uygulanması öngörülen Tekdüzen Hesap Planı ve 

Ġzahnamesi çerçevesinde, finansal kiralama Ģirketlerince kullanılacak hesap-

ların belirlenmesine ve bu hesapların tanıtılmasına yer verilmiĢtir. Finansal 

kiralama Ģirketlerince uygulanması öngörülen Tekdüzen Hesap Planı ve 

Ġzahnamesi‘nin yeni olması, bu Ģirketlerin dönem içi ve dönem sonu iĢlemle-

rinin nasıl muhasebeleĢtirileceğini ele almamızın temel nedeni olmuĢtur.  

1. TMS 17 KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ STANDARDINDA FĠNANSAL 

KĠRALAMA KAVRAMI VE FĠNANSAL KĠRALAMANIN 

KOġULLARI   

TMS-17 Kiralama ĠĢlemleri Standardı‘nda kiralama, kiraya verenin kira-

lamaya konu varlığın kullanım hakkını, bir ödeme veya ödeme planı karĢılı-

ğında, taraflarca kararlaĢtırılan zaman süresince kiracıya devrettiği sözleĢ-

medir, Ģeklinde tanımlanmıĢtır.   

Kiralama iĢleminde varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan 

her türlü risk ve yararların kiracıya devredilebildiği kiralama iĢlemleri, finansal 

kiralama olarak nitelendirilmektedir. Finansal kiralamada sözleĢme süresinin 

sonunda, ilgili varlığın mülkiyetinin devredilmesi Ģart değildir. 

Finansal kiralamayı faaliyet kiralamasından ayıran özellikler Ģunlardır 

(Brigham, 1999: 99) :   
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- Finansal kiralama sözleĢmesinde mülkiyetten doğan tüm risk ve ya-

rarların kiracıya devredilebilme olasılığı bulunurken, faaliyet kirala-

masında böyle bir durum söz konusu değildir. 

- Finansal kiralamada kiralama süresi uzun dönemlidir, oysa faaliyet 

kiralamasında kiralama süresi genellikle kısa dönemlidir. 

- Finansal kiralama iĢlemlerinde sözleĢmede belirlenen sürenin biti-

minden önce kiralanan varlığın geri verilmesi ya da değiĢtirilmesi 

mümkün değil iken, bu durum faaliyet kiralaması için geçerlidir.  

- Finansal kiralamada kiracı, kira sözleĢmesinde belirtilen sürenin biti-

minden önce kira sözleĢmesini fesh etmenin neden olacağı zararları 

karĢılamakla mükellef iken, faaliyet kiralamasında ise kiracı kira süresi-

nin bitiminden önce kira sözleĢmesini fesh edebilme hakkına genellikle 

sahiptir.   

TMS 17‘de bir kiralamanın finansal kiralama mı yoksa faaliyet kiralama-

sı mı olduğunun tespitinde, sözleĢmenin Ģeklinden ziyade iĢlemin özünün 

esas alınması gerektiği ifade edilmektedir. Buna göre, aĢağıdaki kriterlerin 

birlikte ya da tek baĢlarına var olmaları, kiralama iĢlemlerinin finansal kirala-

ma olarak kabul edilmesi için gereklidir (TMS 17; p.10): 

a) Kiralama sözleĢmesinde, kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama sü-

resi sonunda veya daha önce kiracıya geçebileceğinin öngörülmesi, 

b) Kiracıya, kiralanan varlığı buna iliĢkin opsiyonun kullanım tarihinde 

oluĢması beklenen gerçeğe uygun değerinden çok daha düĢük bir 

bedelle satın alma opsiyonu verilmesi nedeniyle, kiralama sözleĢme-

sinin baĢlangıcı itibariyle kiracı tarafından bu opsiyonun kullanılabile-

ceğinin beklenmesi, 

c) Mülkiyet kiracıya geçmeyecek olsa dahi, kira süresinin kiralanan var-

lığın ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması, 

d) Kiralama sözleĢmesinin baĢlangıcı itibariyle, asgari kira ödemelerinin 

bugünkü değerlerinin, en az, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değeri-

ne eĢit olması, 

e) Kiralanan varlığın, üzerinde büyük değiĢiklikler yapılmadığı sürece, 

sadece kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda olması. 

