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İçinde bulunduğumuz 20' nci· ~r'dzyılda dünya ülkeleri, 

kalkınabi1meleri açısından dışa açık bir ekonomik yapıya 

sahip olmanın; dışticaretin ve özellüde ihracatın etkin 

bir biçimde artırılınasına imkan sa?;layacak düze:ı:ı1e!::elere 

gitmenin önemini kavramış durıMdadırlar. 

Bilhassa gelişmekte olan üU:elerin, iktisadi kalkın-

manın sağlanması aı:ı.acıyla dış ticaretin geliştirilmesi yo

lundaki çabaları içinde en sağlıklı olanı iJ:ı..racatın miktar 

ve değer olarak ar tırılmasıdır. · ÇO .. rüdi ihracat kısa dönemde, 

gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabaları sonucu artan 

sermaye ve ara malı talepleri nedeniyle ithal girc .. ileri...nin 

bir döviz darboğazına, diğer bir d.e~rişle ödemeler den:.sesi 

açıklarına yol açmadan sağlanmasına imkan verdi{;i gibi; 

uzun dönemde de ülke kalkınrnasının ve refahının artmasını 

sağla."TT.aktacl .. ır. Bu amaçla Türki;ye 'niı.'1. de içinde bul"Lınduğu 

söz konusu ülkeler başta olmak i5..zere tüm dünya ülkeleri ih

racat hacimlerini artırabilmek amacıyla bir takım önlemler 

alma ve yeni önlemler arama çabası içinde bulunmaktadırlar. 

Bu konuda d"Lmyanın pek çok ülkesinde uygulanmakta olan "İh

racat Yı..redi Sigortası", ülkemizde bir teşvik teclbiri olarak 

son günlerde yeniden güncellik kazanmış ve bu konuda bir 

takJ.rrı inceleme ve çalışmalara giriçilmiştir. 
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Kredili li1racatın yaygınlaştığı günümüzde, ihracatçı

lar özellilde belirsiz bir ortamda çalışr:ıalarından do[:abi

lecek pek ço~: riziko ile karşı karşıya bulunmakta ve bu ko

nuda gLivence3re -il:ıtiyaç duymaktadırlar. İhracatın c;eliştiri-

le bilmesi için ilı..racatçıları çe şi tl i önlemlerle teşvE: et

mek ve ihracatı cazip hale getirmek zorunludur. İşte "İhra-

cat Kredi Sicortası"da ihracatçıların ihtiyaç duydukları 

güvenceyi vere"bilecek ve onları çeşitli rizikolara :mrşı 

koruyabilecek yeni bir teşvik tedbiri olarak önem kazanr.:ıış

tır. 

Tez kom.:un.uzun seçilişinde; 11 İJıriıJacat Kredi Sigortası" 

nın ihracatın geliştirilmesi açısından sahip olduğu bu önem 

etkili olmuştur. 

Çalış~~nızda konuyu iki böla~ altında incelemeye ça

lıştık. İlk bölü.mde "İhracat Kredi Sigortası"nın genel esas

ları ile Di..'ın;;ra' daki ve Türkiye' deki gelişimini ele aldık. 

İkinci oölü.mde ise sistemi Türkiye ~çısından değerlendirme

ye çalışarak, öncelikle 11 İhracat Kredi Sigortası11nın Türki

ye'de uygulam.:ıasını gerektirebilecek nedenler ile L~acatı 

Teşvik Tedbirleri içindeki yerine değindik. Daha soı1ra 

Türkiye'de böyle bir sistemin uygulanması halinde gözönünde 

bulundurulması gereken ilkelerle, nasıl bir yapıya s~~ip 

olması gerektiği konusundaki görüşlerimize yer verıneye ça-

lıştık. 
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İHRACAT KREDİ SİGORTASININ GENEL ESASLARI' 

VE _..,.. 

TARİHSEL GELİŞİMİ; 

Birinci_ K ı s :ı:_m 

İHPiliCAT KREDİ SİGORTASININ GENEL ESASLARI 

I. TERMİNOLOJİSORUNU 

Türk literatiUMlnde bazı terimlerin kimi kez '~hracat 

kredi sigortası" ile eşanlamda kullanıldığını görmek-teyiz. 

Sözgelimi,":Uıracat kredi sigortası" ile "ihracat kredisi. 

sigortası" ve "ihracat sigortası" terimleri farklı anlam

lar taşıdıkları halde,biri ötekini ifade edecek biçimde 

kullanılagelmektedir. 

Onun içlık1 öncelikle bu terimler i~erinde kısaca durmak

ta yarar g9rüyoruz. 
Bir kere,"ihracat kredisi sigortası" dendiği zaxı.ıan,ih

racatçının yurt içinde türlü şekillerde aracı bankalardan 

sağladığı kredilerin güvence altına alındığı izlenimi uyan

maktadır.Oysa ihracatçının yurt içinde sağladığı kredile

rin güvence altına alınması "ihracat kredi sigortası"nın 

konusuna girmez. 

"İhracat sigortası" ise bambaşka bir sigorta türünün 

adıdır."İhracat sigortası",ihraç edilen malın nakliyesi 

anında ortaya çıkabilecek rizikoların güvence altına alın

masını ifade eder.Yani,ihracat sigortası ile,ibxaç konusu 

malın nakliyesi sırasında kırılması,çalınması,yanması gibi 

fiziksel rizikolara-karşı bir güvence verilmektedir.Buna 

karşılık ihraCat kredi sigortasında bu tür rizikolardan 
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hiçbiri için güvence verilmez(l).Bu nedenle,"ihracat kredi 

sigortası" ile "ihracat sigortası." terimlerinin aynı anla

ma geldiklerini ileri süren yazarların(2)görüşlerine katı

lamamaktayız (J). 

"İlıracat kredi s igortası" karşılığında kullanılan 

bir başka terim ise "dışsatım kredi sigortası"dır."İhracat" 

ve "dışsatım" terimlerinin sözlv.k karşılıkları incelendi

ğinde ,her iki terimin de aynı anlama geldiğini görüyoruz. 

Buna rağmen,"dışsatım kredi sigortası" teriminin içeriği

nin sınırlı olduğunU' ve·: ihracat kredi sigortasının içeriğij. 

ile bağdaşmadığını;terimin sadece dışsatımdan doğan alacak

ların sigortayla güvence altına alınmasını ifade ettiğini, 

oysa ihracat kredi sigortasının hem mal hem de hizmet ili

racından doğan alacrurların sigortasını anlattığını ileri 

süren yazarlar va:rdır(4). 

Biz, "dışsatım" teriminin savunulanın aksine "ihracat" 

terimine oranla daha dar bir anlam taşımadığına ve Türkçe'

nin özleştirilmesi açısından uygun olabileceğine inanınakla 

beraber,tica:ri ve ekonomik hayatta yaygın şekilde kullanı

lan " ihracat kredi sigortası" terimini tercih etı;niş bulu~ 

nuyoruz. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Hilmi ACİNAN~Yıldız SAG,"İhracat Kredi Sigortaları ve 
Tü:rkiye",İHRACAT KREDİ SİGORTASI SErıTİNERİ,A.f.T_.t.A. 
Bankacılık ve Sigortacılık Yilksek Okulu Ya.No.l,Ankara, 
198l~s.238. _ 
Bkz.Ali BOZER,"Genel Açıdan İhracat Kredi Sigortası", 
İHRACAT KREDİ SİGORTASI SEMİimİ,A.İ.T.İ.A .• Bankaçılık 
ve Sigortacılık Yüksek Okulu Ya•No.l,Anka:ra,l98l,s.22. 
Aynı doğrnltudaki bir görüş için bkz. Yaman ERDAL, Dış
satım Kf.e,di Sigortası-Kuramı Uygulama ve Türkiye Gerçeği;..., 

Doktora Tezi,Anka:ra,l983,s.ll. 
BOZ ER ,s • 22 ~-
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II. İHRACAT KR:EDİ SİGORTASININ TANIM!" 

İhracat kredi sigortasının p~k çok tanımı yapılmıştır. 

Biz,pratikte fazla bir yarar sağlamayacağı düşüncesiyle, 

sözkonusu tanımlardan sadece ikisini burada belirtmakle 

yetineceği.z. 

Bunlardan birine göre,"İhracat kredi sigortası,ihracat

çının mal vej~ hizmet ihraç ettiği müşterisinin,ödeme gü

cünü kayıp etmesi veya ödemek is~emesine rağmen politik 

olaylar sonucu,ödemede bulunamaması sebebiyle karşılaştığı 

zararları teminat altına alan bir sigorta türüdür"(5). 

Öteki tanım hayli geniş ve karr.aaşıktır.Buna göre," ih-

racat kredi sigortası,yurt içinde ü~etilip yurt dışına kredili 

satılan fizllesel ve düşünsel ürünler ile yurt dışında yü

rütülen mühendislik,müteahhitlik ve danışmanlık hizmetlerı 

ve donatının kirala.nmasınd.an doğacak alacakların,aynı risk-

le karşı karşıya bulunan çok sayıda ihracatçının ödediği. 

bir ödenti ve devletin katkısıyla,ticari,politik,ekonomik 

ve yıkımsal risklerin etkisiyle ithalatçının borcunu öde-
- --

yememesi sonucu ihracatçının uğrayacağı zararın belirli 

bir oranını güvence altına alan,üriin ve hizmet ihracatını 

geliştirme ve yönlendirme,ürün ve pazarı türlendirme,ihra

cat riskini belirginleştirme ve azaltma,ihracatçıya yeni 

finansman olanakları yaratma v.b. işlevleri olan,çoğunluk

la endüstrileşmiş dışa açık anamalcı ve toplumcu üBrelerde 

uygulanan bir sigorta sistemidir"(6). 

(5) Ayhan AYBAR,"İhracat Kredi Sieortasıyla İleili, ;Yp.sal 
Çalı~pıa,l,atu ,İİmACAT KREDİ SİGORTASI SEMİNERİ,A.~_.T.İ.A. 
Bankacılık ve Sigortacılık Ytiksek Okulu Ya.No.l,Ankara, 
198l,s.l6?• 

(6) ERDAL,sel7 • 
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Yukarıdaki tanımların ışığ:ı.. altında ihracat leredi si

gortasını şu şekilde tanımlayabiliriz : 

İhracat kredi sigortası,kredili ihracat uygıılamasın

dan doğan ve ihraç konusu mal veya hizmetin sevkinden önce

ki ya da soıFaki ticari,politik,ekonomik rizikolar ile do

ğal afetlerden ileri gelebilecek rizikoları belli limitler 

içinde güvence altına alan ve büFillc ölçüde devlet desteğini 

zorunlu kılan bir kredi sigortası tiirüdür(7). 

III. İHRACAT IcrtEDİ SİGORTASININ İŞLEYİŞİ 

1. İHRACAT KREDİ SİGORTASI ~ü.RULUŞLARI 

Çeşitli üL~elerdeki uygulama dikkate alındığ:ı..nda,ih

racat kredi sigortası yapan kuruluşların gene ll; 1rle kann:r 

teşebbüsleri olduğu:. görülmektedir.Bununla beraber ö~el te

şebbüse veya karma teşebbüse ihracat kredi sigortası yapma 

görevinin verildiğ.tde olmaktadır.Hatta durum bazen daha 

değişik özellikler göstermekte ve devlet yalnızca siyasal 

nitelikteki rizikoları sigortalamructa,özel teşebbüs ise 

ticari rizikoların sigartalanınasını yü..klenmektedir(8). 

Ülkelere göre ihracat kredi sigortası aşağıda~i ku

ruluşlardan biri tarafından yapılmaktadır(9) : 

- Devlet dairesi veya ajansı tarafından : Japonya, 

Yeni Zelanda ve İngiltere'de resmi bir devlet dairesi ta

rafından yapılırken;İsveç,Norveç ve Finlandiya'da devlet 

ya da hükitmet ajansları aracılığı ile yürütülmektedir. 

(7) "Kredi sigortası "nın hukuki ni teli ği ve özellikleri 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.Rayeg~ KENDER, "Huku-. . . ---ki AçıdaP; Ihracat Kredi Sigortası", IHRACAT lffiEDI SIGORTA-
SI SEl\'IİNERİ,A.İ.T.İ.A.Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek 
Okulu Ya.No.l,Ankara, 1981, s.l33-140. 

( 8) BOZER,Sit23e 
(9) ACİNAN-SAG·, s.241-242. 
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- Devlet adına ve onun hesabına hareket eden bir 

sigorta şirketi veya bir banka kuruluşu tarafından : Bu 

gruba örnek olarak Avusturya,Almanya ve İrlanda gösterile

bilir. 

- Tümüyle devlete ait özerk bir kuruluş şeklindeki 

bir kamu şirketi veya kamu fonu tarafından : Avustralya, 

Belçika,Kanada ve Danimarka bu gruba örnek olarak verile

bilir. 

- Devletin denetiminde oı~~r koşuluyla özel sigorta 

ve bankaların devletle ortaklaşa oluşturdukları bir kuru

luş tarafından : Fransa,Portekiz ve İspanya bu grup içinde 

yer almaktadırlar. 

- Ticari rizDfoların bir bölttmünü kendi adlarına si

gorta eden özel sigorta şirketlerinin devletin katılımı ile 

oluşturdukları l~luşlar tarafından : Hollanda ve Amerika 

gibi ülkeler bu grubun örnekleridir. 

Yukarıda belirttiğimiz farklı yapıdaki ihı"acat kredi 

sigortası kuruluşlarının çoğu günilınüzde 11Berne Union" ve 

"International Credit Insurance Association(ICIA)" adlı iki 

büyük uluslararası kuruluştan birine veya her ikisine bir

den üye bulunmakta ve bu kuruluşların bilgilerinden yarar

lanmaktadırlar. 

Bern Birliği 'nin üyelerinin büyük bir kısmı ya doğru ... 

dan doğruya devlete ait ya da devlet hissesinin ağır bastı

ğı kuruluşlar olup bunlar genellikle hem ticari hem de po

litik rizikoları ortaklaşa güvence altına alan şirketler

dir(lO) • 

Bu birlib~ amacı,üyelerinin bilgi toplama servisle

rini daha iYi işler duruma getirmek;teknik ve örgittsel alan-

(10) ACİNAN-SAG~· s.243. 



8 

da ortaya çıkabilecek bazı önemli sorunlara ilişkin görüş

lerin üyeler arasında düzenli şek_ilde mübadelesini teşvik 

etmektir(ll). 

International Credit Insurance Association(ICIA)'nın 

üyeleri devlete katkı veya desteğ~ olmayan özel sigorta şir

ketleri olup;bunlar devlet adına değil ve fakat tamamiyle 

kendileri hesabına sigorta yapan ~~uşlardır(l2). 

2. İHFACAT KREDİ SİGORTASI K!J.RULUŞLARININ 

YAPABİLECEKLERİ İŞLER 

Günt~t~de ihracatçıların mal ve hizmet ihracı im

kanlarını artırabilmek için kredili satışıara yönelmek zo-
.-

runda kalmaları,kendilerini pek çok problemle karşı karşıya 

bırakmıştır.Özellikle ihracatçıların mal ve hizmet ihracın

dan doğan alacaklarının çeşitli rizikolara karşı güvence al

tına alınması ihtiyacı,ihracat kredi sigortası kuru.luşları

nın oluştuxulmasını gerekli kılmıştır. 

Ancak bununla birlikte sözkonusu kuruluşlar;ithalat 
- . 

sigortası,yabancı ülkelerdeki yatırımların sigortası,döviz 

kuru değişikliklerine karşı sigorta ve devlet hesabına si

gorta gibi hizmetleri de yürütmektedirler. 
-

Biz burada "mal ve hizmet ihracından doğan alacak-

ların sigortası" üzerinde ayrıntılı şekilde duracak ve da

ha sonra sözkonusu kuruluşların yapabilecekleri diğer iş

lere de kısaca değineceğiZ. 

