
Vizyonları Finanse Etmek
Daha iyi, daha sağlam ve daha sağlıklı bir dünya için ihtiyaç 
duyduğunuz finansman

Commercial Finance

Financial Services



Siemens, dünya çapında faaliyet gösterdiği 190 ülke ile 
dünyanın en büyük çok uluslu şirketlerinden biridir. 
Mühendislik ve teknoloji alanlarında güçlü bir mirasa 
sahip olan Siemens, dört ana sektörden oluşmaktadır: 
Enerji, Sağlık , Endüstri ve Altyapı-Şehirler.

Siemens Financial Services (SFS) hem Siemens hem de 
Siemens dışı ürünler için finansal çözümler sunan 
uluslararası bir şirkettir. Dünya genelinde 2600 
çalışanıyla  faaliyet göstermektedir. 

Siemens Financial Services’ın Commercial Finance 
biriminin (SFS Commercial Finance) uzmanlık alanı 
ekipman finansmanı ve leasing’dir. 



Fark 
yaratmak için 
finansman

Organizasyonunuz için finansman aradığınızda, doğal 
olarak kullanabileceğiniz seçenekleri  derinlemesine 
incelersiniz. Ancak göz önünde bulundurmanız gereken 
başka faktörler de var.

Tercih edeceğiniz finansman şirketi,  işletmeniz, 
çalışanlarınız ve tedarik zinciriniz için birinci derecede 
önemli olacaktır. Bu nedenle finansman ortağı seçerken 
çok dikkatli olunması büyük önem taşır. SFS Commercial 
Finance dünyanın dört bir yanındaki şirketlere, 
organizasyonlara ve yerel yönetimlere finansman 
sağlamaktadır. Siemens Financial Services’in ve dolayısıyla 
Siemens’in bünyesinde yer alan bir iş birimi olarak, birden 
fazla alanda faaliyet gösteren dünyanın en güçlü 
şirketlerinden birinin parçasıyız.

Özellikle deneyim sahibi olduğumuz alanlarda ve 
endüstrilerde faaliyet gösteren organizasyonlara ekipman 
finansmanı ve leasing sağlıyoruz.

Bu organizasyonlarla esnek ve yapıcı bir ortaklık içerisinde 
çalışıyoruz. Onlara yalnızca büyüme zamanlarında değil, 
ekonominin çalkantılı olduğu zamanlarda da proaktif ve 
güvenilir bir destek sağlıyoruz.

Böylelikle bu organizasyonlara iş başarısı getiren, 
üretkenliği artıran ve iyileştiren, iş ve zenginlik yaratan 
girişimlerde bulunabilmelerine yardımcı oluyoruz.

Daha iyi bakım, daha iyi çevre, 
daha yüksek üretkenlik ve iş 
başarısında artış: Geleceği bu 
yollarla finanse ediyoruz

• Erişilebilir Sağlık Hizmetlerini destekliyoruz;  
 bu doğrultuda dünyanın her yerinde binlerce  
 insanın bakım standartlarını artıran   
 ekipmanları alabilmeleri için organizasyonlara  
 ihtiyaç duydukları finansmanı sağlıyoruz.
 
• Endüstriyel Üretkenlik sağlıyoruz; bu   
 doğrultuda üretimi ve verimliliği artırmaları  
 için firmalara finansman sağlayarak hem   
 sermaye hem de istihdam yaratmalarına   
 yardımcı oluyoruz.

• Dünyanın Enerji Verimliliği hedeflerini   
 destekliyoruz; bu doğrultuda çevreci   
 teknolojiyi hem kamu hem de özek sektör için  
 satın alınabilir hale getiren finansmanı   
 sağlıyoruz.
 
• Uzmanlık alanımız olan Sürdürülebilir Altyapı  
 ve Şehirler, temiz bir yaşam ve ekolojik olarak  
 dengeli çevrelerin oluşturulup sürdürülmesine  
 olanak sağlamak için finansman sağlıyoruz.
 
• İş Hayatında başarı için her ölçekten şirkete  
 ihtiyaç duydukları ekipmanları edinmeleri için  
 finansman sağlamanın yanı sıra bu   
 ekipmanların tedarikçilerine de müşterilerine  
 daha iyi hizmet vermelerine yardımcı olacak  
 bir finans ortağı kazandırıyoruz.