Ayrıca TMS 17 madde 11‘de belirtilen kriterlerin birlikte veya tek baĢla-

rına var oldukları durumlar da yine ilgili kiralama iĢleminin finansal kiralama 

olarak nitelendirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bunlar:  
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a) Kiracının kiralama iĢlemini feshedebilmesi durumunda, kiraya verenin 

fesih iĢleminden kaynaklanan zararlarının kiracı tarafından karĢılan-

ması, 

b) Kalıntı değerin gerçeğe uygun değerindeki değiĢmelerden kaynak-

lanan kazanç ya da kayıpların kiracıya ait olması (örneğin kiralama 

süresi sonundaki satıĢ gelirlerinin tamamına eĢit bir kira indirimi Ģek-

linde), 

c) Kiracının, piyasa fiyatının çok daha altında bir bedelle bir dönem 

daha kiralamayı sürdürme hakkının bulunması. 

TMS 17 madde 2‘de hangi varlıkların bu standart kapsamında kirala-

maya konu edilmeyeceği ifade edilmiĢtir. Buna göre ilgili maddede belirtilen 

varlıklar dıĢındaki tüm varlıklar kiralamaya konu olabilmektedir. Uygulamada 

faaliyet gösteren finansal kiralama Ģirketleri ise, kendi ağ sayfalarında hangi 

varlıkların kiralanmasına aracı olacaklarını ilan etmektedirler. Bu varlıklar ise 

genellikle maddi duran varlıklar olmaktadır. Örneğin; her türlü taĢıtlar, iĢ 

makineleri, tıbbi cihaz ve ekipmanlar, teknolojik ekipmanlar, tekstil makinele-

ri, metal iĢleme tezgahları, baskı makineleri, üretim makineleri, mobilya (ma-

ğaza, büro ve ofis) donanımları, ses ve görüntü sistemleri, tarım makineleri, 

gayrimenkul, ısıtma-soğutma sistemleri gibi. 

2. FĠNANSAL KĠRALAMA ġĠRKETLERĠNCE UYGULANAN 

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE FĠNANSAL KĠRALAMA 

ĠġLEMLERĠNĠN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ  

BDDK tarafından 10.10.2006 tarih 26315 sayılı Resmî Gazete‘de ya-

yımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerinin KuruluĢ 

ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ile finansal kiralama Ģirketlerinin 

muhasebe faaliyetlerine iliĢkin düzenleme yapılmıĢtır. Buna göre finansal 

kiralama Ģirketlerince hazırlanan finansal tabloların Ģirket genel kurullarında 

onaylanmasının ardından, izleyen yedi gün içinde bağımsız denetim raporu 

ile birlikte internet ortamında yayımlanması ve beĢ yıl süre ile kullanıcıların 

eriĢimine açık bırakılması hüküm altına alınmıĢtır.  

Öte yandan BDDK, 17 Mayıs 2007 tarihinde 26525 sayılı Resmi Gaze-

te‘de Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince Uygulanacak 

Tekdüzen Hesap Planı ve Ġzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal 

Tabloların Biçim ve Ġçeriği Hakkında Tebliğ ile finansal kiralama Ģirketlerinin 
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muhasebe faaliyetlerini yürütmesi sırasında kullanması gereken hesap planı 

ve izahnamesi yayımlamıĢtır.   

Tebliğ‘in birinci maddesinde, hesap planının amaçları, Ģu Ģekilde ifade 

edilmiĢtir: 

- Tüm finansal kiralama, faktoring ve finansman Ģirketleri için muhase-

beleĢtirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama,  

- Tek tip bilanço ve gelir tablosunun doğrudan elde edilmesi,  

- Denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve de-

netlenebilir bir Ģekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi,  

- Ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç 

duyduğu bilgilerle, diğer istatistiki bilgilere doğrudan ulaĢılması,  

- Finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeĢitli analiz ve yo-

rumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir Ģekilde elde edilmesi, 

- Kamuya açıklanacak finansal tabloların biçim ve içeriklerinin belirlen-

mesi.  

Söz konusu tebliğin geçici birinci maddesinde ise, finansal kiralama Ģir-

ketlerinin durumlarını 01.01.2008 tarihine kadar ilgili tebliğ hükümlerine uy-

gun hale getirmekle mükellef oldukları, hüküm altına alınmıĢtır.   