(ll) 

(12) 

A. :rıraı ve hizmet ihracından doğan alacakların 

sigortası 

Hizmet ihracı sözkonusu olduğu zaman,esas ola-

Bu konuda bkz. :International Trade Centre UN0TAD/GATT~ 
E~ort ~cing,Geneva,l974,s.64. 
ACINAN-sAG, S'e 243 • 
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rak,taraflar arasında bir "istisna akdi" yapılnı.ıştır.Bir 

firmanın yabancı ülkelerden birinde liman, baraj veya köprü 

yapımını üstlerınıesi gibi haller bÜ..."'lun örnekleridir.İşte bu 

gibi taahhüt işlerinden doğan alacaklar ihracat kredi sigor

tası ile gtlvence altına alınır.Keza yabancı ülkelerde yapı

lan mühendislik hizmetlerinden ve bir firmanın yabancı ül

kelere yapacağ~ taşıma sözleşmesinden doğan alacaklar da 

bu sigorta tii.rLtne konu olabilir(l3). 

I\ml ihracında,maddi malların yanında lisans sözleş

meleri(l4)gibi gayri maddi malların da ihracından do~cın ala

caklar,bu sigorta türü ile güvence altına alınr.Qaktadır(l5). 

a) İhracat kredi sigortasına konu olabilen 

rizikolar 

İhracat kredi sigortasına konu olabilen rizi

kolar,esas itibariyle,L~i grupta toplanabilmektedir. 

Bunlardan bir bölü~,ihraç konusu malın sev

kinden yani sözleşmenin icrası safhasından önce ortaya çı

kabilen rizikolardır. 

Satıcı,sözleşmenin yapılmasından sonra,sözleş

menin varlığL~a güvenerek türlü giderler üstlenmektedir.Ör

neğin, bir malın ihracı sözkonusu olduğunda,satıcı o malı 

elde etmek ii.zere bazı firmalar nezdinde girişimde bulunmuş 

ve bu amaçla birtakım giderler yapmış olabilir. Ya da ihraç 

konusu malın o üıkede üretilip daha sonra ihraç edilmesi 

(13) BOZER,a.24. 
(14) "Lisans_ sözleşmesi" ile,bir fikrt veya sınai haldcın 

sahibi:,hakkının kullanılmasını bir ücret karşılıt,-ında 
belirli bir süre için başkasına devreder.Bu konuda bkz.: 
HalUk T.~OGAN,Borçlar Hukuku-Özel Borç İlişk~~eri-, 
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Ya.No.l51, 
c.I/l,Üç~tncü bası,Ankara,l984,s.62. 

(15) BOZER,s'•24. 
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hususunda bir sözleşme yapılmış ise,imalatçı bazı Dnalat gi

derleri yillclenr~iş olabilir(l6). 

Diğer bir bölüm rizikolar ise,ihraç konusu malın veya 

hizmetin sevkinden sonra yani sözleşmenin icrasını izleyen 

safhada ortaya çıkar.örneğin,satış ya da hizmet sözleşmesi 

yapılmış,sözleşnenin uygulanmasına başlanmış,ıb~acatçı firma 

bu konuda üzerine düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getir-
J. 

miş ve kısa,orta veya uzun vadeli alacağı da doğmıış olması-

na karşılık;alıcı sözleşmeden doğan borcunu ifa etmemiş ya da 

edememiştir(l7). 

Şimdi,ihraç konusu mal veya hizmetin sevkinden önce 

yahut sonra ortaya çıkabilecek ticari veya politik nitelik

teki rizikolar ü.zerinde duralım : 

aa) Ticari riz ik olar 

Ticari rizikolara örnek olarak,alıcının iflası; 

alıcının ır~aç konusu malın bir kısmını veya tamamını almak

tan vazgeçmesi;alıcının mal veya hizmet bedelini ya da vade

si gelen ta~sitlerini zamanında ödememesi;ihracatçının bulun

duğu ülkedeki ihraç konusu malların fiyatlarının,uluslararası 

piyasada oluşan fiyatlardan daha hızlı artması gösterilebi

lir(l8). 

(16) BOZER,. s.25. 
(17) BOZER, s.25. 
(18) Bu konuda bkz.:Frank JONES,"Efc:port Credit ~uarantee And 

Ex:por,t ,Cp,ed.it Insurance" ,THE FINANCING OF EXPORTS FROM 
DEVELO:PING COUNTRIES, International Trade Gentre UNCT.AD/ 
G'ATT ,Geneva,l984,s.l0l;Rıdvan KliRLUK, "İhracat Kredile
rinde Risk Sorunu ve İhracat Kredi Sigortası".,Istanbul 
Ticar'et Odası Mecmuası,No.7-'9CTemmuz-Eylül 1980) ,s.49; 
Al~attin BÜYÜKK.AYA,"T;ürkiye'de İhracatı Teı;rvikte İhra-
cat Kredi Sigortasının Ekonomik ve Teknik Yönü" ,İHRACAT 
KREDİ SİGORTASI S~ITNERİ,A.İ.T.İ.A.Bankacılık-ve Sigor
tacılık Yüksek Okulu Ya.No.l,Ankara,l98l,s.84;İsmail 
BELGİN-Bahtiyar UZUNOGLU~Ünal ALTINTAŞ,Dışs~t~ Kredi 



ll 

bb) Politik rizikolar 

İhracat kredi sigortasının dağınasına ve geliş

mesine yol açan rizikolar,daha çok politik nitelD\:tedir. 

Politik rizikolara örnek olarak,alıcının ülke

sinde meydana gelen deprem,su baskını,yangın,voJJcanik pat

lama,kasırga gibi doğal afetler ile iç ya da dış savaş,is

yan,ihtilal,üJJcenin dış güçler tarafından işgali gibi poli

tik olaylar nedeniyle sözleşme htildimlerinin yerine getiri

lememesi;malın sevkinden sonra,alıcı ülke tarafından itha

latın yasaklanması ve ithal lisansının iptal olunması;alı

cının ülkesindeki veya ödemeyi yapaca~ üçüncü üL~edelci hü

kümet tarafından morateryum ilanı;meydana gelen kl1x fark

ları nedeniyle,mal bedelinin tam olarak tahsil edilememesi; 

ihracatçının üJJcesinin sözleşme konusu malın ihracını ya

saklaması;ıb~acatçının Lhraç lisru1Bının iptali veya yenilen

memesi;malın alıcının eline geçmeden müsadere edilraesi,gös

terilebilir(l9). 

b) İhracat kredi sigortası ile güvence 

altına alınamayacak rizDrolar 

İhracat kredi sigortası ile güvence altına alına

mayacak rizDcolar,her ülkedeki ihracat kredi sigortası ku

ruluşunun izleyeceği politikaya,kuxv.luş amacına,statüsüne ve 

Sigortası Sistemi ve Uyg:uJ.a.~a Yöntemi", Tü..rkiye Sına1 
Kalkınma Bankası A.Ş.Araştırma ve Geliştirme I.Tüdürlüğü, 
İstanbul,Ocak 198l,s.3;Selahattin TUNCER,"İhracat 
Kred,ileri Sigortası",Türkiye İktisat Gazetesi,23 Eylül 
1965.Ayrıca bkz.:United Nations,Report Of ~e First 
Int~.rregional Seminar On ,Export Credit Insurapce And 
Credi~ FL~cing,New York,l97l,s.7. 

(19) JONES,_s.lOO; KARLUK' s.49, 
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sigortalı ile yapacağı· sözleşmeni...'1. içeriğine göre değişmek

tedir. 

Bunı.mla beraber,genellikle,sigorta şirketlerince nor

mal olarak giJ.vence altına alınan rizikolar ile sigorta etti

renin yabancı ülkede geçerli mevzuat hükU.mlerine uymaması 

veya borçluı~~tn borcunu ödememesinin sigorta ettirenin kusu

rundan kayncl;:larunası gibi haller ihracat kredi sigortası 

ile güvence altına alınmamaktadır ( 20). 

c) İhracatçının sağladığı kredinin tü..rü 

ve b~uıa göre sigortalının belirlenmesi 

İhracat kredi sigortasında sigortalının belirlenme

sinde ihracatçının sağladığı kredinin türii önem taşır. 

Şayet ihracatçı,alıcıya,kendisi kredi açmış ise,ih

racat kredi sigortası ~~luşu nezdinde kendisi sigortalı 

olacaktır. 

Fakat eğ--er bir banka yabancı ülkedeki bir finansman 

kuruluşuna veya alıcıya kredi açmış ise,bu takdirde,ihracat 

kredi sigortası kuruluşu açısından sigortalı,sözkonusu ban

ka olacaktır(21). 

d) " Sigorta bedelinin sigorta değerine eşitliği" " 

iı~esinin uygulanabilirliği 

Sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması il

kesi mal sigortalarının önemli ilkelerinden birisidir.Bu 

eşitliğin bozulması halinde "aşkın sigorta" ve "eksik si-

(20) Bahtiyar UZIDWGLU,"İhracat I-Q."'.edi Sigortas;ı., y,e. ü:J.kemiz 
Yöniind,en Uy:_~lama" ,SİGORTA DtJNYASI, Yıl:2l,S.252(Aralık 
1980),s.6l;BOZER,s.26. 

(21) BOZER, s.27.-
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gorta" olmak 15-zere, iki tür sigorta ortaya çılanalctacl.ır.Aş

kın sigorta,sigorta bedelinin sigorta edilen menfaatin 

değerini aşr:ıası halinde,eksik sicorta ise sigorta bedeli

nin sigorta decerinin altında o~zsı halinde ortaya çık

maktadır(22). 

İhracat kredi sigortası daha çok eksik sigorta şek-
··-

linde yapıl~ctadır.Bu durumda sigortalı yani ihracatçı, 

meydana gelecek rizikonun belli bir kısmını kendi U..zerinde 

taşımakta,böylece sigartacı da k'endisini gUvence altında 

hissetmektedir.Rizikonun gerçekleşmesi halinde,sigortalı da 

zararın bir kısmını yükleneceği: için rizikonun meydana gel

memesi için titizlikle hareket edecektir(23). 

İhracat kredi sigortasında genellikle sigorta bede-
, 

linin sigorta değerine eşitliği ·sözkonusu olmamakla bera

ber;fazla prim(surprime)alınmak suretiyle sigartacının zara

rın tvnMnden sorumlu olması da sözleşme ile kararlaştırıla

bilmektedir(24). 

e) Pr~~erin saptanması 

Sigartacının meydana gelecek rizikoyu yükleneoilmesi 

için,ihracatçı yani sigortalının ihracat kredi sigortası ya

pan kuruluşa belli bir oranda prim ödemesi gerelanektedir. 

Pek çok ülkede primler,karşılanan rizikonun tiUMi ve 

ağırlığına,alıcının ticari yeteneğ2ne,malın türüne,kredinin 

vadesine,ödeme koşullarına ve alıcı ülkenin ekonomik özel

liklerine göre farklılıklar göstermektedir(25). 

(22) 

(23) 
(24) 
(25) 

Akar ÖÇ~\L,Sigortacılık ve Sigorta Hukuku Haldcın~a 
Bil.f.i,l.ep,E.İ. T.İ.A. Ya. No. 8l,A.'Ylkara,l971,s .17. 
BOZER,s.27. 
BOZER,.:e. 28. 

Genel 
l 

Tarık B.SESYILMAZ,Ortak Pazpr'da İhracat Kredi ~iRorta
~1Ankara,l969,s.26. 
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Uygula::ı2.da :-:arşılaşılan baslıca pri..ın santc:ı.:.-.12. yöntem-

ı_. eri "' o··,Tl ec~ -ir r 2" \ • - >] ,} - '• - \ V ) o 

- Hcrl1nı1.:;i oir 8'"CL1Gn gözöni.'.ne alınmadan tel: bir 

prim oranı sartarunası, 

Her sözleşme için yükleniJ.en rizikoyla ilc;ili tilın 

etı::ıenler göz~)ni.5.ne alınarak özel bir ~rrim oranı so.~~ıta11 .... ":1ası 

G.. . ... cl unv.rm::.z' e , iliracat kredi si:};ortası kuruluşla.:c·ı, bu 

iki ;sröntercıcl.en birini seçerek primleri saptrunaktao.ıı--lc:r. 

Priırı erin saptan.r::ıasıyla ilcili olarak l:ıs2., orta ve 

uzun dönem i..h.:.."c"cat kredi sigortalc:.r":ası farklılıklar göster-

mektecl.ir(27). 

Kısa dönem sigortalar:.;.ac12. rrimler sa~)tanır:,:en genel-

likle şu üç l::ategori değerlendirilmeldedir: 

i. Öden:.e r]artları 

ii. Alıcın.ın ülkesinin ekonomik sınıflar.ı.e-d.aki ;y-eri 

iii. İşL~ özelliği, ihracatçııun yıllık cirosu, ll1ra-

catçının ticari tecrüi.Jesi, i..Vıracata konu olan 

işin ftangi ülke ve alıcılarla ilgili olclu[M 

Orta ve uz~~ dönem sigortalamada pirlı~uer sapta-

nırken gözönüne alınacak başlıca faktörler ise şu..-rılarc.l.ır: 

i. Alıcının ülkesinin ekonomik: açıdan ülkeler arasın-

daki sınıfla.ınadaki yeri, 

ii. Ödeı:1e l:oşulları, yani, 2:rcci.inin ödenrne siiresi 

(26) ERDAL, s~·ıgg. 
(27) Bu kon~ı.da bl:z.: BELGİN-UZillTO~~L~J-ALTINDAŞ, s.38-40. 

T. C; 
ı.NAODUJ Oti\VERSll_ESl 

-~---- -·.· ·~~~ 
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lerden daha ;;rLH:sek prim almasıdır. Spesifik poliçeler, 

ihracatın taı:namını d. eğil, belirli bir kısmını lmıJsar~-ı..akta, 

böylece riskin daha geniş dağılımı r.:::L'..r:ıkün olmamaktc:.chr. Bu 

nedenlerelen öti.trü primin yüksek olTJ.ası gerekmektec1ir(28). 

cc) Seçme işlemler paliçeleri 

Bu tUr poliçeler, ihracat kredi sigortası kuru

luşu tarafından önceden seçilmiş ve kabul edilmiş alıcılara 

ait kısa ve o:::-ta vadeli satışlarda 1.:ullanılmaktao.ır. 

Özellikle Hollanda'da }w.llanılan bu paliçeler 

için, sigorta ku.rt.ınıu tarafından alıcıların saptanması ve 

seçilmesi çok önemli ve dikkatli c::_avranmayı gerektiren bir 

konuc.ur(29). 

dd) Taslak paliçeler 

Burada müstakbel ihracatçılar, orta vadeli ihra

cat işlemlerinde, özellikle yatırım malları, taruL~üt işleri 

ve hizmet işle:r.ıüerinde ihracat kredi sigortası kur1.ı.luşuna, 

ileride kesin paliçenin temeli oluşturacak şekilde "sigorta 

teklifi"nde bı.üun.iııaktadırlar. Bu öneri iki taraf içinde, 

başlangıçta herhangi bir yi.ikümlülük meydana getirmez. İleri

de müstakbel lb~acatçının ihracatı gerçekleştirmesi halinde 

taslak poliçeler, kesin paliçeler şekline dönüşebilir(39). 

Sözkonusu taslak poliçeler, orta vad.eli ihracat

larda, teklifte bulunan müstakbel sigortalaların, önerdikleri 

kredi sigortasının şartları ve vadesi ile ilgili olarak fikir 

oluşturmalarına i~~an sağlamaktadır(3l). 

(28) ERDAL, s.l75. 
( 29.} )3EL~i:ij -UZü'l~.OGJı~-.&LTINTAŞ, 9 .. • 6,. 
(30) >ERDAL, s.l78. . . . . .. 
(31)._ ·J3ELGİ,N~UZUNOGLU-ALTINTAŞ, s. 7. 