Hedefimiz, uzun vadede, güvenilir bir ortak olarak, 
yakinen çalışabilmemizi sağlayacak bir ilişki 
oluşturmak. 

Böylece hem ekipman için gereken finansmanın hem de 
bu finans kaynağını etkin bir biçimde kullanmanız için 
gereken uzmanlığın her zaman hizmetinizde olduğu 
güvencesini verebileceğiz.

Ortaklığın bizim üzerimize düşen kısmını sağlıklı bir 
biçimde yerine getirebilmemiz için şirketiniz, 
gereksinimleriniz ve hedeflerinizle ilgili algınızı 
geliştirmeye yatırım yapıyoruz. Böylece hem iyi hem de 
kötü zamanlarda işletmenize değer katmamız mümkün 
oluyor.

Deneyimli, kabiliyetli ve birlikte çalışılması kolay

Faydalı ve etkin bir biçimde katkı sağlıyor olduğumuzdan 
emin olmak için, şirketinize gereken uzmanlığı sunacak bir 
ekibimiz var.

Çalıştığınız sektörü iyi bilen bu ekip, işletmeniz hakkında 
bilgi toplar ve içinde bulunduğunuz durumu  ve

ihtiyaçlarınızı anlayacak deneyim ve bilgiye sahiptir.
Çalışanlarımızın tümü samimi, nazik ve ortak çalışma 
becerisine sahip kişiler arasından seçilmektedir.

Hızlı ve etkin bir biçimde sonuca ulaşıyoruz

Bulunduğunuz yer neresi olursa olsun, bizden tutarlı bir 
biçimde yüksek standartta hizmet almayı bekleyebilirsiniz. 
Detaylı hizmet hedeflerimiz doğrultusunda size yanıt 
vermek ve hızlı bir biçimde eyleme geçmek de bu 
beklentiye dahildir.

Ortaklıklarımızı yüz yüze toplantılar ve ilişkiler üzerine 
kursak da birlikte çalışma etkinliğimizi artırmak için 
tasarlanmış online hizmetlerimiz ve otomatik süreçlerimiz 
de mevcuttur. Bu, hayata geçirdiğimiz çözümlerin 
yaratıcılığı bakımından herhangi bir kısıtlama getirmez; 
hedefimiz daima hedeflerinizi en etkin biçimde 
karşılamanızı sağlayacak finansman modelini size özel 
olarak hazırlamaktır.

Finansman 
sağlarken 
sizinle 
birlikte 
çalışıyoruz



Ekipmanınız için size özel  
finansman çözümleri

İster küçük ölçekli bir işletme, ister küresel bir şirket, ister 
kamu sektöründe yer alan bir kurum olun; gerek 
duyduğunuz ekipman için uygun ve ekonomik finansman 
sağlayabilecek uzmanlığa, sektör bilgisine ve ürün 
çeşitliliğine sahibiz.

Siemens tarafından üretilen ekipmanlar da dahil olmak 
üzere, birçok çeşitli üretici firmanın ürünü olan geniş 
yelpazede ekipman ve teknolojiyi finanse ediyoruz.

Finansmanı kolaylaştırıyoruz

Amacımız, gereksinimlerinizi anlamak ve finansmanı 
kolaylaştırarak istediğiniz ekipmana gecikmeksizin sahip 
olmanızı sağlamak.

Ekibimizin yerel pazara dair birikimi ve üst düzey sektör 
uzmanlığının yanı sıra ihtiyacınıza uygun finansman 
ürünlerindeki deneyim ve çeviklikleri de bu sürece katkıda 
bulunacaktır.

Finansmanı etkileyebilecek karmaşık uluslararası işlemlerin 
söz konusu olduğu durumlarda bile,  sahip olduğumuz 
vergi ve hukuk uzmanlığı, süreçlerimizin sorunsuz ve etkili 
bir biçimde işlemesini garanti altına almaktadır.