2.1. Finansal Kiralama ġirketlerince Kullanılacak Tekdüzen Hesap 

Planı’nın Yapısı 

Finansal kiralama iĢlemlerinde aracılık görevi üstlenen finansal kiralama 

Ģirketlerinin bu iĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesinde kullanmak zorunda 

oldukları Tekdüzen Hesap Planı, aĢağıda belirtilen ana hesap gruplarından 

oluĢmaktadır:  

0 Dönen Değerler 

1 Ana Faaliyetlerden Alacaklar 

2 Yatırım Amaçlı Değerler ve Diğer Aktifler 

3 Bankalardan Kullanılan Krediler ve Diğer Yabancı Kaynaklar 

4 Özkaynaklar 

5 Ana Faaliyet Gelirleri 

6 Finansman Giderleri 

7 Faaliyet DıĢı Gelirler 

8 Faaliyet Giderleri ve Diğer Giderler 

9 Bilanço DıĢı Hesaplar  
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Hesap numaralama (kodlama) sistemi, belirli hesaplar hariç 6 haneden, 

istisnai hesaplar ise 7 haneden oluĢmaktadır. Hesap numaralarının hanelere 

göre gösterimi, ġekil 1‘deki gibidir. 

 

 

 ġekil 1. Hesap Planındaki Kodlama  

 

Hesap planındaki her hesap grubu içindeki hesaplar defteri kebir sevi-

yesinde, Türk parası ve yabancı para olmak üzere ikili olarak yapılandırılmıĢ-

tır. Örneğin finansal kiralama iĢlemlerinden doğan alacaklarla ilgili olarak 

―150 Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar - T.P.‖ ve ―151 Kiralama ĠĢlemlerinden 

Alacaklar - Y.P.‖ Ģeklinde iki ayrı hesaba yer verilmiĢtir
‡
. Hesap planındaki 

defteri kebir düzeyindeki hesaplardan son hanesi çift numaralı olanlar Türk 

parası, tek numaralı olanlar ise yabancı para hesaplarıdır
§
.  

 2.2. Finansal Kiralama ġirketlerince Finansal Kiralama ĠĢlemlerin-

de Kullanılacak Hesaplar   

Finansal kiralama Ģirketlerinin finansal kiralama iĢlemleri ile ilgili olarak 

kullanması gereken hesaplar; bilanço hesapları, gelir-gider hesapları ve 

nazım hesaplar Ģeklinde ayrı ayrı ele alınabilir. 

 

 

                                                                    
‡
 Yabancı paralı hesapların dönem sonu bakiyeleri, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri 

çerçevesinde değerlemeye tabi tutularak ortaya çıkan değerleme farkları ilgili hesaplara intikal 
ettirilmektedir. Yabancı paralı hesaplardan ve iĢlemlerden sağlanan yabancı para faiz, komisyon 
ve gelirler, iĢlem tarihindeki kurdan Türk parasına çevrilmekte ve ilgili yabancı para kâr/zarar 

hesaplarına kaydedilmektedir. Yukarıda belirtilen gelirler, yabancı para yerine Türk parası üze-
rinden tahsil edilse dahi, ilgili yabancı para kâr/zarar hesaplarına kaydedilmektedir.   
§
 ÇalıĢmanın sadeliği bakımından yabancı paralı hesaplara değinilmemiĢtir. 
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2.2.1. Finansal Kiralama ġirketlerince Kullanılacak Bilanço Hesap-

ları  

Finansal kiralama Ģirketlerince finansal kiralama iĢlemleri ile ilgili olarak 

kullanılacak bilanço hesapları; kiralama iĢlemlerinden doğan alacaklar, imali 

ya da inĢası süren ve imal ya da inĢası tamamlandıktan sonra kiralamaya 

konu edilecek varlıklar ile verilen avanslara iliĢkin hesaplardır.   

 150  KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR – T.P. 

 Bu hesap varlıkların finansal kiralama, faaliyet kiralaması ve diğer ki-

ralama yöntemlerinden biriyle kiraya konu edilmesi durumunda, finansal 

kiralama sözleĢmesine göre belirlenen taksitlendirilmiĢ toplam alacak tutarı 

ile faaliyet kiralamasının döneme isabet eden kısımlarının izlendiği hesaptır.  

Hesabın bölümlendirilmesi Ģöyledir:  
 

150 KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR - T.P.  
 15000 FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI 
 15001 KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA GELĠRLERĠ (-) 
 15002 FAALĠYET KĠRALAMASI ALACAKLARI 
 15009 DĠĞER 

Finansal kiralama iĢleminde, kiralamaya konu varlık nedeniyle kira dö-

nemlerinin sonunda tahsil edilecek alacaklar, bu hesabın altında yer verilen 

15000 Finansal Kiralama Alacakları hesabının borcuna kaydedilirken, kira-

lamaya konu varlığın maliyeti ile sözleĢmeye göre taksitlendirilmiĢ toplam 

alacak tutarı (toplam sözleĢme bedeli) arasındaki fark, 15001 KazanılmamıĢ 

Finansal Kiralama Gelirleri (-) Ģeklindeki düzenleyici hesabın alacağına kay-

dedilir.   