·'· 
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ee) Geçici ~oliçeler 

Bu :poliçe türünde, yat~rım malları ihraç ed.ecek, 

taahhüt is; leri veya hizmet ya;paca};: olan ihracat çı, sadece 

ihracat kredi sicortası kuruluşlli~un sigorta şartlarını öğ

renmeyi değil; buna ek olarak işin gerçekleşmesi yani yapı

lıp tama."'l'lla:nnıc:~sı halinde, ödeme }-;:onusu ile ilgili rizikola

rın sigorta l:::v.ruluşunca ne şekilde güvence al tır:a alınacağı 

konusunda da bilgi sahibi olmak üıtemektedir. İşte bu belir

lilik, uygv.laı:-1ada 11geçici :poliçe" niteli[;inde ola:"l bir :po

liçe düzenlenerek sağlanmaktadır(32). 

ff) Abonrnan poliçesi 

Bu tür poliçeler, ihraçatçıya sigorta ettireceği 

işlemler kom}.S"l) ... ı-ıda seçim hakkı vermekte ve ödeme vadesi 

üç seneyi geçneyen işlere uygulaı-ır:~ktadır. Bundan d2~.a çok, 

ihracatının t!:-'i!ııünü sigorta ettirr,1ek istemeyen ihracatçılar 

yarar lanmaktao.ır ( 3 3) • 

B. Kuruluş~uı yapabileceği diğer sigorta türleri 

Şimdi bu sigorta türleri hald:ında kısaca bilc;i vere-

lim(34): 

a. İthalat sigortası 

İhracat kredi sigortalarının kural olarak ithalat 

sigortası ya.pnona.larına karşın, bazı istisnai dur~rrılarda 

bu kurumların ithalat sonucu ortaya çıkan rizikoları c1a 

teminat altına aldıkları görülmeldedir. Örneğin, bir itha-

( 3 2) B><' LGI. 'f\r TT'7"'!\TQG-o;Lrr ALrnrt~,rr,ıAŞ S 0° 
.J.,;J J."l-vi...J w,;.·, u- J ....... l~ ..L ' • • 

(33) BELG-İl:f-UZT...iTOGLU-AL~INTAŞ, s.9. 
(34) Bu konuda bkz.: BOZER, s.30-31. 
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latçının, b2.zı malların i thalatı için yabancı bir ülke ile 

sözleşme yaptı[;ını ve sözleşme gereği belli bir mD:::tar 

avans verdi(_:;ini I:abul eel eJ..inı. Yab2ncı ülkedeki satıcı fir

manır.L da sczleşueyi haksız feshederele avansı da iade etm.edi

[:ini düşünelir:ı. Bu dur'Jmda sigorta l::urumu ithalatçı firr:ıa

nın zararını tazmin et:r:ı.ektedir. fu:.cak, kural olaral;: böyle 

bir sigortanın yapılabilmesi için, sözkonusu ithalo.tın 

ülke ekonomisi açısından çok önemli olması gerekrnektecLir. 

b. YabaıJ.cı ülkelerdeki yatırırnların sigortası 

Yabancı ülkelerdeki yatırımların doğal afetlere 

ve politik rizikolara karşı sigortalanrn.ası belli şartlar 

altında mLL'YIJcUı-ı olabilmektedir. Şö;::rleki, sigortalanacak ya-

tırımların, ye.tırımın yapıldığı ülke ile ilişkileri geliş-

tirecek nitelikte olr:ıası gerekir. Ayrıca sözkonusu yatırım

ların o üll::eni..11. ilgili mercilerini..11. onayından geçmesi, ya-

bancı serr:·-ıayeyi koruyan mevzuatın hLi .. }::"Llrrılerinden yararlarıma

sı da zorunludırr. 

c. Döviz kuru değişikliklerine karşı sigorta 

İhracat kredi sigortası kuruluşları döviz kuru 

değişikliğine :{arşı da sigorta ya;pabilmektedirler. Örneğin, 

bir ülkeye ır~~aç edilen malın beQelinin yabancı para ile 

ödenmesine. ilişkin olarak sözleşmeele hüküm bulunabilir. Bu 

durumda, sözl-::onusu yabancı para, ihracatçının ülkesi parası 

karşısında ııdevalüe" edilecek olursa, ihracat kred .. i sigor~ 

tası 1curw~u, i..~acatçının bu nedenle doğacak zararını karşı-

layacaktır. 

d. Devlet hesabına sigorta 

Bazı ihracat işlemleri nedeniyle ortaya çıkan 

rizikolar, sigo:::-ta tekniği açı.sıncLan sigartacının iml:anla-
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rını aşacak kadar a&.;ır olabilmektedir. Fakat, hük'ı.5..nıetler 

kendi politikaları gereği olarak bu tür işlemlerin sigorta

lanmasını istc;rebilmektedirler. İhracat kredi sigortası ku

ruluşu bu is;lm:nleri sigortala..ı:1akta ve ilı_racatçı, riziko ger

çekleştiği tak::1irc.1e sigortacı olarak bildiği kurı.,.ınıc1an sigor-

ta tazminatını istemektedir. Sigorta ku.rı__ınıu da da.l-ıa sonra 

devlete başvuı-·arak sigortalıya öclec1iği :parayı geri istemek-
_,_ ~ . 
i.Jea.ır. 



I k i n c i K ı s ı m 

İHRACAT KR:SDİ SİGORTASININ TAI?.İHSEL 

I. İHRACAT KE:SDİ SİCTORTASINIH DÜI'TYAJAKİ DOGüŞU VE 

Dünyada ilk kez Hollanda 'da 1956 yılında uye;,v.lanrnaya 

başlanmış olan ihracat kredi sigortası, zamanla diE:er bütün 

Avrupa devletlGI'ine de ya~.rılmıştır~ Uzak ve Yakın D:öğu 'da 

zaman zar.lan ortaya çıkan savaşlar ve yayıılan askeri 6.arbe-

., b .. 11 , " 1 ~ '\,., ~ A . ·ı 1 ı . · ..Ler, u u ~:e..ı...ere sınaı :r.ıa .ı • .rıraç ecı.en vrupa u_.:e_erının 

ihracatçılarıııı zarara uğratmıştır. Sözkonusıı ihracatçılar, 

malı ithal eden tükelerdeki siyasal ve ekonomik istil:::rarsız-

lıklar yLi.zl:nc.en zarara uğramışlardır. Bu olaylar ihracatı 

olumsı.,ız yönde et}:::ilemiştir. İhracatçılar şüpheli yerlere 

ihracat yapm2.ktan çekinmişlerdir-. Bu arada Güney Ar.:ıerika 

Devletleri ':nc~e~::i hük"Li1!1et darbeleri ve son yıllarG.a Afrika 'da 

kurulmuş olan k~'-Ç"LU<: ve yeni devletçik:lerde sürekli olarak 

ortaya çıkan isyan ve ihtilaller Q, ·Ülkelerle olan ilişki-

lerde aksak::..ı};:lar meydana getirrüştir. 

İşte genel olarak düşük orantılı bir p~imle ihracat 

işlemlerinin sigortalanmasını amaçlayan ve "ihracat ~-credi 

sigortası" adı verilen bu sigorta türü önce Batı A-vruıJa 'da 

ve daha sonra A.B.D. 'de uygulama alanı bulabilmiştir(35) 

İkinci n-t.t.1.ya Savaşı sonrasındaki ekonomik ,gelişme ve 

uluslararası i::.:::tisadi işbirliğinin artması, ihracat kredi 

(35) BELGİN-üS:.JlTOGLU-ALTINTAŞ, s.45. 
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sigortası ::ur1.,:.luçlarının çalışma alanlarının ge:1.içlcnesind.e 

etkili ol::.ıuştur(36). 

BugU.n 52 üllced.e benimsennüş ve uye;ulanr.:al:::ta olan ili-

racat krecli sigortası lru.ruluşlarının sayıları seksGne ulaş-

ı-:.1ıştır. Bunla.rın pek ço{_tu artık eleneyim kazarı..r.'ll~J 2;:L,ı:_~:_ı_luşlar 

olup, zamanla ::;üvence sınırlarını genişletmişler, prim 

oranlarını clüçi.':.r::T:.işlerdir. Bu kı.u'uluşlardan bazıla:.~ı s on 

zarnanlarda çalıç::-Jaya başlamışlar,. bszıları da heni5.z ::urulma 

hazırlıkları içerisindedirler. Önceleri sadece yurtiçi 

kredi risklerini sigorta eden kimi ::-• ..ı.r'vüuşlar da ihracat 

kredi ris~:ler-i 'J.i sigorta etr:ıeye '.:>aşlamışlardır( 37). 

II. TÜRKİYE 'DE :CHRACAT KREDİ SİGOJTASININ KTJRULI/L.t\.SI İLE 

1. PLANLI DÖJ:mJ:,IE KADARKİ ÇALIŞ:iiP,_ T,A_R 

İhracat kredi sigortası ile ilgili olarak ille lcez, 

İktisadi Koorc~inasyon Heyetinin 15.6.1959 gUn ve 354 sayılı 

kararı uyarınca, Bakanlıklararası bir komisyon kt.1Tul2 .. rak 

bir çalışma yaJnlnıştır. O tarihteki Ifoordinasyon, T:Ialiye, 

Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile T.C. Merkez Banl;:ası 

temsilcilerinden oluşturulan bir 1-;:o:oisyon tarafından, "Tür

kiye Dışticarc~ Banl<::ası ve TUrkiye Dışticaret Sigorta Şirke-

ti Kanun Tasarısı 11 hazırlanmış ve görüşleri alırınıa}: U.zere 

Bakanlıklara r:~önd er ilm is tir ( 3 8) • 
~ ~ 

(36) Selim C2.viz YAZTtAN, "İhracatçı ve Sigartacı .İ.s,ti;rorn, 
SİGORTA DJ1TYASI, Yıl: 13, S.l47 (Mart 1972), o.l.. 

(37) ERDAL, s.25. 
(38) AYBAR, s.l65. 

}", ('~~ 
~. 

r·t-~~r~- l'f 

' :-" ~\ fZ3f 
··; 
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Söz konusu kanun tasarısJ_;>rla, "Dışt icaret Sigorta 

Şirketi"nin an.a c-... macı veişlevinin, ~rabancı ülkelerc12 alınan 

kararların ihracat çılarımıza yansı;{abilecel,;: olw::.s"Lı..'3 s onuç

ları ve li1raç ec:ilmek üzere bekleyen rı12.lların birt2-l:::ım ne-

rlenler:::1en öttiı~-:_ı. ihraç edilernemesi sonucu meydana gelecek 

zararların teninat altına alı:nr.nası oldu[.u belirtilmiçıtir. 

Ayrıca Dıştic:::-~ı~et Bankasının mevd.uat toplama yeriı;.e, ;y'lJ.rt 

içi ve yurt dışı ilişkiler sonucı.) __ elde edeceği in1lcunları, 

dışticaretir.:izin geliştirilr.ıesi a1:1acıyla ihracatçılsrımıza 

yöneltınesi c:L:_çrLb:ıül:::üştür(39). 

Kur-u.lr_1ası düşünülen kuruını.m aı'TiacındEm ç ol;:, ihra-

ca tın artırılrn.ası için çalışacatÇı., bu nedenle bi::c l:amu ku-

ruluşu olmas:: ve zararlarının 10 rrı.ilyon liralık bir "Dışti-

caret Zarar Fonunndan karşılamnası, bu fonu da t;_:_ı::"Lt:rle Dev-

let büt çesincleı'l a~rrılacak ödenekler le oluşturulm2;.sı öngörül-

müştür(40). 

Sözkonusu tasarıda Ç;t.yrıca, ihracatı teşvilc etr_'lek ve 

mal maliyetini artırmamak için, ihracat kredi sigortası 

için ödenecek pr-imler ile yürütülecek banka işlemlerinin 

hertürlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulması esası geti

rilmiştir ( 41). 

Bu ilk yasa tasarısı, sadece ihraç konusu I::ı.alın 

satışından dos~cak zararları teminat altına alması ve yurt 

dışına yapılc~cak hizmet bedellerinin sigorta kapsamı c_ışında 

(39) AYBAR, s.l65. 
(40) ERDAL, s.44. 
(41) AYBAR, s.l65. 
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tutulması açısından eleştirilebilir(42). 

Bu t:::.m:ı..ı~ı, Naliye BakanlıZJ,-ı 'nın çe ş i tl i yönlcr,:len 

yaptığı elc:=;-~irileri nedeniyle kaı;_unlasıar.ıamış ve i:öylece 

pl2.nlı C..önerc::.?.en önceki ilk ~-;iri(?im sonuçsiz \::almı::;:tır. 

Maliye Bal;::a:1.lı~2:ı 'nın eleştirileri çm >onularda olr::uştl.ır: 

Kurulacak sigorta şirketinin Devletçe finanse er::Lilrıesi 

z orunluluğLl, za.::'arların bütçeden c.~.rı~ılacak 10 mil~'On lira-

lık bir ödeEe::ıe ~~arşılanı'Tiası ve. he.ı .... türlü ver ci, .::'e sim 

ve harçtaE rc.uaf tutulr::ası ( 43). 

A) Biı .... inci Beş Yıllık Kallcıı--ıi':::ıa Planı Dönemi (1963-

ı gr'?) 
..!.. Q: ... 

Birine i Beş Yıllık Kal1cı11ms. Planı ve 196 3-1967 

vılları a;.-'a:cıı~-;:-::;'rı' ~rı1lık- n-ro;:rr"G.mlar i-ncelen,=ıı·t:--ı,...,rıo(L1.L1) V - c.~_...,. ___ .,_ .. .ı.~ J -...ı... -.... ~.... f._J ~..... _ ... _ - ,_,._ ) •. ·.;ı.;....,ı,.ı.....,._....., ~ ı-

bu dönemde doi.:;.:_~ucıan ihracat krec~i sigortasının lcu:·ulrüası 

ile ilgili "oir ilkenin öngörülme(Iiği ancak, do:_a~rlı olarak 

ihracat kredi sigortasının çalışn:a alanına giren -;;ra da et-

kile;ı{en koı:ularla ilgili bazı ill;:elerin ·yer alc.ıL;;ı görül-

mekted.ir. Bu:n.lardan bazıları, ilı..ı .... acatı artır:nak için ihra-

catta yapı 6.e{:!;işiklil1;ine gidilr:ıesi, yetersiz olan ~ış pa

zar çalış:::ıalarının devletçe desteklemı1esi, ihrac~.tçının 

finansman-kredi sorununa çözür:ı getiril::ıesini amaçlayan 

ilkelerdir. 1965 ve 1966 yılları programlarında, i1-ıracat-

çının uyguı--ı ;mrtlarda kredi ll1tiyacırı..ı sağlamak ru:ıacıyla 

bir İhracat Bc..nkası 'nın kurulmasına ilişkin me.cl.·:lelerin yer 

(42) 
(43) 
(44) 

ERD.ıtL, s e 44. 
AVl~Arı "' lo,- 5 _.,l_ . .:..:.., o. • 

Bkz.: T.C. Başbakanlık DPT L'f) .. steşarlı{;:"l., Kal:anma Planı 
Birinci Be9 Yıl (1963-1967), .A ... ~;::ara, (Eylül 1962). 
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alması üzeri:1e, konu~rla ilgili çalı:;ı;nalar başlar:uş ve 1966 

yılında "TU.ı"'l:iye İhracat Bankası Kanun Tasarısı" hazı.rlan-

r:ııştır. Bu tc~sc~rının esas amacı, Dıracatçıya u;ye:;un. ço.rt-

larrl.a krel:::.i sağlamak ise de sözkonusu tasarının 16. madde-

sinde, kreo.i işlemlerinin gi.l.venli(;i ile ilgili si:sorta iş

lemlerinin y2.;nl:-.:ı.ası da önzörülı~:U.ş ve böylece itu'acat kre-

di sigortasına Icısmen de olsa yer verilmiştir. 

Ancak, :mrulınası düşünülen bu BarıJcanın sa(;la;yacağı 

kredilerin, ~::ı.J.rtür::uş olan diğer banica ve finansal lm..ruluş-

larca da te!xiYl eö.ilebildiE;i, ihracatın finansmc:.nJ.nda bir 

darbağazın görU.lmedizi, temel pro.,ole::ün "biriki.nı-:co.~rnak" 

yetersizliCi olc1u&,u yolundaki görüşler nec.leniyle bu tasarı 

da kanu.nla;_;8.ı:;a~::ıştır( 45). 