En uygun finansmanı sağlıyoruz

Çalıştığımız sektörlere dair derin ve güncel bilgilere ve bu 
sektörlerin her biri için en uygun finansman modellerine 
dair detaylı bilgiye sahibiz. Finanse edilen her bir 
ekipmanın hizmet ömrü hakkında bilgi sahibi olmak da 
buna dahildir. Bu yaklaşım, geleneksel kredi kuruluşu 
ilişkisinin tam tersi olarak değerlendirilebilir.

Çok çeşitli temel finansman modelleri mevcuttur; bunlar 
arasında:

• Finansal Kiralama

• Operasyonel Kiralama

• Yazılım Kiralaması

• Kullanım Başına Ödeme

bulunmaktadır.

Finansmanınızın bu seçeneklerden hangisi etrafında 
oluşturulacağına sizinle birlikte karar vererek söz konusu 
seçeneğin spesifik avantajlarından yararlanmanızı 
sağlıyoruz. Kilit faktörler arasında, örneğin, bir malı 
bütçeye daha uygun hale getirmek, nakit akışını 
yönetmek, ilerde yapılacak iyileştirmeleri kolaylaştırmak, 
üretkenliği veya verimliliği artırmak, kısıtlı bir bütçenin 
kullanılmasına yardımcı olmak ya da mevcut kredi 
limitlerinizi korumak bulunabilir.

Özellikle aşağıdaki sektörlere finansman sağlama  
konusunda uzmanlığa sahibiz:

• Sağlık Hizmetleri

• Endüstriyel Pazarlar; örn. İnşaat, Madencilik, İmalat, Yiyecek İçecek ve Lojistik

• Enerji Verimliliği

• İşletme Ekipmanları; örn. Yazılım, Bilgi ve Haberleşme Teknolojisi



Siemens Financial Services, Commercial Finance – Uluslararası Ofisler

Çin
+86 10 6476 7997
info.cn.sfs@siemens.com
www.siemens.com.cn/finance

Danimarka
+45 44 77 4136
info.sfs.dk@siemens.com
www.siemens.dk/finance

Finlandiya
+358 10511 3050
info.sfs.fi@siemens.com
www.siemens.fi/finance

Fransa
+33 1 4922 42 22
info.fr.sfs@siemens.com
www.siemens.fr/finance

Almanya
+49 5258 989 115
info-sfl.sfs@siemens.com
www.siemens.de/leasing

Hindistan
+9 22 2498 7209
info.sfs.in@siemens.com
www.siemens.co.in/finance

Norveç
+47 2263 4900
info.sfs.no@siemens.com
www.siemens.no/finance

Polonya
+48 22 870 8681
info.pl.sfs@siemens.com
www.siemens.pl/leasing

Yerel uzmanlık. 
Yerel ortaklık. 
Küresel duruş.

Sizin veya varlıklarınızın nerede bulunduğundan 
bağımsız olarak, gerek duyduğunuz finansmanı 
sağlamak için birlikte çalışabiliriz.

İş yaptığımız her ülkenin ve bölgenin ekonomisi 
hakkında uzman bilgisine ve bu pazarların her 
birinde finanse ettiğimiz sektörler hakkında detaylı 
bilgiye sahibiz. Böylece tam olarak hedeflerinize 
uygun hazırlanmış finansmanı, yer aldığınız sek-
törde, söz konusu bölgede ve pazarda 
bulabileceğiniz en iyi değeri sunarak 
sağlayabiliyoruz.



Birleşik Krallık
+44 1753 434 000
info.sfs.uk@siemens.com
www.siemens.co.uk/financialservices

Amerika Birleşik Devletleri
+1 800 327 4443
info.usa.sfs@siemens.com
www.usa.siemens.com/finance

Norveç
+47 2263 4900
info.sfs.no@siemens.com
www.siemens.no/finance

Polonya
+48 22 870 8681
info.pl.sfs@siemens.com
www.siemens.pl/leasing

Rusya
+7 423 202 25 25
info.ru.sfs@siemens.com
www.siemens.ru/finance

İsveç
+46 90 200 2000
info.sfs.se@siemens.com
www.siemens.se/finance

İspanya
+34 91 514 8183
info.sfs.es@siemens.com
www.siemens.es/renting

Türkiye
+90 212 334 19 50
info.tr.sfs@siemens.com
www.siemens.com.tr/leasing

        

 Ülke Merkez Ofisleri         Yerel Ofisler



İster ekipman veya teknolojinin imalatçısı, ister bir satıcı 
veya kanal ortağı olun, size rekabet avantajı sağlayacak 
satış finansman programlarımızdan yararlanabilirsiniz.