KazanılmamıĢ finansal kiralama gelirleri olarak kayıt altına alınan tutar-

lardan, içinde bulunulan döneme ait olan kısımlar, dönemsellik kavramı ge-

reğince 15001 KazanılmamıĢ Finansal Kiralama Gelirleri (-) hesabının bor-

cuna, 582 Finansal Kiralama Gelirleri - T.P. hesabının alacağına (dönem 

geliri) kaydedilir.    

 226  KĠRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR–T. P. 

Bu hesap, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, 

kiralama sözleĢmesinin yapıldığı tarihten, kiralama süresinin baĢlangıcına 

kadar olan sürede, kiralama iĢlemi için üstlenilen maliyetlerin izlendiği hesap-

tır.  
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Hesabın bölümlendirilmesi Ģöyledir:  
 

226  KĠRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR – T.P.  
 22600  FĠNANSAL KĠRALAMA KONUSU YATIRIMLAR 
 22601  FAALĠYET KĠRALAMASI KONUSU YATIRIMLAR 

Kiralama süresinin baĢlangıcıyla birlikte bu hesapta biriken tutarlar, 150 

Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar - T.P. hesabına aktarılır. 

 228  KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN VERĠLEN AVANSLAR – T. P. 

Bu hesap, kiralama sözleĢmesinin yapıldığı tarihten, kiralama süresinin 

baĢlangıcına kadar olan sürede, kiralama iĢlemleri için satıcı firmalara avans 

niteliğinde ödenen tutarların izlendiği hesaptır.  

Hesabın bölümlendirilmesi Ģöyledir:  

 
228 KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN VERĠLEN AVANSLAR – T.P.  
 22800 FĠNANSAL KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN VERĠLEN AVANSLAR 
 22801 FAALĠYET KĠRALAMASI ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN VERĠLEN 

AVANSLAR 

Kiralama süresinin baĢlangıcıyla birlikte ilgili tutarlar, bu hesaptan 150 

Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar - T.P. hesabına aktarılır.  

2.2.2. Finansal Kiralama ġirketlerince Kullanılacak Gelir - Gider 

Hesapları  

Finansal kiralama Ģirketlerince finansal kiralama iĢlemlerinde kullanıla-

cak gelir–gider hesapları Ģunlardır:  

 582  FĠNANSAL KĠRALAMA GELĠRLERĠ – T. P. 

Bu hesap, finansal kiralama iĢlemlerinden sağlanan Türk parası faiz ge-

lirlerinin içinde bulunulan döneme ait olan kısımlarının izlendiği hesaptır.  

Kiralama sırasında (sözleĢme tarihinde) alacak olarak kaydedilmiĢ olan 

tutarların, içinde bulunulan döneme ait olan kısmı, 582 Finansal Kiralama 

Gelirleri – T.P. hesabına alacak kaydedilirken, karĢılığında 15001 Kazanıl-

mamıĢ Finansal Kiralama Gelirleri (-) – T.P. hesabına borç kaydedilir.   

 644  FĠNANSAL KĠRALAMA GĠDERLERĠ – T. P. 

Bu hesap, finansal kiralama yoluyla edinilen varlıklar için Türk parası 

üzerinden yapılan ödemelerin izlendiği hesaptır.    

 



Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2009 Sayı: 1 

Journal of Commerce & Tourism Education Faculty, Year: 2009 No: 1 35 
 

2.2.3. Finansal Kiralama ġirketlerince Kullanılacak Nazım Hesaplar 

Nazım hesaplar, finansal nitelikteki bir olayın gerçekleĢtiği tarihte, varlık 

ve kaynak hesapları ile gelir ve gider hesaplarını etkilemeyen fakat ileri bir 

tarihte etkileme olasılığı olan iĢlemler ile iĢletmenin yükümlülük ve haklarına 

iliĢkin bilgi verme amacı ile tutulan hesaplardır (Özulucan ve Diğerleri, 2007: 

47).  