B. İkinci Beş Yıllık Kalkınr:ıa Planı Dönemi(l968-1972) 

Il::i.ı-ıci Beş Yıllık Kal:;:ır:ıma Planında açık 1Jir 

biçimde "İlı.racat Sigortası" teri.rn:j..nin yer aLJ.ı{P. gör~~i.lmek-

tedir. 1968 yılı İcra Planının 30. macl.ctesindeki "Sanayi 

malları ihracatçılarına daha gU.venilir şartlar içe.r."'isinde 

ihracat yapabilme irnkanlarını sa[;la:,rabilmek amacıyla '';İ:.Jı

racat Sigortası" konusu etraflı şei::ilcle incelenecektir" 

yolundaki hi.L.:'L~m ile konu tekrar ele alınmıştır(46) 

İcra Planı 'nda sorı...unlu Ba::anlık olarak öngörülen 

Ticaret Bal:a.YJ.lığı 'nın yanısıra, Maliye ve Sanayi Ba::2.nlık

ları, T.C. LTerkez Baru:ası ve Türki:re Sigorta ve Reasi.J..rans 

(45) ERJAL, s.54. 
(46) Bkz.: T.C. Başbakanlık DPT, 1968 Yılı Pro;rı:ramı İcra 

Planı, Ya.No. DPT: 545, .An2::ara, (Nisan 1968), s.20. 
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Şirketleri Birli,'~;i temsilcilerinin de katılr.:.asıyla birbi

rini izleyerr to·rılantılar yapıl;::ış, Ticaret Bal:e.nlıiiı 'nca 

1959 yılınclo.. lic.zırla:n.":lış olan "'?U.rk İhracat Sic;orta Şirketi 

Kanun Taso.:::'ısı" yeniden gözden geçiı~ilerek sonv.nö.a "Sigorta 

Şirketi 11 yeriı:e "Sigorta A ... vıonir:1 Şirketi 11 kurı_ı.J.i::as:.nı öngö

ren tir ::anvn tasarınının hazırla:nmcı.sı kararlaştırılmıştır. 

Bunun üzerine 1968 yılın0.a yine Ticaret Bakanlığı 'nca bu 

kez, "Tür1: TI1rc:.cat Kredileri Sigorta Anoni::::ı Şir~:eti Kanun 

ts.sarısı" hazırlarımı ş ve bu te.sarı, Yüksek Pl8.nls.<na Kı.ırulu 

kanalıyla Ba;ıl:a~:anlığa göndeı~ilEıiştir( 47). 

i...Vıraccı;t: l::.."'edi 

s igortasının l:~J.ı'ul::-:ı.ası i:le ilgili olarak dal1a kes in ve 

daha ayrıntılı ilkelere ver ve.::'ilC'.i?':i görülr.ıelcte::::l-i ':". Örne-
~ u - -

ğin 1969 yılı pı"'ograı'lında, "Kredili ihracatı niJ.r:J.:-iJ_:--ı kıla-

cak ve kre6.i s::.stemini düzenleyece:c bir örgiJ.t ile :~:a!:ml 

madd.e fr_,_racs.~cçılarını teşvik e~"J.ecel: "bir sigorta mi.i.essese-

sinin derh2.l lct.,_rulması sağlanacak, kredi örgütt:_:tıün kredi 

temini ·::1.ıcıınd.a i"h.racatı teşvik for.ıl-:siyonu ifa et~::esi, ih-

racat sigortası müessesesinin de bir ile iki yıla kadar 

olan kısa vad.eli alacakları kend.i kay:-ıaklarıyla sigorta 

etmesi, beş yıla kadar olan orta vadeli alaca}\:ları da dev

let kefaleti~rle ve düşük bir prir.n 1-:::c-~rşılı[:,"'"lncla sigortala-

ması ter.::in eclilecektir. Sigorta edilmiş döviz alacaBının 

kredi ört:,.rU.t-t)_ vasıtasıyla mümkün ols.n en düşük bir bedel 

karşılığı::ıö.a ~,~ara~ra çevrilmesi konusu da ayrıca araş~:;ırı-

lacaktır" clc:.'lilr,lekteclir ( 48). 1970 yılı progra:'":lında 

"ihracat cl.olazrısıyla meydana geleı-: alacağın derhal n2.kte 

çevrili'lesine :iJrı.l:2.n verecek ihracat sigortası !!lüessesesi 

1970 yılınd.c. faaliyete geçecek ve bu sistem sac"i.ece ı::1ar.:ıul 

(47) AYB~~, s.l66. 
(48) T.C. Bagbc.l:arııık DPT, 1969 Yılı Programı-İkiı.""lci Beş 

Yıl (1968-1972), Ya.No.DPT: 813, Ankara(Ocal:l969) ,s.l04. 
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ihracatına u~rcı:ı.lanacaktır" e;ibi 11 ~::-r:..ruluş sü.resi 11nin yanın-

da 11 sigort2.nın kapsamı 11 açısıncJ.a.."Yl c1a leesin kısı tlamal2.r 
. 

koyan ilkelere yer veril::::iştir ( 49). Bunun üzeri..11.e Kasım 

1970'de "İhracat Kredileri Sigorta Kurumu Kanun Tasarısı" 

hazırlannııştır. Bu kanun tasarısının birinci maddesinde 

"Özel hu..lru.k hük'Li.mlerine tabi, tüzel kişiliği olan "Thracat 

Kredileri Sigorta Kurı.:ı.i·nu" adıyla bir Kamu İktisadi Teşeb

büsü h-urulmuş tur." hükmünün yer almasıyla, İ:b..racat Kredi 

Sigortası 'nı yapacak kuruluşun, bir kamu kuruluştı. olacat,"'l. 

kabul edih~üş-~ir. Di[;er taraftan, 1971 yılı progı:'2.r::ınc.a, 

"İhracat Sigortası sistemi sadece kamu fonlarına ba[;lı 

kalmayacal:, h1u'acatçının önemli ölç'Lde katkısı ss)~laı:acak-

tır" şeklindeki ilkesi iki açıdan inceleme konı..ı.su yaJ:nl-

mış ve; 

1) tn!'acat Sigortası siste:r:ü için kamu fonlarınclan 

~rardım yapıJ.ı~ıası düşü.nüldüğüne göre, bu sigorta işleı:lle-

rini yürütecelc ~·:uruluşun, bir karnu kuruluşu olarc.k olv.ştu-

rul'!:ası ve l;::a::cıun tasarısının da bu ilkeye bağlı lcalınarak 

;yreniden hazıı~~.am.o.ası, 

2) İhracat Kredi Sigortası uygulamasına geçiJ..cliğin

de, ihracatçının prim ödeyerek yaptığ'l katkının, hiç bir 

zaman gözönünd.e tutulmaması ve bu sigortanın devlet tara

fından ihre.catçıya sağlanan bir dizi sübvansiyonlar ola

rak düşünülmesi gerektiği konularında görüş birlil';ine va

rılmıştır(50). 

(49) T.c. Başbakanlık DPT, 1970 Yı~ı Programı-İkinci Beş 
Yıl (19,68,-1972), Ya.No. DPT: 837, Ankara, (Şubat 1970), 
s.ll9. 

( 50) T. C. Başba~;:anlık DPT, 1971 Yılı Programı-İki:":ıpi Beş 
Yıl (1968-1972), Ya.No. DPT: 1004, An..1.cara, (Mart 
1971), s.l53 •. 
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12 f.Iart 1971 'den sonra Ticaret ve Sana:ri Bal.:cmlık-

larının birleş-c ir ilmesiyle meydanc'l getir ilen Dış Ekor: .. omik 

.:.ı. ı . ı ""' .. l V K 1070 ..ı.. ·ı . J. ış-Kı er .na::e:.n..ı...ıg;ınca, asım ../ uarınınde 

"İJ:ı .. racat Kre~Iileri Sigorta Ku.ruı~rı Kanım TasarJ .. S:].. 11 , tekrar 

incelerı..rnel: üzere Başbakanlıktan se::.~i alınmıştır. 

İh.racat_Kredileri Sigorta Kurv.munun amacı, kazanç 

elde etrr.ektcm çok ihracatın arttırılınasına hizr:ıet etmek 
"1 ..ı.. .... o o k" ~ ~ ı ld V " Ve ı.rraca u ın I nıansmanına ım an $2<_;...:..a;Tıaı:C O r UgLL"'lC.2.n Ve 

~-:urumun faa:ii:retleri neticesinde zarar etmesi rle r.".1.bı2::~i.n 

olduf;undaı:., Kanun Tasarısında h."l.ll""LU"D.un bir krunu t~.: .. z el kişisi 

olmasını ve gerekticinde zarcı.rın B15.tçeden karşılan"J.asını 

öngören h"Lil:'d.t-=.lere de yer verilmesi yolı...ma gidilrniştir. 

Kurumun denetiı:ı açısından da 468 sayılı "Karmı İktisacci 

Teşebbüslerini.ı.'"'l Türkiye BUyük Millet Tireelisi 'nce d.e:::ıetlen-

mesinin d·U.zenlenmesi hakkında kanun" hüluimlerine tabi ol-

ması öngörül·:::rt.:tştii.r. imcak, bu lm..ruluşım, varlı[,""J..r.:.ı s·Li .. rdü-

rebilmesi, ve:.:·eceği teminatlarda ticari esaslardan cı.yrıl-

maması, gelir ve giderlerinde dengeyi sağlaması ve ti5 .... r:ı 

işlemlerinde genel sigorta prensiplerini esas alsası gerek

tiği de ke:·1.ü ec1ilerek, aynı ze..r:ıanda özel hukuk hükL-1.rnlerine 

tabi olması esası benimse~miştir. 

1971 yılı İcra Planındaki 11 =!-:~racat sigorta sistemi~ 

ninde kamu fonları yanında ihracatçının da önemli ölçüde 

katkısının ssc~~anm.ası ll yolundaki ilkenin çılcartıly:;.ası için 

çeşitli to~llantılar yapılmış ve bu toplantılareta benir.ıse

nen kararlar esas alınarak çe ş i tl i ,::;iriş :L'T..lera .. e bultınul~uş-

tur. Bu giriJin:lerle ilgili olarak, EJı:im 1971 t9 . .::."'-ihinc1e Dış 

Ekonomik İli.ş::iler Balcanlığı tarafından iki kam.m t2.sarısı 

hazırlan.'Tiışt:ı..r. Bu tasarılardan biri "İhracat Sigorta Kurumu 

T. C; 
HU. D " UJ C: 1\ \' f. P., S lT E S 1 

'"-··' ----~ :~ ·~-~~·~:.~~~ .. ::::.51 
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Kanunu", diCcri 1966 yılında hazırl:::mıp çeşitli ı:..ec1enlerle 

kammlaşar::s.;ırB..n ııİhracat Kredi Bar:J:ası Kanunuıı dtı.r. 

C) Üçüncü Beş Yıllık KalkıThua Planı Dönemi·(l973-1977) 

ÜçU.nci..i. Beş Yıllık Kalkırmıa Planı 'nc.a "İhracc:.tın te ş-
·ı . . . 

vı.rrı ıçın -ihracat krec.isi ve ihracat sigortası geiiş~ciri-

lecektir" ilkesi yer almaktadır. Bı._:ı.na dayanarak 1976 yılın

da Ticaret Balw.nlığınca, eski çalışmalardan da ;:,rararlanı

larak tekr:? .. r bir Kanun Tasarısı iıazırlanmasına başJ.anmış 

ve "İhracat Sigorta Kurumu Kanu .. f1 Tasarısı 11 hazırları::-ııştır. 

Daha sonra, söz konusu Tasarı, 0 El-:onomik Kurulnda c;öriişül-

r.:ıek üz ere Ba:::;bal::anlı ğa sunulmuş tur. 

Kanlm tasarısı 'nın birinci maddesinde, "Bu. Kanlm 

ile özel hul:ulc hükümlerine tabi, kar.1u tüzel kişili(;ine ve 

faaliyetlerincie özerkliğe sahip bir "İhracat Sigorta Kuru-

mu :ı kurulmuştuı ..... " hU.kmü yer al!:1B.ktadır. Sözkonus1.1 bu hü-

kümle, hernekaclar, bundan önceki 11 İhracat Kredileri Sigar-

tası Kurur:ıu Kanun Tasarısı "nda oldu{{,ı;. gibi, l811"1J.J..uş özel 

hukuk hükLi.mlerine tabi olması ve kamu tüzel kişisi olarak 

kabul edilı:2esi 1Jenimsen>nişse de, "faaliyetlerinde öz erkli-

ğe 11 sahip kılırı.rnasının öngört5.lmesiyle, kurulacak ~cl..ı.rı.,unun 

daha geniş bir serbestiye sahip olm.as.ı düşv.nülEüşt-Li.r. Ay

rıca, bu Y...a.'Ylun Tasarısı 'nda, Üçi..i.ncU. Beş Yıllık Kall<:ınma 

Planı 'nda -;;ler alan "İhracat Si~:ortası '' terimine ba;(;lı kalı

narak, kv.rlın:.v.n ismi, "İhracat Sigorta Kurumu'' o.::..arak kabul 

edilmiştir. Ancak kurumun ismindeki bu değişikli[ti..'Yl l'Jek 

isabetli olma:·:ı.:.c9- anlaşılarak, yapılan çalışmalar sonucunda 

tekrar "İhrcı.cat Kredi Sigortası Kurv.ıı:ıu" teriminin lnı.llanıl

masına karar verilmiştir(51). 

(51) AYBAR, s.l70. 
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D) Dörö:Lh'ıc1.i. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1979-1983) 

Dörc~r~:1.cü Beş Yıllık KalJnı:ıma Planı 'nda nDışs2.tım 

Sisortası Y:::~J2.sı yoluyla sınai r::.al dı'}satımı özcncl.irile

ceJdir" h~J:r:ı.:;_ yer almıştır(52) Bu dönemde de ihraca-'e kredi 

sigortası ile il,::ı;ili çalışı:ıc.lar CJ.evam etmiştir. 

17.5.1979 gün 7/17493 sayılı kararname eki olarak 

düzenlenen ııDış Satımı Düzenleme Kararı"nın ll. maddesi 

hük:m.ü ile İhı'acat Sigortaları km--ı1.ı.su:ncla faaliyete bc:.şlamak 

üzere T. c. Ticaret Bakanl.ıl3';ına ~i-et~d veril::.iştir. 

Sözkonus:ı Dışsatımı DüzenleEle Kararının ll. mad.desi 

ıı22.9.1977 gLi.n ve 7/13938 sayılı karar uyarınca to:l::lan.rnış 

olan fonl2.rın Ticaret Bakanlıt;?-nca uygun görülen:!..erin:len 

ayrılaçak 250 nil;:ron TL Ticaret Bal-:c-~nlıc:ınca belirle:"lecek 

her t-:.Jı~lü :Uı..r2.ç m.allarır:ıızın i..l-ıracc:t s igortası :·~izı:wtle-

rind.e lrullar.ııl:·.:ak üz ere, aynı Ba::an:.:..ık tarafınd2~n :~;örev-

lendirilecek l:ar:m~,ra ait bir sigorta qirketine talısis olu-

nur. Sigorta şirketi ihracat sicortası esaslarını 1:ıclirle-

yerek Ticaret Bakanlığının onayına sunar ve onaylaı-ımssından 

sonra uyc:;v.lazna:ra geçer. 

UyculOLı.a başladıktan sorı..ra söz konusu 250 milyon TL 

lık ihracat sie;orta fonunun Bak2.nlık te.rafından UY(:',V.n gö-

rülecek miktarı, görevlendirile.cek sigorta şirketine avans 

olarak verili:::·. İhracat sigortası :pr:iJn geliri, riziko öde-

melerine ye·c:::.:ecli2:i takdirde aradaki farkın ihracat sigor-

tası fonunclc.ı-ı öc.~enmesine devam edilir. 

(52) T.C. J3c . .:]bakanlık D?T, Dördüncü Beş Yıllık Kal::ınna 
Planı(l979-1983), Ya.No. DrT: 1664, Ankara, (Nioan 
1979), s.267. 