Süreçlerimiz finansman uygulamalarını ve onaylarını 
kolaylaştırıp hızlandıracak şekilde düzenlenmiştir. Faaliyet 
gösterdiğiniz coğrafyalar, tedarik sağladığınız  sektörler ve 
sattığınız  ekipmanların kullanımı ve hizmet ömürleri 
hakkındaki uzman bilgimiz de bu süreçleri 
tamamlamaktadır.

Müşterilerinize, satış hedeflerinize, dağıtım kanallarınıza 
ve süreçlerinize özel finansman çözümleri üretecek, sizinle 
birlikte çalışacak ekiplerimiz dünyanın her yerinde 
hizmetinizdedir.

Olağanüstü bir hizmet sunuyoruz

Satış finansmanınızın hem hazırlanma aşamasında hem de 
sonraki süreçlerinde olağanüstü bir hizmet sunuyoruz. 
Bunu, müşterilerinizin finansmandan en fazla gereksinim 
duydukları özelliklere dair anlayışımızı, satıcı olarak size 
yardımcı olacak süreç ve ürünlerle birleştirerek 
başarıyoruz.

Küresel uzmanlık ağımız, yerel şartlar ve sektör 
gereksinimlerine dair bilgilerimiz temelinde her pazara 
uygun çözümü üretmemizi sağlayarak bize dünyanın her 
yerindeki satıcı programlarını destekleme becerisi 
kazandırıyor.

Satıcı finansmanındaki uzmanlığımız özellikle sağlık 
hizmetleri, sanayi, işletme teknolojileri, inşaat ve enerji 
verimliliği alanlarında güçlüdür.

Satıcı finansmanına değer katıyoruz

Bizim tarafımızdan sunulan satıcı finansmanını teklif 
ettiğinizde, tüm dünyada bilinen ve güvenilen Siemens 
adından faydalanmış oluyorsunuz. Bu, müşterilerinize 
daha en başından güven verir.

Buna ek olarak, sunduğumuz finansmanın kalitesi 
sayesinde artan satışlar, daha erken tahsilatlar ve 
müşterilerinize daha fazla değer sunabilmeniz gibi elle 
tutulur ticari faydalar da sağlıyoruz. Müşterilerinize daha 
ekonomik finansman seçenekleri sunduğunuzda, daha 
fazla sipariş alıp yüksek fiyattan kaynaklanan müşteri 
kaybını azaltabilirsiniz.

Ayrıca, yaratıcı finansman düzenlemeleri sayesinde 
maliyetin odak noktası olmasının önüne geçip ekipman 
kullanmanın faydalarını zamana yayılmış ekonomik 
ödemelerle aynı eksene daha kolay getirebilirsiniz. Bu 
durum müşterilerin kısıtlı bütçelerin getirdiği sınırlı 
seçenekler yerine gereksinimlerine en uygun ekipmana 
konsantre olmalarını da kolaylaştırır. Böylece siz daha çok 
satış yaparken müşterileriniz de uzmanlığınız ve ilginiz 
sayesinde daha iyi hizmet almış olur.
 

Satıcı finansmanı ile  
satışları artırıyoruz



Farklı coğrafyalarda finansman gereksinimi bulunan 
organizasyonlarla ortaklık yapmaya benzersiz bir 
yatkınlığımız var.

Birçok coğrafya için finansman çözümleri üretmeye 
odaklanmış özel bir ekibimiz mevcut olup, Siemens 
bünyesinde bir kuruluş olarak, dünya çapında ticari itibar 
ve kurulu bir altyapıdan faydalanmaktayız.

Yardımcı olma yollarımız

Organizasyon olarak dünyanın farklı yerlerinde ofisleriniz 
veya kontratlarınız bulunabilir ve birkaç ülkede bulunan 
varlıklarınızı finanse etmeye gerek duyuyor olabilirsiniz.