Finansal kiralama iĢlemlerinde, finansal kiralama Ģirketinin finansal kira-

lama iĢlemlerinde kullanılabileceği nazım hesaplar, hesap planında bilanço 

dıĢı hesaplar baĢlığı altında aĢağıdaki gibi yapılandırılmıĢtır:  

 
900  FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN ALACAKLAR - T.P.  

902  FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN BORÇLAR - T.P.  

904  KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA GELĠRLERĠNDEN ALACAKLAR - T.P.  

906  KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA GELĠRLERĠNDEN BORÇLAR- T.P.  

908 TAKĠPTEKĠ FĠN. KĠR. ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN ALACAKLAR - T.P.  

910  TAKĠPTEKĠ FĠN. KĠR. ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN BORÇLAR - T.P.  

914  TAKĠPTEKĠ KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA GELĠRLERĠNDEN ALACAKLAR - T.P.  

916  TAKĠPTEKĠ KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA GELĠRLERĠNDEN BORÇLAR - T.P.  

 

Nazım hesaplar kendi içinde sistemli bir Ģekilde sıralanmıĢtır. Bu sıra-

lamada ana hesap kodlarının çift rakam olması Türk parası hesabı, tek ra-

kam olması ise yabancı para hesabı olması anlamına gelmektedir. Bunun 

ötesinde ise, önce borçlandırılması gereken nazım hesap, sonrasında ise 

alacaklandırılması gereken nazım hesap yer almaktadır. Örneğin 900 Finan-

sal Kiralama Alacakları Anapara Tutarlarından Alacaklar – T.P. hesabının 

borçlandırıldığı durumda,  902 Finansal Kiralama Alacakları Anapara Tutar-

larından Borçlar – T.P. hesabı alacaklandırılan nazım hesap olmaktadır.  

 2.3. Finansal Kiralama ĠĢlemlerinin MuhasebeleĢtirilmesi 

Finansal kiralama iĢleminin tarafları, muhasebeleĢtirme sürecini, finan-

sal kiralama sözleĢmesi çerçevesinde gerçekleĢtirirler. Bu nedenle yapılacak 

kayıtlarda finansal kiralama sözleĢmesi hükümleri etkili olmaktadır.  

Genellikle kiracının isteği üzerine harekete geçen finansal kiralama Ģir-

keti, varlığı kiralamak üzere kendisine baĢvuruda bulunan kiracı iĢletmenin 

talep ettiği varlığı edindikten sonra, varlığın kullanım hakkını kiracıya devre-
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debilmektedir. Kiralama (teslim) tarihi itibariyle varlığın rayiç değeri ile toplam 

kira bedeli arasındaki fark, finansal kiralama Ģirketi açısından kazanılmamıĢ 

finansal kiralama geliri olmaktadır.  

Finansal kiralama iĢlemlerinin finansal kiralama Ģirketi nezdinde kayıt 

altına alınmasına iliĢkin örnek, aĢağıdaki gibidir: 

“B” Ticaret A.Ş. 18.11.2006 tarihinde “A” Finansal Kiralama A.Ş.’ye 

başvuruda bulunmuş ve istediği özelliklere sahip baskı makinesini finansal 

kiralama yoluyla edinmek istediğini bildirmiştir. Bunun üzerine “A” Finansal 

Kiralama A.Ş., “B” Ticaret A.Ş.’den 2.000 TL tutarında avans almış ve kendi-

sinin istediği baskı makinesinin üreticisi olan “C” Ticaret İşletmesi ile bağlan-

tıya geçmiştir.  

“A” Finansal Kiralama A.Ş., “C” Ticaret İşletmesi’nden istenilen baskı 

makinesini satın almak üzere 05.12.2006 tarihinde 2.000 TL tutarında nakit 

avans vermiştir. “A” Finansal Kiralama A.Ş., 25.12.2006 tarihinde rayiç bede-

li 25.000 TL olan baskı makinesini teslim almış ve fatura bedelinden avans 

mahsubu yaptıktan sonra kalan tutar için çek keşide etmiştir.  

Taraflar arasında, imzalanan finansal kiralama sözleşmesinin başlangıç 

tarihi 01.01.2007 olmak üzere, aşağıdaki koşullar üzerinde anlaşma sağlan-

mıştır:   

 “B” Ticaret A.Ş. ekonomik ömrü 5 yıl olan bir baskı makinesini finan-

sal kiralama yoluyla edinmek istemektedir. Baskı makinesinin rayiç 

değeri 25.000 TL olup, KDV oranı % 1’dir. 

 Baskı makinesi 25.12.2006 tarihinde finansal kiralama şirketince ra-

yiç değeri ile satın alınmış ve karşılığında nakit olarak ödeme yapıl-

mıştır.   

 Yapılan anlaşmaya göre kira süresi 5 yıl olup, 01.01.2007’de başla-

yacaktır. Taraflar arasında kabul edilen finansal kiralama sözleşme-

sinin ödeme planındaki zımni faiz oranı yıllık % 25’tir. 