30 

İhr2.cat sigortasına ait kanun çıktıktan som--a, si-

gorta şir::o :.;inin kullanımına ayrılan fonun kalıntısı kuru-

la cal: yeni ö:::· c;Et e c1 evre:.~ ilir. 

Bı.m1..u"Jla birlikte ~ru.karı:~a ·oahse 'ilen karar c;creğin-

ce toplanan fonlar cl an 500 milyon TL' sına l:adar ~:ısr:n ti..i..m 

ihraç mallaı~ı:-nızın deneme c~ışsatırn, önfinansı::ıanı, tanı tıl

ması ve sergilemı1es i ile ihracatırcnzın alt yapı hizr..'letle

rinin eeliştirilrnesinde ve ihracat:::~ yönelik hiznJt yc..:pacak 

öre;Lltlerüı. ~·:-L~-ı.ıımasında ve bu örg·ii.tlerin faali;tetlerinin 

d e st eklerı..ı~1e s iı1cle Ticaret Balranlı.?::ı tarafından lru.llar.ıla-. '-• 

bilir. 

22.9.1977 gLi..n ve 7/13938 s2~~rılı kararr:ame c;e.::."'eğince 

toplanan ma..düe fonları arasında geçici veya kesin olarak 

kullanılmcü: Ezere aletarına yapma~,.a Ticaret Bal:anlıC;-ı yetki-

li dir." hül-:r:fJ.n:U. taşır;:aktadır. 

T.C. Ticaret Ba.~canlır,"l bu nadc!.eye da;:ranarak Başak 

Sigorta A.Ş. 'ni bir kamu sigorta şirketi olara:i.;: ~::2.bul et-

miş ve 2. 7.1979 gün ve 4232 sayılı kaı--arname ile Dıracat 

sigortalarıı:.ı yapmak üzere bu şirketi görevlenc3.irı::isıtir. 

Baş al;: Sigorta A.Ş. tarafınd:::.n ~ra pılacak olan çalış

malara yön ve::.:'ei::ilmek amacıyla T.C. Ticaret Bakanlıl:;ı ile 

şirket arasında 20.9.1979 tarihinele bir protokol i.ı."'D.zalan

mıştır. 

Bu protokolde kararnamedeki "ihracat sisort.s.sı a 

terinünden ııi.."'lıı"'acat kredi sigorte.s:ıl'.:l!U.n anlaşılm2.sı cerek-

ti2,"i. kon"J.sı...ı. iJ.ze.::~inde durulmuştur. 

1980 Yılı programınd.a "İhracc:.tın mali yönden c::,estek-

lenmes i ir:;irı ,.::;en--ekli ihracat kre·.:.ilerinin artırı l r:ıası 

sağlanaca~: ve ihracat sigartasırın "bir an önce ~~anunlaş-

···.:. ... 
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tırılınasına ::r.ü2.sılacaktır." seklinde bir hülrurı vo:-- alnı s-
.... ..J ..J - V - ...... .J 

tır(53). J?ltl:-ıJ.:n bu hi.ikm1,'ı.ne dayanaı--al-;: Ticaret Ba~:anlı.;,"l. 'nca 

bir tar~Itan idnri 

açıdan b2.zı çalı§maların yapılr.:c.sının gereklili(i üzerinde 

clurulurken, c.li[!;er taraftan c,a o ;:';LL."'le kadar yapJ.lr:nş olan 

yasal çalışı:-ıalc:rın bu kez sonuçlc:.n:1.H'ılması iste:rı...::~.iştir. 

Bunun neticesinde, "Tiirkiye İhracat Kredi Sicortası Kurumu 

Kanun Tasc:.rısı ıı adı altında bir Kanun Tasarısı h2~zu--lana-

rak Bakanlar Km--uluna gönr~_erilmis ve tasarının Ba~::a·.t..,_lar 
~- ~ 

Kurulu 'nda c;örüg'Li.lmesinden sonra I·hlli Güvenlik Konseyine 

sunulr:ıuştur. 

Gün-Li.r.TLi..zde; lrıv:.rulması düşünülen ihracat kredi sigor-

tası sistemin.in nasıl bir yapı~ra sahip olme.sı gerel:ti{:i, 

ne tür görevleri yer'ine eetirece{i:i 1:o::ıu2.arında Ç2.lıs;nalar 

sürr::ektedir. 

Bu çalışmalardan olmak üzere, DPT hUnyesi.ı."'lcle s·U.rdü

rülen "İhracat Bankası" :projesi ile; s isteme söz:co:Tt.mu 

banka temelincJ.e işlerlik kazandırJ.lr::ıası amaçları.1-:1aktac:.ır. 

Chase I11aımattan ve bir İngiliz Bankası olr::ıalr: i.i.zere 

iki uluslaraı--ası bankanın cianışmanlık yaptıı"l. adı geçen 

proje ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, bankanın ne 

şekilde kurvıacağı açıklık kazanmamıştır. Bununla birlikte, 

DPT'nin bu yönde çeşitli alternatifler üzerinde dL~duğu 

söylenmekteC.ir(54). 

(53) T.C. Ba~;;xı.::anlık DPT, 1980 __ .XlJ]:. __ Prsıgramı Dördüxıcü Beş 
Yı1(1979..:.1983), Ya.No.DPT: 1704, ?, (Mart 1980) ,s.423. 

(54) Dünya Gazetesi, "İhracat Banl:o.i§Jı 'nın ~emel Forıl;:si .. ;z_c:mları 
Belirle_p.di: İhracat Sigortası ve İthalat Gc:.re.r/cis_i", 
12.9.1986. 



İ k i n c i :B ö 1 ü m 

İHRACAT IffiEDİ SİGORTJ;.SI VE TÜEK:t:{E 

B i r i n c i Kısım 

TÜRKİYE 'TIE. "İHRACAT· KREDİ · SİGORTASINI 

fJEDEITLER 

TD.rkiye, son yıllarda hızla so..n2-Yileşen diğer "iJi.r 

deyişle ksE:ın:::ı..n bir ülke durum~_ma gelr.:igtir. tnı"'r:watının 

yapısı da her geçen gün tarımsal r.ı.e.dc1elerden s:::.n2yi r.1adde-

lerine do[;ru yön de[:iştirr:1ektedir. Uluslar arası re:·:abetin 

gittikçe Çiid.C:.etlendiğ·i bir ortSL'lcla ihracatın yeni ~92.zarla-

ra yönelmesi ve gelişmekte olan ·U.lkelere vadeli ihracat 

yapılmasının zorunlu hale gelmesi, ihracattan c~ .. oğacak rizi

koların teminat altına alınmasını gerekli kılmaktac.1ır. 

ÇünkLl., gelişr.1iş ülkelerin hakiniyeti altında bulunan piya-

salarda rekabet edebilmek:, sanayi ili'Unleri ihracatını ar-

tırmak, sana:ri sektörünü gelir:;tirip mali,vetleri c.-u.ş·iJ.rmek 

ve döviz d2.r bo2,-azını genişletmel: ancak ihracat krec1i si

gortasına cseı--c:cen önemin verilmesine ba[;lı bulu..:rı.mal:tadır. 

Kredili olarak ;yv.rt dışına mal s2.tılr.:ası ya cla l:iz:ı:1et 

ifa edilmesi; ilıracatçıları ve hizı::ıet ifa eden :firı:ı.aları 
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pek çok pr-oblemle kar ş ı kar ş ı ya bıral;:maktadır. İhracat çı 

veya hizmet ifa eden firmalar ticari rizikoların dıgında 

pek çok ris::li olayla daha karşı ·Icarçıya kalr:ıaktadJ.rlar. 

Bunların yanın,:a, ;yabancı ülkedeki müşterilerle ilişki 

kurarken l:arç;ılc.şılan bü;yük g(}.çl15.kler, müşterilerin ticari 

kabiliyetlerini, ödeme gLiçlerini gösteren genel potansi

yelleri hakkında oil:~i edinme' r:ı:üşterilerle ilişki lrurduk

tan sorı.ra onların ticari işlemlerirün ve mali clurw::üarının 

si5.rekli olaral: izlenmesi karşılaşılan diğer zorluJdardır(55). 

Yurt içinde yapılan ticarette satıcı, müşterisine 

kredi açarken onun hakkında yeteri kadar bilgiye sahip 

olabilmektedir. Çünkü her ikisi c:e ay-nı ülkede ikfu~1et 

etmekte ve a;ynı kanunlara tabi olmaktadırlar. O;:rsa dış 

ticarette i.fıracatçı ~iabancı ülkedeki müşterilerle ilgili 

yeterli bilgiye sahip olamamaktacLır. Yurt içindeki tica-

rete oranla ;)i'"lJ.l"~G dışına yapılan satışlarda daha çok prob-

lemle karşı l:::arşıya kalınmaktadır. Bu problemler in en önem-

lisi de, se:'cıcı ile alıcının clışıno.a,- devletlerin aldıkları 

çeşitli kararlar neticisende sözkonusu ticaretin gaçleşme

sidir. Örneği..11., alıcının bulunduğu ülke yöneti.ı":linin o malın 

i thalini yasaklaması, alıcının i.ilkesinde meydana gelen 

harp, isyan, ilitilal gisi siyasi olaylar sonucunda ihraca

tın imkansız hale gelmesi, transfer i.ı~kansızlıb~ gibi(56). 

( 55) Bahtiyar UZ~niOGLU, "İhracat Yl.l"edi Sigortası Jill.vramı, 
İngiltere'deki Uygulama Ve Ülkemiz Yönünden Zorunlu 
İlkelern, İHRA<JAT KREDİ SİGOR=:ASI SEmİNERİ, A.İ.T.İ.A. 
Ban...ımcılık Ye Sigortacılık YüJrsek Okulu Ya. No. ı, 

Ankara, 1981, s.l79~ 
(56) ACİNAN-SAG, s.237. 
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Tv.m bu necJ.enlerc1en ötürü ihracat kredi sigortasına cereken 

önemin veril:':;esi o ir z orı.,mluluk çlarak karşırnıza çı1o:::ak-

tadır. 

Ayrıca, son yıllarcıa ülket.:izde önemli boz!utlara ula-

şan hizmet li1racatınd.an doğan alacakların da ihracat kredi 

sigortasına l::onı...ı olması ve böylece hizmet ihraç eden fir-

maların teşvi 1 :: edilerek desteklenı:ıesi zorunlu hale gelmiş-

tir. 

Özellikle, Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afril;:a ülke-

lerinin tv.m sektörlerc:e yatırım hamlesine girifJerek,. tek

nik ve kalifiye eleman eksiklitinden öti.i.rü yatırı:::1 saha

larını yabancı t;irişiı:ncilere açı::aları; yabancı ülkelere 

inşaat, rcı.ontaj, mühendislik, r:ıüşavir1.ik e;ibi lıizrıetler 

yanınak iste,ren Türk firmalarının tesvik edilerek ~elis-...... - u .,) ~ .:» 

tirilmeleri zorunluluıS·unu doğt.ı.r:nuştv..r. ünceleri inS;Jaat 

sektöründe alt ~ia:pı ve konut ya:pıı:ıında daha çok taşaron 

olarak hizr.1et sunan Türk firmaları bugün artık sanayi sek

töründe de iş almaya başlamışlardır. 

Yabancı ülkelere hizmet sunan Türk firmalarına, bu

güne kadar hiç bir şekilde güvence satlanamarr~ştır. Hiz-

met iliracında da, tıpkı mal ihracında olduğu gibi önceden 

belirlenemeyen pek çok rizikoyla karşılaşılmaktadır. Her

nekadar Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yü~sek petrol 

gelirleri nedeniyle hizmet bedellerinin ödenmemesi riski 

azaltmakta ise de tamamen ortadan kalkmamaktadır. İdari 

işlerin yavaş işlemesi ;)rü.zünden kazanılmış olan hakların 

gecikınesi, firmanın elinde olmayan nedenlerden ötürü işi 

tamamlama sitresinin uzaması sonucu ortaya çıkabilecek kur 

riski gibi ekonomik riskler ve savaş, ihtilal, do[;al afet-
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ler gibi risklerin sigortalanması, hizmet ihraç eden fir

malar için büyük bir güvence ka~ağı teşkil edecektir. 

Kurulacak olan sigorta kurumunun, hizmet ihracatçısı fir

manın da titiz davranması açısından % 100 teminat sağla

maması, riskin belli bir kısmını firma üzerinde bırakması 

gerekli görülmektedir. Hizmet ihracının sigortalanmasında, 

meydana gelebilecek riski azaltmak için, alınan projele

rin sigorta kurumu tarafından titizlikle incelenmesi gerek

tiği ifade edilmektedir. Ayrıca hizmet ihraç eden firma

lardan, yurt dişında aldıkları avansların belli bir mikta

rını prim olarak sigorta kurumuna yatırmalarını isteme

nin de yararlı olacağı savunulmaktadır(57). 

Saydığımız tüm bu tehlikeli durumların giderilmesi 

ve ihracatçıların bunlardan korunarak ülke ihracatının 

arttırılması. için "İhracat Kredi Sigortası" sisteminin 

uygulanmasının yararlı olacağı .düşünülmektedir. Bu sigor

ta türünün ülkemizde uygulanması halinde ihracatımızın 

gelişmesi açısından sağlayacağı faydaları ve ülkemiz yö

nünden sözkonusu olabilecek dezavantajları şöyle sırala

yabiliriz: 

Avantaj lar: 

a. Türkiye, ihracat kredi sigortası konusunda hazır 

ve kendi kendini denetleme düzeni sağlamış bir uluslararası 

(57) Armağan KASARO~LU, ''Hizmet İlıracında Sigorta Ve 
. Finansman Olanakları", İHRACAT RREDİ SİGORTASI SEMİ
NERİ, A.İ.T.İ.A. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek 
Okulu Ya. No. ı, Ankara, 1981, s.ll7-118. 
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ortama girecektir. Bu imkan risk ve maliyetin düşük ger

çekleşmesi açısından önemlidir(58). 

b. İhracatçılarımız bu sigorta uygulaması sonucunda 

daha fazla bilgiye sahip olacaklar ve böylece meydana 

gelmesi mulrtemel riskler minimum seviyeye düşecektir. 

c. İhracatçının müşterisinden alacağı alamaması, 

riski büyU.k ölçüde ortadan kalkacak, bu da ihracatı teş

vikte önemli bir unsur olacaktır. 

d. İhracatın yapıldığı andaki kur ile işlem yapı

lacağından, sigorta böylece kur garantisini de sağlamış 

olacaktır. Ayrıca her ülkeye kendi parasıyla ihracat yap

ma imkanı sağlanacaktır ( 59) • 

e. İhracat kredi sigortasının teminatları ile, ih

racatçıların değişik pazarlara girmeleri kolaylaşacak ve 

böylece ihracatımızın belli ülke1ere olan bağımlılığı 

az alacaktır. 

f. İhracatçıların, ticari ve politik rizikolara 

karşı sermayelerinin teminat altına alınması nedeniyle 

küçük sermayeli ihracatçılar da teşvik edilmiş olacaktır. 

·D ezavantajlar: 

a. İhracat kredi sigortası özellikle politik rizi

kolar açısından devlet garantisinin gerekli olduğu bir 

uygulamadır. Türkiye'de kamunun ağırlıkta olacağı bir 

kuruluş şeklinde kurulması düşünülen ihracat kredi sigor-

(58) BELGIN-UZtiT{OGLU-ALTINTAŞ, s.46. 
(59) "Adana Sanayi Odası Bildirisi", Hürriyet Gazetesi, 

18.2.1981. 
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tası kuruluşu politik ve bürokratik etkilerden korunmadığı 

takdirde, sözkonusu uygulamadan ~onuç alınması büyill~ ölçü

de güçleşecektir(60). 

b. Türkiye henüz politik ve ticari rizikoların enaz 

olduğu ülkelere ihracat yapma eğilimindedir. İhracat kredi 

sigortası; riskierin çok, buna karşılık kar oranlarının da 

o ölçüde ;yül;;:sek olduğu Doğu, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri 
gibi pazarlara yöneitici özelliklere sahip olmalıdır(61). 

c. Uygulamanın başında konuyla ilgili bir uzman 

kadronun kurulması zorunlu olmasına rağmen, Türkiye uzman 
eleman konusunda oldukça yetersizdir. 