Benzer şekilde, dünyanın farklı yerlerindeki müşterilere 
satış yapan bir satıcı olarak, birden fazla ülkede 
kullanılabilecek satış finansman programlarına ihtiyaç 
duyuyor ve her bir ülkenin kendine özgü gereksinimlerinin 
karşılanmasını bekliyor olabilirsiniz.

Uluslararası ve global ‘yerel uzmanlık’

Dünya genelindeki önemli pazarlarda kapsamlı ticari 
finansman uzmanlığına sahibiz. Her bir pazarın mevzuat 
ve vergi ortamları hakkında uzmanlığın yanı sıra pazarlar 
arasında yapılan işlemlerle ilgili mevzuat ve vergi 
uzmanlığı da buna dahildir.

Her coğrafyanın politik ve ekonomik ortamı hakkındaki 
güncel bilgiler ve faaliyet gösterdiğimiz endüstrilerle ilgili 
detaylı, pazardan pazara bilgiler de bu uzmanlık 
kapsamındadır.

Bu sayede, ne kadar karmaşık olursa olsun, ihtiyaçlarınızı 
karşılayacak yerel uzmanlığın yanında pazara özgü 
çözümler ve kapsayıcı uluslararası finansal stratejiler 
geliştirmemiz ve bizimle nerede çalışıyor olursanız olun 
tutarlı bir hizmet mükemmeliyeti sunmamız mümkün 
olmaktadır.

Uluslararası platformda 
sizinle birlikte çalışıyoruz



Ortak 
çalışma

Şirketler için sunabildiğimiz faydaları karşı tarafa 
iletebilmek, gerçekten güven içeren bir ilişkiyi 
gerektirir. Yakinen birlikte çalışarak, ihtiyaç ve 
gereksinimlerine hızla ve etkin bir biçimde yanıt 
vererek bu güven bağını tüm müşterilerimizle kurmaya 
çalışıyoruz. Operasyonlarına kazandırdığımız değerin 
müşterilerimiz tarafından fark edilmesine büyük önem 
veriyoruz.

“Siemens dünyanın her yerinde güvenilen ve bilinen, 
güçlü bir oyuncu. Yerel pazarımız hakkında geniş bir bilgi 
birikimi var. Kapsamlı leasing çözümleri yönetilebilir, 
güvenilir ve ekonomik; böylece ciddi öneme sahip güncel 
ekipmanları edinip pazarımızın sunduğu tüm büyüme 
fırsatlarını değerlendirebiliyoruz.”

Liu Jianjun, Genel Müdür, Hong Yuan Colour Printing 
and Packaging Company Ltd. Çin

“Siemens’in finansman uzmanlarının sunduğu 
profesyonellik ve iyi oranlar ikna ediciydi; fakat onlarda 
karar kılmamızı sağlayan asıl etken, ihtiyaçlarımızı 
karşılamak için yenilikçi çözümler sunma istekleri ve 
becerileri oldu.”

Manuela Busch, Varlık ve Finansman Yönetimi - Üst 
Düzey Yönetici, Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG 
Almanya

“Ne yalan söyleyeyim, projenin başında finansman için 
doğru çözümü nasıl bulacağımızı bilmiyordum. Sonra 
Siemens Leasing Türkiye geldi ve gereksinimlerime özel 
olarak paket haline getirilmiş bu projeyi sundu. 
Endişelerim anında ortadan kalktı. Siemens Sağlık ve 
Siemens Leasing ile çalışmayı seviyorum çünkü çok geniş 
bir yelpazede çözümler sunan global bir ailenin 
üyesiymişim hissi veriyorlar.”

Rakip Turan, Başhekim, Kayseri Erciyes Hastanesi 
Grubu Türkiye

“Siemens uzun yıllardır farklı projelerimizde doğru 
ekipmanı ve doğru yeri seçmemiz konusunda bize ortaklık 
yapmakla kalmıyor, büyümemize de katkıda bulunuyor. 
Siemens Financial Services, ihtiyaçlarımızı anlayıp bize 
uygun finansman çözümlerini sunarak ilişkimizi daha da 
güçlendirdi.”