 Kira ödemeleri her yılın sonunda eşit taksitler şeklinde yapılacaktır.  

Kiralama konusu varlığın finansal kiralama Ģirketince edinilmesinden ki-

racıya teslimine kadar geçen sürede yapılması gereken yevmiye kayıtları 

Ģöyledir:  
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__________________  18/11/2006 __________________     

010  KASA             2.000 
 

 390  MUHTELĠF BORÇLAR – T.P.                2.000 

Finansal kiralama konusu varlığın satın alınması için 
alınan avans nedeniyle  

__________________  05/12/2006 __________________      

228  KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN VER. AVANSLAR – T.P.   2.000 
   22800 FĠN. KĠR. ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN VERĠLEN AVANSLAR  
 

010  KASA                   2.000 

Finansal kiralama konusu varlığı satın almak üzere verilen  
avans nedeniyle   

__________________  25/12/2006 __________________   

226  KĠR. KONUSU YAPIL. OLAN YATIRIMLAR - T.P.  25.000 
   22600 FĠN. KĠRALAMA KONUSU YATIRIMLAR  
260  PEġĠN ÖDENMĠġ VERGĠLER - T.P.        250 
   26003 ĠNDĠRĠLECEK KDV 
 
 010  KASA                           23.250 
 228  KĠR. ĠġLEM. ĠÇĠN VER. AVANSLAR - T.P.            2.000 
   22800 FĠNANSAL KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN 
         VERĠLEN AVANSLAR  

   
Finansal kiralama konusu varlığın satın alınması nedeniyle  

____________________     /     ____________________ 
 

Finansal kiralama konusu varlık için kiracı ile yapılan sözleĢmede öde-

me planı aĢağıdaki gibi belirlenir. 
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Buna göre, dönemler itibariyle, kira ödemeleri ve ödeme planı aĢağıdaki 

gibidir. 
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ABD : Anüitenin Bugünkü Değeri 
A : Taksit Tutarı 
i : Faiz Oranı 
n : Vade  
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 Tablo 1. Ödeme Planı 

Tarih 
Kira (Taksit) 

Tutarı 
Faiz Ödemele-

ri 
**
 

Anapara Öde-
meleri 

††
 Anapara Borcu 

01.01.2007 - - - 25.000,00 

31.12.2007 9.296,00 6.250,00 3.046,00 21.954,00 

31.12.2008 9.296,00 5.488,50 3.807,50 18.147,00 

31.12.2009 9.296,00 4.536,75 4.759,25 13.387,00 

31.12.2010 9.296,00 3.346,75 5.949,25 7.438,00 

31.12.2011 9.296,00 1.859,50 7.436,50 0,00 

TOPLAM 46.480,00 21.480,00 25.000,00 - 

 

Ödeme planı çerçevesinde finansal kiralama Ģirketi tarafından yapılma-

sı gereken yevmiye kayıtları, yıllar itibariyle aĢağıdaki gibi olacaktır. 

- 2007 Yılına ĠliĢkin Kayıtlar 
__________________  01/01/2007 __________________ 

150  KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR - T.P. 46.480 
   15000 FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI 
  - 2007 Dönemine Ait         9.296 
  - 2007 Sonrası Dönemlere ait  37.184 
 

 226  KĠRALAMA KONUSU YAPILMAKTA  
  OLAN YATIRIMLAR - T.P.            25.000 
   22600 FĠN, KĠR, KONUSU YATIRIMLAR 
  150  KĠR. ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR - T.P.             21.480 
   15001 KAZANILMAMIġ FĠN. KĠR. GELĠR. (-) 
   - 2007 Dönemine Ait        6.250 
   - 2007 Sonrası Dönemlere ait 15.230 

Finansal kiralama Ģirketince kiraya verilen varlık nedeniyle  

____________________     /     ____________________ 
 

 

                                                                    
** Faiz ödemesi tutarları basit faiz formülü yardımıyla aĢağıdaki gibi hesaplanmıĢtır:  

 Faiz = (Anapara x Faiz x Vade) / 100 

 F2007 = (25.000,00 x 25 x 1) / 100 = 6.250,00 TL  2007 yılına iliĢkin faiz 
 F2008 = (21.954,00 x 25 x 1) / 100 = 5.488,50 TL  2008 yılına iliĢkin faiz 

 … 
†† Anapara ödemeleri, kira tutarı ile faiz ödemesi arasındaki farktır.   