İhracat kredi sigortasının ülkemizde uygulanması 

halinde sözkonusu olabilecek avantajlar ve dezajantajlar 

karşılaştırıldığında, avantajlarının, dezavantajlarından 

daha fazla olduğu anlaşılmakta ve belirtilen dezayantaj-

ların giderilmesinin de mümkün olabileceği düşü...vıülmekte

dir. Bu noktalardan hareketle, ihracat kredi sigortası 

sisteminin bir teşvik tedbiri olarak denenmesinde yarar 

olacağına inanılmaktadır. 

Ancak, bu uygulamanın neticesinde ihracatta kısa 

dönemde büyük gelişmeler beklemek doğru ôlmayacaktır. Çün

kü, sözkonusu uygulaman~ etkili olabilmesi açısından 

öncelikle ~~~arıda sayılan dezavantajların giderilmesi 

yönünde bazı çalışmalar yapmanın, yurt dışında başarıyla 

(60) BELGİN-UZUNOGLU-ALTINTA~, s.46-47. 
(61) İsmail H. BELGİN, ''Dışsatım Kredi Sigortas;ı." VERGİ 

DtİNYASI, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, S.4 
(Aralık 1981), İstanbul, s.21. 
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uygulanan bu sistemi ülkemiz özelliklerine uygun bir şe

kilde düzenlemenin ve bütün bunl?rın ötesinde ihraç mal

larımızı dış :pazarlarda kolaylıkla rekabet edebilecek 

şekilde iyileştirmenin yararlı olacağı inancındayız. 

II. TÜRKİYE'DE İHRACAT! TEŞVİK TEDBİRLERİ AÇISINDAN İHRA

CAT KREDİ SİGORTASININ DEGERLENDİRİLMESİ 

1. GENEL OLARAK 

İktisadi açıdan kalkınmayı amaçlayan ve bu konudaki 

çabalarını yoğun bir biçimde sürdüren ülkemizde, bugüne 

kadar kalkınma için gerekli olan dövizi elde edebilmek 

açısından önemli bir yeri olan ihracata büyük bir değer 

verilmiştir. Ancak, buna rağmen Cuınhuriyetten bu yana 

ihracatı geliştirme amacıyla alınan her çeşit koruma ve 

teşvik önlemleri, ihracat gelirlerinin artması açısından 

yeterli olamamıştır. Özellikle 1974 :petrol bunalımından 

sonra varolan dış ticaret açığı daha da artmıştır(62). 

Yatırımların finansmanından, istihdama, milli ge

lire, enflasyona, gelir dağılımına kadar tüm ekonomik 

olaylar üzerinde dışticaret açığının önemli olumsuz etki

leri olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu açığın kapatıl

ması için de ihracatın arttırılması en sağlıklı yol ola

rak görülmektedir. Bu amaçla ülkemizde günümüze kadar pek 

çok önlem alınmış fakat gelişmiş ülkelerde başarı kazanan 

önlemlerin bir kısmı Türkiye'de aynı başarıyı göstereme

miş; ihracat gelirlerinde önemli bir artış kaydedileme

miştir. 

(62) Özdemir AKMtJT, "Dışsatım Kredi Güvencesinde Riskler", 
İHRACAT KREDİ SİGORTASI SEMİNERİ, A.İ.T.İ.A. Banka
cılık ve Sigortacılık Ttiksek Okulu Ya. No.l, Ankara, 
1981, s.35. 
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Ucuz kredi, yeterli döviz ayırımı, maliyeti düşü

rücü ve rekabet sağlayıcı teşvikıerin ihracatın gelişmesi 

açısından gerekli olmasına rağmen yeterli olmadığı görül

mektedir. Çfuı~, ihracatımızın büyük ölçüde artması ve 

dış ödemeler açısından sağlıklı bir kaynak özelliğine 

sahip olabilmesi için ihracatçılarımızın yeni pazarlara 

güven içinde girebilmeleri gerekmektedir(63). 

Özellikle piyasaya yeni girecek olan ihracatçılar 

açısından, alacağın tahsil edilernemesi riski büyük bir 

önem taşımaktadır. Bugüne kadar uygulanan ve maddi imkan 

sağlayan teşvik tedbirleri ile işadamları için dış piya

saya açılma cazip hale getirilmeye çalışılmıştır. Ancak 

dışa açılma özellikle tecrübesiz ihracatçıları önemli 
risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. İşte bütün bu 

nedenlerden ötürü, sözkonusu riskleri ortadan kalrıdıp 

veya en azından hafifletip, ihracatçılara güvenli bir 

iş ortamı hazırlayacak olan ihracat kredi sigortası sis

teminin yurdumuzda da uygulanması yararlı olabilir. Öte 

yandan, Devlet de, İhracat kredi sigortası siste-::1iyle, 

ihracatçıyı bir ölçüde de olsa kendi ödeyeceği primlerle 

teşvik edebilme olanağına kavuşacaktır. Ancak bunun için 

söz konusu sigorta kurumunun devlet tarafından yürütülme

si gereği de ortaya çıkmaktadır. 

{63) Tevfik CAN, "İhracat Sigortası İhracatımıza Neler 
Getirebilir'?", İHRACAT KREDİ SİGORTASI SEMİNERİ,. 
A.İ.T.İ.A. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu 
Ya.No.l, Ankara, 1981, s.232. 



2. İHRACATI TEŞViK TEDBİRLERİ, UYGULA~A ~SAS VE 

USULLERİ 

A. İhracatı Teşvik Tedbirleri 

a. Ihracatta Vergi İadesi 

Ülk~mizde, vergi iadesiyle ilgili ilk kanun 

1963 yılında çıkmıştır. "İhracat=!- Geliştirmek Amacıyla 

Vergilerle İlgili Olarak Hük:ümet.çe Alınacak Tedbirlere 

Dair" 261 sayılı 5.7.1963 günlü kanun, vergi iadesine_ 

ait. ilk Kanun olup bu konudayeni bir uygulama. getirmiş

tir. 
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Bu_kanun, yabancı ülkelerde uygulanan sistemlerden 
daha geniş bir vergi iadesi rejimi getirmiştir. Bu konuda 

Bakanlar Kurulunca alınacak kararlar, yayınlandıkları 

tarih te yürürlüğe girmiş ve bunlar bu günden i tibaren üç 

ay içinde yasama organının onayına sunvlmuştur(64). 

Bakanlar Kurulu'nun 9.9.1975 gün ve 7/10624 sayılı 

kararının ı. maddesinde "İhracatta Vergi İadesi" şöyle 

tanımlanmıştır(65). 

"Türkiye'den ihraç edilen ya da bu karara göre 

ihraç edilmiş sayılan maddelerin müliyetine girmiş bulunan 

ve ilişik "Mali Yükler Listesi"nde yer alan; vergi, resim 

(64) Ekrem CİMİLLİ, "İhracatta Vergi İadesi", E. İ. T. t.A.· 
DERGİSİ, c.XII, S.l (Ocak 1976),.Eskişe~ir, s.l59-160. 

(65) Sacit BASMACI, "İhracatta Vergi Iadesi Ile Gider 
Vergisi Kanunu'ndaki İhracat Muaflığının Birlikte 
Uygulanması", VERGİ DÜNYASI, Maliye . Hesap Uzmanıarı 
Derneği Yayını, S.4 (Aralık 1981), Istanbul, s.7. 



41 

ve harçlar ile benzeri etki yayan yüklerin, doğrudan 

doğruya ya da delaylı olarak ödenilmiş bulunsun, bu ma

mullerin ihracatçısına, ihracattan veya ihraç sayılan 

devrinden sonra ödenmesidir. '' 

Vergi iadesi, serbest döviz karşılığı olarak yapı

lan ihracata uygulanmaktadır. Bununla birlikte, bazı tür 

mallarda, kliring dövizi ile yapılan ihracat da vergi 

iadesinden faydalanabilmektedir. Vergi iadesi komple b~r 

tesisin ihracatında da uygulanabilmektedir. Ayrıca,. geçici 

kabulle ithal edilip, Türkiye 'de yeniden işlend:1-lcten sonra 

ihraç edilen malların, Türkiye'de gördükleri işçiliğin 

% 20'si vergi iadesi olarak belirlenmiştir(66). 

İhracatta Vergi İadesi, Türk sına~ mamul~erine ih

raç gücü kazandırılması; dış pazarlarda fiyat açısından 

rekabet edebilmek için bu mamullerin bünyesine giren vergi, 

resim, harç ve bunlara benzer miUrellefiyetlerin kısmen 

veya tamamen kaldırılması sistemidir. 

Vergi iadesi ancak ihraç malının bünyesinde vergi, 

resim veya harcın bulunması halinde ve sözkonusu ihraç 

malının dış p~zarlarda rekabet imkanı elde edeceği oranda 

verilmektedir. Vergi yükünün tamamından fazla vergi iade

si yapılma.maktadır(67). 

(66) Dünya'da Ve Türkiye'de İhracatı Teşvik Tedbirleri, 
İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları No.27, Ocak 1972, 
s.49-50. 

(67) Orhan BALİ, "İhracatı Teşvik Tedbirleri Ve Uygulama 
Esas ve Usulleri", İHRACAT IffiEDİ SİGORTASI SEMİNERİ, 
A.İ.T.İ.A., Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksek Okulu 
Ya. No.l, Ankara, 1981, s.58. 
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b) Kisa Vadeli İhracat Kredileri 

İhracat kredileri, Merkez Bankası ve aracı ban

kaların öz kaynaklarından karşılanan ya da ihracatı ge

liştirmek ~cıyla kurulmuş özel fonlardan ihracatın fi

nansmanı için kullandırılan kredilerdir(68). 

~sa vadeli ihracat kredisi, en çok iki yıl 

için açılır. Hizmet ve tüketim malları ihracatının gerek

tirdiği fonları sağlar. Merkez Bankaları, İhracat senet

lerine kota veya tavan uygulamaktadırlar(69). 

İhracat kredilerinde faiz banka ile ihracatçı 

arasında pazarlıkla tayin edilmelidir. Fakat, bankalar 

aralarında centilmenlik anlaşması imzalayarak hükümetin 

serbest bıraktığı faiz oranlarını belli seviyelerde tes

bit etmişlerdir. 

İhracat kredilerinde, kredinin% 15'i kadarı 

teminat olarak alınmaktadır. İhracat gerçekleştirildiğinde 

sözkonusu teminat iade edilmektedir(?O). 

c) Vergi, Resim ve Harç İstisnası 

İhracatta vergi muafiyet ve istisnası sistemin

de, tahakkuk eden gümrük, gelir, satış ve istihsal, ihra

cat vb. vergi, resim ve harçlar tahsil edilmeyip tescil 

ya da garanti edilmektedir. Eğer üretici bu vergileri 

(68) BALİ, s.6o. 
(69) Rıdvan KARLUK, "İhracatın Finansmanı ve Geliştirilmesi 

Yönünden Türkiye'de·İhracat Kredileri", E.İ.T.İ.A.· 
DERGİSİ; c. XVII, s.l (Ocak 1981) Eskişehir, s.ll7. 

(70) BALİ, s.59-61. 
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ödemiş ise ve o ürünü ihraç ederse, ihraç anında vergi 

yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır~71). 

d) Faiz Farkı İadesi 

Belgeli veya belgesiz olarak kullanılan ihracat 

kredilerine faiz farkı iadesi uygulanmaktadır. Bir istisna 

olarak, vergi, resim, harç isti~nası uygulanan tescile 

tabi ülkelere yapılan ihracat için verilen kredilere de 

faiz farkı uygulanmaktadır(72). 

e) İhracatı Teşvik Fonu · 

Türkiye'de ilk kez ihracatçılardan alınan nakdi 

teminatların ihracatın finansma~~nda kullanılması, 1969 

yılı İthalat Rejimi Kararı ile mümkün olmuştur. Bu karar 

ile ithal talebi sırasında alınan nakdi teminatların yüz

de 25'inin ihracat projelerinin işletme kredisi ihtiyacı

nın karşılanması ve ihracatı geliştirecek nitelikteki 

projelerin finansmanında kullanılması esası getirilmiştir. 

Bu amaçla sözkonusu teminatlar, ihracatın teşviki ve ge

liştiril~es~e ilişkin karar ve eklerinde belirtilecek 

esaslar çerçevesinde kullanılmak amacıyla Merkez Ba~a

sında açılan bir hesapta toplanmaya başlanmıştır(73). 

Fondan açılacak kredilerde faiz oranı % ll olup, .. 

ayrıca faiz farkı iadesi ya~lmamaktadır. Bu fondan, başta 

(71) 

(72) 
(73) 

Rıdvan KARLUK, Uluslararası Ekonomi (Ders Notları) 
Teori, Politika, Uygulama, Kurumlar, E.İ.T.I.A. Eko
nomi Fakültesi Yayını, Eskişehir, 1980, s.338. 
BALİ, s.62-63. 
Rıdvan KARLUK, Türkiye'de İhracata Yönelik·Dış·Ticaret 
Palitikası ve İhracatın Yapısal Analizi, E.İ.T.İ.A. 
Ya. No. 237/158, Eskişehir, 1981, s.361. 
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yaş meyve, sebze ve su ürünleri olmak üzere Teşvik ve 

Uygulama Dairesi tarafından tesbit edilecek her tür sınai 

mamul ihracına kredi verilmektedir. Kredinin vadesi bir 

yıl olup, komple fabrika, tesis ve yatırım mali iliracında 

üç yıla kadar uzatılabilmektedir • 

.. . Ayrıca bu fondan, ihracatçı sermaye şirketlerinin 
bazı yatırımıarına yedi yıl, bunların işletmelerine de 

üç yıl vadeli kredi verilebilmektedir(74). 

f) İhracatçılara Döviz Tahsisi 

İhrac~tçılara, ihracını taahhüt ettikleri .mal

lar:ı.n üretimi için gerekli olan ithal girdisi ham ve Y8:f'~ 

dırncı maddelerle, ambalaj malzemelerinin ve işletmel:r~nin 

tesislerine gerekli olan yatırım mallarının ithali için 

"İhracatı Teşvik Kotası"ndan döviz tahsis edilmektedir. 

Bizzat imalatçı-ihracatçıya yapılan bu döviz tahsisi ay

rıca imalatçı-ihracatçının veya ihracatçının yan sanayi

cisine de aynı şartlarla yapılabilmektedir. 

Döviz tahsisi yapılabilmesi için, bu döviz 

ka+şılığın~a taahhüt edilen ihracatın serbest dövizle 

yapılması şartı vardır ve söskonusu dövizin transfer 

önceliği bulmımakt:adır(75). 

g) Gümrük Muafiyeti 

1986 yılı "İhr~catı Teşv:j.k Mevzuatı" md. 14'de 
"Thracatçılara ve imalatçı-ihracatçılara kendilerinin 
ve/veya yan sanayicilerinin, ihracat sayılan satış ve 

(74) BALİ, Se63;. 
(75) BALİ, s.64. 



------ ---------------

45 

teslimler dahil olmak üzere, ihraç konusu mamullerin 

bünyesine giren (fire dahil) ham ve yardımcı maddeler ile 

ambalaj malzemeleri (İthalat Rejiminde belirlenen ithali 

yasak ma~lar dahil, uyuşturucu madde, silah ve mühimmat 

hariç) için gümrük muafiyetli olarak ihracat taahhüdünün 

FOB: % 80'ine kadar gümrük muafiyetli g1obal ithal hakkı 

verilebilir." denmektedir(76). 