V Govindrajan, Genel Müdür, Aarthi Scans Hindistan

“Siemens şu anda Teşhis Metotları, Görüntüleme IT ve son 
olarak da Sağlık Hizmetleri IT alanlarında tüm 
çözümlerimizi temin ettiğimiz tek satıcı konumunda. 
Siemens bu kontratın yapılandırılmasında ve üst düzey 
kardiyovasküler bakım sunma hedefimizi desteklemek için 
bu kontratı hayata geçirmemizde yardımcı oldu.”

Bruce Murphy, MD, PHD, Başkan ve CEO, Arkansas 
Heart Hastanesi ABD

“SFS, karar alma mekanizması hızlı tepki veren, etkin bir 
sistem. Canon İsveç olarak anlaşmalarımızın %90’ı 
finansmanla mümkün oluyor; etkin ve etkili finansmanın 
bizim işimizde ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. 
Dahili olarak bayilerimizden, satış departmanımızdan ve 
önemli hesaplardan sorumlu müdürlerimizden geri 
bildirim alıyoruz ve SFS’in hizmetleri hakkında hep çok 
güzel şeyler söylüyorlar.”

Adam van Gilpen, Leasing Müdürü, Canon Svenska AB 
İsveç

“Siemens’in finans uzmanları, finansal anlamda bir 
anlaşmanın başından sonuna kadar hiçbir zaman uzman 
desteklerini eksik etmiyorlar. Siemens’in finansman 
bölümüyle çalışmak gerçekten çok kolay.”

Oleg Koshkin, Baş Finansman Sorumlusu. OOO TD 
Technotrade Rusya



“Siemens’in sunduğu çözüm, ticari üretkenliğimizde ciddi 
etki yaptı. Finansman dönemi boyunca zamana yayılan 
ödemelerin yanı sıra ekipmanlar, bakım ve finansman için 
tek noktadan irtibata geçilen kapsamlı yaklaşım, 
basitliğiyle bizi kendine çekti. Bu çözüm sayesinde 
laboratuvarımız yeni teknik platformun oluşturulması işine 
güvenle girebildi.”

François Léonard, Eş Başkan. Biosynergie Fransa

“Siemens’in yenilikçi medikal ekipman ve teknoloji 
sunumlarındaki uzmanlığı ve deneyimi, SFS’in medikal 
ekipman pazarını yeterince bildiğini gösteriyor. Özel 
gereksinimlerimiz dikkate alınarak hazırlanmış bize özel 
finansman çözümünden çok memnunuz. Son derece 
uygun fiyatları da hesaba katarsak, birinci sınıf ekipmanla 
birlikte sunulan finansman teklifi bizim için gerçekten çok 
değerli.”

Nigel Beeton, Görüntüleme Hizmetleri Müdürü, West 
Suffolk Hastanesi Birleşik Krallık

 “Siemens, bu tür bir yatırımın neleri gerektirdiğini tam 
olarak kavramakla kalmadı, ihtiyaçlarımıza son derece 
uygun bir yaklaşım da sergiledi. Yapısal olarak ve şartlar 
bakımından Siemens’in sunduğu hizmeti sunma 
kabiliyetinde olan ne bir banka ne de başka bir finans 
kuruluşu bulabildik. Siemens doğru ortak.”

Ricardo Leal, Başkan, Altar Enersun İspanya

“Polonya’daki Siemens Financial Services’i çok 
beğeniyorum çünkü hızlılar, işlerinde uzmanlar, kibarlar ve 
genel olarak samimi yaklaşıyorlar. Personeli benim işimle 
ilgileniyor ve bu durumu takdir ediyorum. Her işleme 
kişisel olarak önem verdiklerini görebiliyorsunuz; kendimi 
‘diğer müşterilerden biri’ gibi değil de özel olarak muamele 
görüyormuş gibi hissediyorum. SFS çalışanları benim 
önem verdiğim şeylere odaklanıyor.”

Krzysztof Blazejczyk, Başkan, Stern Weber Polonya



Bu broşürde yalnızca bağlayıcı olmayan genel 

bilgiler bulunur. İçerik, baskı anında eldeki 

bilgilere dayanmaktadır ve önceden haber 

verilmeksizin her an değişebilir. Bu broşürde 

yer alan hiçbir şey, hiçbir şekilde bir sözleşme 

teklifi olarak algılanmamalıdır.
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