           Anapara ödemesi = Kira Tutarı – Faiz  

           A2007 =  9.296,00 TL – 6.250,00 TL = 3.046,00 TL  2007 yılına iliĢkin anapara ödemesi 
           A2008 =  9.296,00 TL – 5.488,50 TL = 3.807,50 TL  2008 yılına iliĢkin anapara ödemesi 
 … 

 



Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2009 Sayı: 1 

Journal of Commerce & Tourism Education Faculty, Year: 2009 No: 1 39 
 

__________________ 01/01/2007 __________________   

900  FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI ANAPARA                    
        TUTARLARINDAN ALACAKLAR - T.P.   25.000 
 
 902  FĠN. KĠR. ALACAKLARI ANAPARA 
                    TUTARLARINDAN BORÇLAR - T.P.                    25.000 

SözleĢme tarihinde finansal kiralama iĢleminden doğan alacak ve  
borç yükümlülüğünün izlenmesi nedeniyle 

__________________ 01/01/2007  __________________ 

904  KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA                
        GELĠRLERĠNDEN ALACAKLAR - T.P.   21.480 
 
  906  KAZANILMAMIġ FĠN. KĠRALAMA            
         GELĠRLERĠNDEN BORÇLAR- T.P.                                 21.480 

SözleĢme tarihinde dönem geliri olarak kayıt altına alınamayan  
finansal kiralama geliri nedeniyle 

__________________ 31/12/2007 __________________  

010  KASA                 9.388,96 
  
  150  KĠR. ĠġLEM. ALACAKLAR - T.P.                     9.296,00 
               15000 FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI 
                    - 2007 Dönemine Ait     9.296 

 
 380  ÖDENECEK VERGĠ, RESĠM, HARÇ,  
         PRĠM VE FONLAR - T.P.                               92,96 
    380104 ÖDENECEK KDV 

Finansal kiralama Ģirketince tahsil edilen kira geliri nedeniyle   

__________________ 31/12/2007 __________________  

902  FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI ANAPARA                    
        TUTARLARINDAN BORÇLAR - T.P.     3.046 
 
 900  FĠN. KĠR. ALACAKLARI ANAPARA   
         TUTARLARINDAN ALACAKLAR - T.P.                   3.046 

Finansal kiralama alacakları anapara alacak ve borç  
tutarlarındaki azalma nedeniyle 

__________________ 31/12/2007 __________________   

150  KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR - T.P. 6.250 
  15001 KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA GELĠRLERĠ (-)  
 
 582  FĠNANSAL KĠRALAMA GELĠRLERĠ – T.P.            6.250 

KazanılmıĢ hale gelen finansal kiralama geliri nedeniyle  

____________________     /     ____________________ 
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_________________ 31/12/2007 __________________   

906  KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA                 
        GELĠRLERĠNDEN BORÇLAR - T.P.   6.250 
 
 904  KAZANILMAMIġ FĠN. KĠRALAMA    
                    GELĠR. ALACAKLAR - T.P.              6.250 

KazanılmamıĢ finansal kiralama gelirinin döneme isabet eden  
kısmının ilgili dönemin gelirlerine aktarılması nedeniyle   

__________________ 31/12/2007 __________________   

582  FĠNANSAL KĠRALAMA GELĠRLERĠ – T.P.  6.250 
 
 440  KAR VE ZARAR - T.P.               6.250 
                       44001 KAR 

Finansal kiralama Ģirketince tahsil edilen kira gelirinin  
dönem karı/zararına aktarılması nedeniyle 

____________________     /     ____________________ 
 

- 2008 Yılına ĠliĢkin Kayıtlar
‡‡

 

__________________ 31/12/2008 __________________   

010  KASA       9.388,96 
  
 150  KĠR. ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR - T.P.            9.296 
                       15000 FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI 
                   - 2008 Dönemine Ait     9.296 

 380  ÖDENECEK VERGĠ, RESĠM, HARÇ,  
         PRĠM VE FONLAR - T.P.                            92,96 
                     380104 ÖDENECEK KDV 

Finansal kiralama Ģirketince tahsil edilen ikinci kira geliri nedeniyle   

__________________ 31/12/2008 __________________   

902  FĠN. KĠRALAMA ALACAKLARI ANAPARA                     
        TUTARLARINDAN BORÇLAR - T.P.           3.807,50 
 
 900  FĠN. KĠR. ALACAKLARI ANAPARA   
                    TUTARLARINDAN ALACAKLAR - T.P.                    3.807,50 

Finansal kiralama alacakları anapara alacak ve borç  
tutarlarındaki azalma nedeniyle 