Gümrük muafiyetinin esas kaidesi,_ ihraç edilecek 

mamulun bünyesine girmesi,_ bu mamullin bünyesine giren 

mikta.J:>la sınırlı olmasıdır. Ham ve yardımc~ maddelere pu 

esas dikkate alınarak gümrük muafiyeti uygulanmakta, am

balaj malzemelerine uygulanacak gümrük muafiyet:inde ise, 

ihraç edile~_ek mamulun ambalajlanması için gerekli olan 

miktar gözönüne alınarak hesaplanmaktadır. Bunların dı

şında gümrük mu~fiyeti sadece yatırım projeleri bazında 

uygulanmaktadır,??). 

h) Geçici Kabul Rejimi 

1986 yılı "İhracatı Teşvik Mevzuatı" nda bu 

konuyla ilgili olarak; "bedelsiz olarak dışarı~an geti~i

lecek ham ve yarı mamul maddelerden memleket içinde baş

kaca maddeler katılmış ?lsun, olm~sın tamamlayıcı veya 

değerlendirici az veya çok bir işçilik gördükten sonra 
e~de edilecek mamul veya y~ı mamulün en çok iki yıl 

içinde tekrar yurt dışına çıkarılmak üzere Geçici Kabul 

Rejiminden yararla.nılır" denmektedir. 

(76) 1986 Yılı İhracatı Teşvik Mevzuatı, İSTANBUL SANAYİ 
ODASI ARAŞTIRMA·DAİRESİ Ya. No. 1986/5, İstanbul, 
(Nisan 1986), s.20. 

(77) BALİ, s.67. 
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Geçici kabul yoluyla ülkeye gelen mallar 12 ay 

kalabilmektedir. Haklı sebepler oldub~ takdirde bu süre 

12 ay daha uzatılabilir. 

Bu uygulamadan yararlanabilmek için tek yetkili 

yer olan Teşvik ve Uygulama Dairesi'nden İhracatı Teşvik 

Belgesi alınması gerekmektedir(78). 

ı) Garantisiz Ticari Borçların Fason imalatın İlıracı 

Yoluyla Ödenmesi 

Alacaklı olan yabancı firma, alacağını, Türki-

' ye de faso:iı üretim yaptırmak suretiyle tahsil edebilir. 

Bunun için: 

- Alacaklı yabancı firma, ihraç edilecek ürünün 

bünyesine giren ham ve yardımcı maddeleri 

geçici ithal yolu ile bedelsiz olarak gönderir. 

- Alacaklı yabancı firma, bu maddeleri değil de, 

döviz olarak bedelini göndermiş ise, imalat

çıya geçici ithal karşılığı olmak üzere döviz 

tahsisi yapılır. 

İthal edilecek ürünün bünyesine giren ithal 

girdilerinden yurt içinde bulunamay~ kısmının 

ithali için 8/182 sayılı İhracatı T~şvik Kara

rına göre döviz tahsisi yapılabilir. 

Yukarıda sayılan tüm durumlarda garantisiz tica

ri borç olarak kabul edilecek miktar, fason imalata kar

şılık gelen değerdir. 

(78) BALİ, s.68. 
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i) Orman Ürünleri İhracatının Teşviki 

Orman ürünleri ihracatını miktar ve de~~r olarak 

arttırmak amacıyla, bu konuyla i~gili özel teşvilcler.uy

gulanmaktad~r. Bu konuda 26.6.1980 t~thli Resmi Gazete'de 

yayınlanan 8/1042 sayılı •orman Sanayii Ürünlerine İhraç 

Gücü Kazandırılmasına Dair Karar" da Orman ürünleri ihra

catı ile ilgili olarak getirilmiş_teşvik tedbirleri yer 

almaktadır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabili-

riz: 

"1. Odun ve oduna dayalı hammadde ve yarı mamul 

üreten Kamu Kuruluşları (Orman Bakanlığı, 

Sümerbank ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, 

SEKA Genel Müdürlükleri) ürettikleri ürünle

rin piyasa satışlarında bu ürünleri hammadde 

olarak kullanarak bunlardan ürettikleri ma

mulleri fiilen ihraç eden firma ve kuruluş-

lara öncelik tanırlar. 

2. Kamu müesseseleri ham ve yarı mamul malzerneye 

vaki olacak ihracatçı taleplerini de dikkate 

alarak üret:imlerinin cins, miktar ve teslim 

yerlerini belirleyen bir program yapmak su

retiyle ihracatı realize edecek tedbirleri 

alır. Kamu Kuruluşu ön ekspertiz raporu ve 

ihracatçının önceden kendisine verdiği talep 

programını esas alarak istenilen hammadde ve 

y~ı mamul mallar için miktar ve takvtm yılı 

içerisinde geçerli olmak kaydıyla, dış fi

yatlar ölçüsünde, fiyat garantisi sağlar. 
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3. Kamu Kuruluşlarınca.; ihracatçı firma ve kuru

luşlara gerçekleşt~dikleri ihracatın Gümrük 

Çıkış Beyannamesi ve Döviz Alım Bor~rosunu 

ibraz etmek ve bu ihracat partisi için önce

den alınmış ve kamu kuruluşuna da bir . sureti 

ibraz edilmiş olan ön ekspertiz raporunda 

belirtilen hammadde ve yarı ~amull~rin cins, 

sınıf ve miktarınca, o yıl için geçerli dış 

fiyat bazının Türk parası karşılığı ile ve 

öncelikle hammadde ve yarı mamul temin edilir:• 

k) İhracatçı Şirketlerin Teşviki 

İmalatçı olmayan ihracatçı şirketlerin bazı şart

lara sahip olması halinde daha fazla teşviklerle destek

leneceği konusu, 18.7.1980 tarihli Resmi Gazetede yer alan 

8/1173 say~lı "ihracat Şirketlerini Teşvik Kararı"nda ele 

alınmıştır. 

İhracatçı sermaye şirketlerinin "İhracatçı Şir

ketleri Teşvil.c Kararı" hükümlerinden yararlanabilmesi 

için; 

"a. Anonim, limited veya sermayesi payıara bö

lünmüş komandit şirket olması, 

b. Ödenmiş sermayelerinin en az 50 milyon Türk 

lirası olması veya on iki ay içinde bu mik

tar sermayeye (ödenmiş kısmı) çıkartılaca

ğının taahhüt edilmesi gerekmektedir." 

Teşviklerin uygulanabilmesi için de şu şartların 

yerine getirilmesi gerekmektedir: 
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"a) İhracatı teşvik tedbirlerinden faydalanmak 

üzere aracı bank~y~ yaptığı müracaat tarihi 

esas alınarak geçen bir yıllık ihracatının 

toplamı (% 50 sınai mamul ve maden olmak 

üzere) asgari 15 milyon ABD doları olması, 

b) Her yıl yapılacak ihracatın bir önceki yıl 

ihracatından % 10 daha fazla olması." 

Sözkonusu şartları taşıyan ihracatçı şirketler şu 

teşviklerden yararlanabilmektedirier: 

- Diğer ihracatçılara verilenden daha yill~sek oranlı 

vergi, resim ve harç istisnası olan ihracat kre

disi, 

~nalatçı ile ilişkisi dikkate alınmaksızın, 

ihracı taahhüt edilen ürünlerin bünyesine giren 

ham ve yardımcı maddelerle ambalaj malzemeleri 

için döviz tahsisi ve transferi, 

İhraç edilecek malı üreten imalatçıya vermek 

amacıyla, yatırım malı, yedek parça, işletme mal

zemesi i thal i. 

- İthal edilen ham ve yardımcı maddelerle ambalaj 

malzemelerinin ihraç mallarının üretiminde kul

lanılacak miktarı için gümrük muafiyeti, 

İhracatın geliştirilmesi amacıyla ihraç mallarının 

ambalajlanması, paketlenmesi, tasn~flenmesi, depo

lanması, muhafazası ve nakliyesi için yapılacak 

yatırımlara tüm teşviklerin uygulanması, ~acatı 

Teşvik Fonundan düşük faizli yatırım ve işletme 

kredisi verilmesi gibi teşvikler. 
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İhracatın gerçekleştirilememesi durumunda sağlan

mış olan teşviklerden kredi ve ~k muafiyeti geri 

alınmaktadır. 

1) İhracat Sayılan Yurt İçi Satış Ve Teslimler 

İhracat olarak kabul edilebilecek yurt içi sa

tış ve teslimler 1986 Yılı İhracatı Teşvik Mevzuatının 

44. maddesinde şu şekilde sıralanmıştır: 

"- Yurt içinde ikili veya çok taraflı anlaşma 

hükümlerine göre bulunan, yabancı veya mil

letlerarası kuruluş ve tesislerin, yurt dı

şından getirme imkanına sahip bulund~ları 

malların ve malzemelerin teslimini yapan 

yerli kuruluşların, bu satışları, 

- Yabancı uyruklulara (turistlere) yurt dışında 

çalışan Türk Vatandaşlarına yurt dışına çı

kışlarında teslim edilmek veya çıkış tarihin

den itibaren azami 3 ay içinde gönderilmek 

kaydıyla yayılan ve 500 ABD dolarını aşan 

satışlar., 

- Yerleşim yeri, projesi, nitelikleri, teslim 

tarihi, fiyatı ve ödeme şartları belli olmak 

kaydıyla, toplu sosyal konutlarda asgari 500 

adet, lüks konutlar veişyerlerinde 2?0 adet 

inşa edecek olan kamu ve özel kuruluşların 

yurt dışında kuracakları ~a~arlama organ~zas

yonları ile yurt dışında çalışan vatandaş

larımızın Türkiye'ye getirmek mecburiyetinde 

olmadıkları dövizlerle bu konutların satışı, 
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- Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ya

pılan satışlar. 

Ambalaj malzemesi imalatçılarının, ihracat 

taahhütleri ile ilgi~i ihraç süresinin bitimin

den itibaren 12 ay içerisinde ihracatı~n 

ürünü ile birlikte ~balajlanarak ihraç edil

mek şartıyla, imaıatçının Teşvik Belgesinde 
belirtilen süre içinde teslim ettikleri amba

laj mal ve malzeme satışları." 

Bu çeşit satışlar teşvik tedbirlerinden yararlana

bilmektedirler. 

B.· İhracatı 'Teçvik Tedbirlerinin UygulamaEsas Ve 
,' .:.} 

Usulleri 

Yukarıdaki teşvik tedbirle:inden (İhracat~a vergi 

iadesi dışındaki) yararlanabilmek için, gerekli olan dış 

pazar araştırmaları yapılıp siparişler alındıktan sonra, 

iki nüsha halinde "İhracatı Teşvik Projesi" hazırlanarak, 

bununla DPT Teşvik ve Uygulama Dairesine başvurup "İhra

catı Teşvik Belgesi" almak zorunludur. 

Teşvik belgeleri tüm teşvikleri kapsayacak şekilde 

alınabilmesine rağmen, daha çok her teşvik için ayrı bir 

belge alınma yoluna gidilmektedir. 

DPT Teşvik ve Uygulama Dairesi tarafından ihracat

çının başvurusu değerlendirilerek, ihracat taahhüdü karşı

lığında belgesi verilir. 

Be~gesini alan ihracatçının teşviklerden faydalana

bilmesi için ilgili Bakanlık ve kuruluşlara müracaat et

mesi gerekmektedir. Teşviklerden kısmen de olsa yararla-
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nılması halinde, taahhüt edilmiş olan ihracatın tamamının 

gerçekleştirilmesi zorunludur. 

İhracat taahhüt süresi 4 ay ile 48 ay arasında de

ğişmektedir! Belgede yazılı olan süre içinde, t~üdün 

% 50'si gerçekleştirilirse, bu süre 3 ay kadar uzatılabil

mektedir. 

Taahhüt süresi içinde taahhüdün % 50'si gerçekleş
miş olmasa bile, deprem, su baskinı, yangın, grev, lokavt 

' 
harp, bulaşıcı hastalık gibi durumların meydana gelmesi 
halinde belge süresi uzatılmaktadır. 

İhracat bizzat taahhüdü veren kişi tarafından ya

pılabileceği gibi, Teşvik ve Uygulama Dairesi~nden önce

den izin alınarak aracı bir ihracatçıya da yaptırılabil

mekte ve yine aynı merciden önceden iz in alınmak suretiyle 

beleede belirtilen malların yerine başka malların ihracı 

da mümkün olmaktadır. 

İhracatçıların, üç ayda bir taahhüt ettikleri lllra

catın gerçel~leşme durumunu bildirmek üzere, Teşvik Belgesi 

ile günrük çıkış beyannamesinin tarih ve numaralarının 

bulunduğu "Döviz Alım Bordrosu"nun birer suretini dövizin 

geldiği aracı bankadan alıp, Teşvik ve Uygulama Dairesine 

teslim ederek taahhüt hesaplarını kapatmaları gerekme.kte

dir. 

Taahhüt edilmiş olan ihracatın belirtilen s~elerde 

gerçekleştirilememesi, alınmış olan teşviklerin a~açları 
dışında kullanılması, ihraç etmek amacıyla alınmış olan 

i thal mallarının yurt içinde satılması gibi durumlarda 

ihracatı Teşvik Belgesi iptal edilmekte, verilmiş olan teş

vikler geri alınmakta ve çeşitli müeyyideler uygulanmakta

dır(79). 

(79) BALİ, s.74. 
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3. İHRACAT KREDİ SİGORTASININ İHRACATI TEŞVİK TEDBİR
LERİ İÇİNDEKİ YERİ 

Günt~üzde gelişmiş ya da gelişmekte olsun tüm dünya 

~lkeleri ihracatlarını miktar ve değer olarak arttırma 
çabası içindedirler. Özellikle Azgelişmiş ülkelerde en 
b~yük problemlerden biri. ihracat ve ithalat arasındaki 

açığın kapatılmasıdır. Bu ülkelerden bazıları, ihracat
larını.arttırma konusLındaki başarısız~ıkları nedeniyle, 

dış ticaret dengesini sağlayabilmek için ithala~ı kısma 

yoluna bile gitmektedirler. Ekonomik kalkınma açısından 

ihracatın döviz kazandırma yolundaki büyük katkısı tüm 

ülkeler tarafından tartışmasız kabul edildiğinden, sanayi

leşmiş zeng~ ülkelerde bile çeşitli yönlerden teşvik 

edil.mektedir. Özellikle son yıllarda dış pazarlarda süre

gelen şiddetli rekabet ve telcnolojik yarış, yeni ve geliş

tirilmiş teşvik tedbirlerinin uygulanması sonucunu doğur

muştur. 

İhracat pek çok yönden zor ve masraflı bir iş~ir. 

İşadamlarını~ ihracata yönelebilmeleri içini karşılaşa

bilecekleri çeşitli rizikolar güve~ce altına alınıp ek 

masraflar kaldırılarak ihracatın iç piyasa kadar k~lı 

bir duruma getirilmesi gerekmektedir(80). 

Dış pazarlarda rekabet edebilmek için ihracatın 

yapısında değişiklik yapılarak, kredili ihracata ö~em ve

rilmesi gerekmektedir. Bu sayede günümüzde ihracatçılar 

daha fazla müşteri ve daha geniş pazarlar temin edebil

mektedirler. Ancak kredili ihracat rizikosunu da berabe-

(80) HalUk CEYHAN, "İhracatımızın Sigortalanması İçin Ne 
Diyorlar'?"; SİGORTA DilllYASI, Yıl: 13, S:l47 (Mart 
1972, '?, s.l2-13. 
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rinde getirmekte ve iliracatçı pek çok riskle karşı karşıya 

kalmaktadır •. Bu durum, mali açıdan sınırlı imkanlara sahip 

olan ihracatçıyı, özellikle mal bedelini alamaması ihti

malinin bulunması nedeniyle ürkütmekte, hatta çoğu zaman 

ihracat yapna1dan vazgeçmesine bile neden olabilmektedir( 81). 

Çeşitli ülkelerde ihracat kredi sigortası~n, ihra

catı teşvik tedbiri olarak kullanılması başlangıÇta bazı 

problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sorunları 

şöyle sıralayabiliriz: 

- Sigorta edilen ihracat işlemlerinin sayısı ne

deniyle; primlerden doğan gelirlerin yeterli 

bir fon teşkiline yetip yetmeyeceği sorusunun 

bilinip bilinmemesinin değuracağı mesele, 

Ödeme kabiliyeti konusunda istenen bilgilerin 

elde edilmesinde karşılaşılan güçlükler, 

Sistemin işleyişini garanti etmek için istenen 

L~tisasa sahip bir personelin mevcudiyeti. 