____________________     /     ____________________ 
 

                                                                    
‡‡

 2009 ve sonraki dönemlere iliĢkin yevmiye kayıtları, tutarları ödeme planında belirlendiği 
Ģekilde olmak üzere, 2008 yılında yapılan kayıtlar ile aynı olacaktır. 
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__________________ 31/12/2008 __________________   

150  KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR - T.P.   5.488,50 
  15001 KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA GELĠRLERĠ (-)  

 
 582  FĠNANSAL KĠRALAMA GELĠRLERĠ – T.P.       5.488,50 

KazanılmıĢ hale gelen finansal kiralama geliri nedeniyle  

__________________ 31/12/2008 __________________   
 
906  KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA   
 GELĠRLERĠNDEN BORÇLAR - T.P.   5.488,50 
 
 904  KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA    
        GELĠRLERĠNDEN ALACAKLAR - T.P.        5.488,50 

KazanılmamıĢ finansal kiralama gelirinin döneme isabet eden  
kısmının ilgili dönemin gelirlerine aktarılması nedeniyle   

__________________ 31/12/2008 __________________   

582  FĠNANSAL KĠRALAMA GELĠRLERĠ – T.P.    5.488,50 
 
 440  KAR VE ZARAR - T.P.          5.488,50 
                       44001 KAR 

  
Finansal kiralama Ģirketince tahsil edilen kira gelirinin  
dönem karı/zararına aktarılması nedeniyle  

____________________     /     ____________________  

SONUÇ    

Sermaye birikiminin yetersiz, yatırım ve alternatif kaynak sağlama mali-

yetlerinin yüksek olduğu ülkelerde faaliyet gösteren iĢletmeler, rekabetin 

yoğun yaĢandığı ekonomik hayatta varlıklarını geliĢtirerek devam ettirebil-

mek için, alternatif kaynak sağlama yöntemlerine yönelmek zorundadırlar. 

Bu yöntemlerden birisi de iĢletmelerin finansman ihtiyaçlarını gideren finan-

sal kiralama yöntemidir. Finansal kiralama yönteminde varlığın mülkiyetine 

sahip olmaktan kaynaklanan tüm risk ve faydalar, kira bedeli karĢılığında, 

kiraya veren tarafından kiracıya devredilebilmektedir.  

Finansal kiralama iĢlemlerinin gerek kiracının gerek kiraya verenin fi-

nansal tablolardaki gösterimi TMS 17 Kiralama ĠĢlemleri Standardı‘nda dü-

zenlenmiĢtir. Öte yandan finansal kiralama Ģirketlerine iliĢkin diğer düzenle-

melerde de Türkiye Muhasebe Standartları‘na uygun raporlama yapılması 

gerektiği vurgulanmaktadır. Buna göre, bir finansal kiralama iĢleminde kiraya 

veren taraf olarak yer alan finansal kiralama Ģirketlerinin, finansal kiralamaya 
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konu edilmiĢ varlıklarını, bilançolarına yansıtmaları ve net kiralama yatırımı 

tutarına eĢit tutarda, alacak olarak göstermeleri gerekmektedir.  

Finansal kiralama Ģirketlerinin muhasebe organizasyonu ile ilgili bir di-

ğer düzenleme ise, 17 Mayıs 2007 tarih ve 26525 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ bulunan Finansal Kiralama, Faktoring ve Fi-

nansman ġirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Ġzahnamesi 

ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve Ġçeriği Hakkında Teb-

liğ‘dir. Bu Tebliğ‘e göre finansal kiralama Ģirketleri mevcut durumlarını 

01.01.2008 tarihine kadar ilgili tebliğ hükümlerine intibak etmekle mükellef 

kılınmıĢlardır. Böylece, biçim ve içerikte, anlaĢılır, güvenilir, karĢılaĢtırılabilir, 

denetime, analize ve yorumlamaya elveriĢli, zamanında ve doğru Ģekilde 

bilgi üreten finansal tabloların üretilmesi mümkün olabilecektir. Ancak finan-

sal kiralama Ģirketlerinin hesap planına intibakı, izahnamede yer alan tebliğ 

hükümlerinin yeterince açık olmaması nedeniyle kolay olmamaktadır. Bu 

durum gerek konu ile ilgili muhasebe uygulamalarının gerekse finansal tablo-

ların anlaĢılabilirliğini, karĢılaĢtırılabilirliğini ve bilgi için muhasebe anlayıĢını 

olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle izahnamede yer alan tebliğ hükümlerinin 

uygulayıcılar tarafından kolayca anlaĢılabilir ve uygulanabilir Ģeklide tekrar 

yorumlanması (ele alınması) gerekmektedir. 
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