Yukarıdaki sorunların dışında ayrıca şu güçlüklerle 

de karşılaşılması mümkün görülmektediri 

Sigorta müessesesi tarafından güvencealtına alına

cak kredilerin ne yolla sağlanabileceği, kredi ile ihraç 
edilecek mallara ilişkin listelerin hazırlanmasındaki zor-

luklar, kredili ihracatın ayrıca lisansa bağlanıp bağlan

mıyacağı, hangi ülkelerle kredili ihracat yap~lacağı, kredi 

(81) Alaettin BÜYÜKKAYA, "İhracatı Teşvik Sigortası'!, 
SİGORTA·DÜNYASI, Yıl: 17, S:203 (Kasım 1976), ?, 
s.20-21. 



55 

sürelerinin tayini, kredili ihracat konusunda kambiyo 

mevzuatında alınacak tedbirlerin, ülke parasının kıyınetine 

yapacağı etkiler. 

Bu sorunların büyük çapta DLracat kredi sigortası

nın esasına yönelik olmayan ve halledilmesi mümkün olan 

problemlerdir. Ancak ihracat kredi sigortasının ~ygulanma

sına geçilmeden önce geniş çaplı inceleme ve araştırmalar 
yapılarak ül~e koşullarına uydurulmasının gerekli olduğu 

ve ancak bu çalışmalar ya;pJ.ldıktan s onra ihr~~a;~ !n' e <ii . ... .. . " . . ' ... . ' ' ... . ...... ~· 

sigortasının yeni bir teşvik tedbiri olarak yarar sağla.~ 

yabileceği kanısındayız. 



İ k i n c i K ı s ı m 

. . . . ,,. 
TJJRKIYE 'DE KURULACAK IHRACAT KREDİ SİGQRTASI 

SİSTEMİNİN UYGULANMASINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURUU.rrASI 

GEREIG?.N İLKELER VE İHRACAT KREDİ SİGORTASI 

KURUMUNUN YAPISI 

I. TÜRKİYE'DE KURULACAK İHRACAT KREDİ SİGORTASI 

SİSTEMİNİN UYGULANMASINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULTfL.ı\SI 

GEREKEN İLKELER 

1. KURUMUN YENİ OU/rASI 

İhracat kredi sigortasının normal sigortadan farklı 

özel bir teşvik tedbiri olması nedeniyle, bu konu ile 

uğraşacak yeni bir kurum oluşturulmalıdır. Bundan önceki 

bölümlerde de belirtildiği gibi ihr~cat kredi sigortası

nın yapısı, özellikleri, işleyişi açısından, diğer sigor

tacılık ve bankacılık faaliyetlerinden farklıdır. Bu si

gorta türünde, vadeli ihracat n~deniyle ticari, politik 

ve doğal afetler sonucu ortaya çıkabilecek risklere karşı 
ihracatçının ;nu-t dışındaki alacağının güvence alt:ı.na 

aıınması ve dış alıcı ile ülkesinin ekonomik ve politik 
açıdan değerlendirilmesi gibi işlevler yerine getirilmek~ 

tedir. Bu n~denlerden ötürü mevcut bir sigorta, baru{a vb. 

gibi kuruluşa bu konuyla ilgili yetki ve görev verilmesi, 

belli bir uzmanlık isteyen bu uygulamaya gereken özenin 

gösterilernemesi sonucunu doğurabilecektir. 
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2. POLİTİKA VE BÜROKRAS İDEN ARINrtiT Ş OLMA 

Kurulması düşünülen ihracat kredi sigortası kuru

munun kesin olarak politik etkilerden ve bürokrasiden 

uzak tutulması ayrıca yönetici ve personelinin tecrübeli 

kişiler arasından seçilmesine dikkat edilmesi gerekmekte

dir. 

Eğer kurum politika dışında tutulamaz ise, hükümet 

değişiklikleri ile birl:i.kte değişecek .olan ek<;momik poli

tikalar sözkonusu sistemin uygulamasında ve içeriğinde 

değişikliklere neden olacak ve kurum ihracatı teşvikte 

arzu.edilen etkinliğe sahip olamayacağı için başaralı bir 

sonuç elde edilemeyecektir. 

Bu yen~ sistemin ülkemizdeki uygulamasının başarılı 

olabilmesi açısından, özel ihtisas gerektiren bir _yapıya 

sahip olması nedeniyle, yönetici ve personelin seçiminde 

titiz davranılmalı ve bu konuda tecrübeli kişiler_göreve 

getirilmelidir. Başlangıçta, bu konuda oldukça başarılı 

sonuçlar alan yabancı ülkelerden ihtisas sahibi kalifiye 

eleman getirilmesi ve. aynı zamanda bu kişilerin de yardı

mıyla yurt içinde eleman yetiştirilmesi yoluna gidilebi-

lir. 

3. ÖZERKLİK 

Kurulacak olan kurumun genel bütçe dışında, ihti~ 

saslaşmış, özerk bir kurum olması ve k~-özel ortaklığı 

şeklinde kurularak kendisine bağımsız çalışma imkanı 

sağlanması önerilmektedir. Ayrıca, ticari risklerin söz 

konusu. kurum tarafından, politik risklerin ise devlet ta

rafından güvence altına alınmasının uygun olacağı söylen-
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mektedir(82). Politik risklerin belirlenmesi ve teminat 

altına alınınası diğer risklere oranla daha zordur. Çoğu 

zaman özel sigorta kurumları bu rizikoları, çok yillcsek 

oranlarda gerçekleşmesi nedeniyle teminat altına alamamak

tadırlar. Bu nedenle, sözkonusu risklerin devletçe karşı

lanması daha uygun olacaktır. 

4. ÜCRET STATÜSÜNDE FARKLILIK 

Bu kurumun başlangıçta yabancı uzmanların çalış

tırılabilmesini ve.gerekli uzman kadronun oluşturulmasını 

sağlayacak farklı bir ücret statüsüne kavuşturulması ge

reklidir. 

5. KUVERTÜR ORANININ BAŞLANGIÇTA DÜŞÜK TUTUll~ASI 

Kuvertür (teminat) oranının henüz yeni bir uygu

lama olması nedeniyle başlangıçta en ideal ölçülerde tes

piti mümkün olmayabilir. Bu oranın işin başında no~malin 

üstünde saptanmış olması sonradan düşürülmesini güçleşti

rebilir. Fakat düşük olarak saptan::ı-rsa zamanla bu oranın 

yükseltilmesi daha kolay olacaktır. Bunun dışında, rizi

konun tümün~m sigorta şirketinin üzerinde bırakılması ve 

ihracatçının bu sorumluluğu paylaşmaması, onun mal bedeli

nin tahsili için daha dikkatli ve temkinli davraTh"!lasını 

engelleyecektir. Oysa, başlangıç uygulamasında ticari ve 

politik rizikolar için, ihracatçıya hem daha düşük oranda 

kuvertür sağlanması hem de bir kısmının kendi üzerinde 

b~rakılması ihracatçının da mal bedelini tahsil ~debilmek 

için ciddi şekilde çalışmasını müm..ıcün kılacaktır. Uygulama 

ilerledikçe teminat miktarının ülkemize uygun or~~larda 

zamanla artırılmasının daha doğru olacağı kanısındayız. 

(82) BELGİN-UZUNOGLU-ALTINTAŞ, s.47. 
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6. PRİM ORANININ BAŞLANGIÇTA YÜKSEK TUTUIJIIASI 

Pirirı1 oranları saptanırken de işin başında dikkatli 

ve gerçekçi bir hesaplama ile en uygun oranın tesbit 

edilmesine özen gösteri~elidir. Sigorta karşılığında 

sigortalı ihracatçıdan tahsil edilecek primlerin oranı 

başlangıÇta yüksek tutulmalı; d~a sonra uygulama sonuç~ 

ları dikkate alınarak indirim yapma yoluna gidilmelidir. 

Prim oranları başlangıçta dü~ük tutulup daha sonra yük

seltilirse sigqrtalı ihracatçılar tarafından tepkiyle 

karşılanabilir. 

7. BİLGİ TOPLAMA DÜZENİNiN GÜVENİLİR VE UCUZ OLr1L4..SI 

Burada öncelikle ihracat kredi sigortası kurunıla
rının bilgi toplama işlevlerinin önemi ve gerekliliği 
üzerinde durma}~a yarar olacağı kanısındayız. 

İhracat kredi sigortasında, riskleri tespit_etmek 

ve bunlarla ilgili önlemleri zamanında alabilmek aç~sın

dan gerekli bilgilerin toplanması oldukça önemlidir. 

İhracat kredi sigortasının uygulaması sırasında 

ihracatçılar, alıcılar, alıcının ülkesi, ülkenin bulun

duğu bölge ve genel duru~uyla dünya hakkında bilgi toplan-

ması gerekmektedir. 

İhracatçı hakkında gerekli tüm bilgiler, daha talep .. 

formunun deldurulması sırasında kolayca öğrenilebilmektedir. 

Asıl zorluk, alıcı firma ile alıcının ülkesindeki ve ül

kenin bulunduğu bölgedeki ekonomik, politik, hu1QL~i, sosyal 

koşullar ve muhtemel gelişmeler hakkı:ı:ıda gerekli bilgilerin 

toplanmasınd~1ır. Bu konuda başarılı çalışmalar yapan yurt 
dışındaki ihracat kredi sigortası kur1Elarının organizas-. 

yon yapılarııma bilgi toplama bölümünün bulundu~u görülmüş
tür. 
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İhracat kredi sigortası larrumları sigortalı olacak 

ihracatçı hakkında toplanabilecek en fazla bilgiye sahip 

olmak istemelerine rağmen, bilgi toplamanın yüksek maliyet

ler yüklemesi, ancak ihtiyaç duJ~duğu kadar (yani ne ek

sik ne de fazla olarak) bilginin toplanmasını zorunlu kıl

maktadır. 

Sigorta lDXruluşu ticari riskler nedeniyle yabancı 

ülkedeki alıcı hakkında bilgi toplamak ister. Ayrıca, 

politik riskler nedeniyle de alıcının ülkesindeki ekonomik, 

politik, sosyal, hukuki vb. koşullar hakkında da bilgi 

toplamak zorundadır. 

PolitD~ durum değerlendirilirken ülkenin gelişmiş, 

gelişmekte ya da m?I'kezi planlaınaya tabi ülke olması o 
kadar önemli değildir. Bu konuda bilgi toplanırken; ülke
deki geçerli politik anlayışın bilinmesi, buna bağlı 
olarak muhtemel gelişmelerin tahmin edilmesi, diğer ülke
lerle bağlantı ve ittifaklarının diY~ate alınması, dış 
ticaret ve ödemeler konusundaki hükümet politikalarının 
irdelenmesi riskierin gerçek tanımlarının yapılmasında 

çok faydalı olmaktadır. 

Ekonomik açıdan ise, gelişmiş serbest pazar ekono

milerinde ticari yapı ve iş hayatının akışı, gelişmekte 

olan ülkelerde dış finansman durumu yani dış ödemelere 

bağlı olarak ödemeler dengesinin yapısı, döviz reze~leri, 

dış borçların durumu ve düzeyi dikkate alınmaktadır. 

Bilgilerin toplanması için kaynak seçiminde gözönün

de bulundurulacak faktörler şunlardır: 

- Sağlanan bilgilerin doğruluğu ve kapsamı 

Bilgilerin sağlanmasındaki sürat 

Bilgi sağlamanın maliyeti 
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Bilgi toplama kaynakları ise aşağıdaki gibidir: 

Bankalar 

Bi~gi toplama ajans ve şirketleri 

- Elçilik, konsolosluk ve ateşelikler 

- Alıcı ve Sigortalıdan sağlanan bilgiler 

- Berne Union, IMF gibi uluslararası mali kuru-

luşlar 

- Gazete, dergi ve her türlü ticari, ekonomik 

yayınlar 

- Diğer kredi sigortası kurumları ile bilgi 

alışverişi 

- İhracat kredi sigortası kurumlarının kendi 

bünyelerindeki bilgi depoları 

Türkiye'de başlatılacak ihracat kredi sigortası 

uygulamasında bilgi toplama sisteminin kurulması ile il
gili olarak dikkate alınması _gerekli en önemli ilke, ör
nek alınacak sistemin iyi seçilmesidir. Bunun dışında 
doğruluk, _kapsam, sürat, ucuz luk, yenileme ve sürekli 
gözden geçirme faktörlerinin de daha kuruluş safhasında 
ele alınması gerekecektir. Bu konuda dikkat edilmesi 

gereken bir diğer husus da, bilgi toplama konusunda yete

nekli ve uzman bir kadronun işin başında kuru~ması, bu 

kadronun en iyi şekilde yetiştirilmesidir(83). 

8. İYİ BİR TANITIM YAPILMASI 

İhracat kredi sigortası Türkiye'de henüz uygulanma

yan çok yeni bir konu olduğundan, bu konudaki bilgiler de 

(83) İsmail BELÇtİN, "Dışsatım Kredi Sigortasınd,a Bilgi· · 
Topla.ı"'lı", IHRACAT KREDI SIGORTASI SEMINERI; A.I.T.~.A. 
Bankacılık.ve Sigortacılık Yüksek Okulu Ya. No. 1 
Ankara, 1981, s.lOl-102. 
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oldukça yetersizdir. Söz konusu uy[;ulama normal sigorta 
hjzmetleriyle karıştırılmakta ve sağlayacağı yararlar 

yeterince bilinmemektedir. Konunun yanlış veya eksL~ ta-

nınması sakıncalı olabilir. İhracat kredi sigortası ile 

ilgili olarak kamuoyu, baskı ve karar organları en iyi 

şekilde aydıruatılmalı, gerekirse kitle haberleşme araç

larından da geniş ölçüde yararlanılmalıdır. 

II. TÜRKİYE'DE 1..'1JR.tJLACAK İHRACAT KREDİ SİGORTASI KURUTv1UNUN 

YAPISI 

İhracat kredi sigortası kurumuntuı kurulmasında göz 

önünde bulUL~dttrUlması gerekli hususlar şunlardır(84): 

ı. ~urwn başlangıçta az sayıda uzman_kad~odan olu~ 

~an, karmaşık olmayan ve verimli çalışma temposu 

sağlayabilecek bir organizasyon yapısında olma

lıdır. 

2. Kurumda ihracat kredi sigortasından başka konuy

la uğraşmayan, otonom ve esnek bir çalışma 

sistemi hakim kılınmalıdır. 

3. Kurunnın ortağı olarak kanıu ve özel kuruluşlar 

yönetim ve/veya denetlın amacıyla gönderecekleri 

temsilcilerine bu görevi asıl görev olarak ver

melidirler. Temsilcilerin konuya kendi kuruluş

larındaki asıl görevleri dışında bir yan görev 

anlayışıyla eğilmemeleri sağlaniİı.alıdır. 

Bu çerçeve içinde kurumun başlangıçta ilk organi

zasyon yapısının aşağıdaki gibi olması önerilebilir& 

(84) Bu konuda bkz.: BELGİN-UZUNOGLU-ALTINTAŞ, s.50-51. 
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S O N U Ç 

Çalışmamızda bugün pek ço~ iUkede uygulanmakta olan 

ve ihracatın geliştirilmesi açıs~ndan başarılı sonuçlar 

verdiği gözlenen; ancak ülkemizde henüz kuruluş öncesi 

aşamada olan "ihracat kredi sigortası" nın genel.esasları 

incelenmeye ve sözkonusu sigortanın Türkiye açısından ta

şıdığı önem vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Son yıllarda yoğun bir kalkınma çabasına. gırışmiş 

olan ülke~izde, dışticaretin ve özellikle ihracatın taşıdı
ğı önem açıktır. 

Bugüne kadar uygulanan ihracatı teşvik tedbirleri
nin arzu edilen sonuçları tam olarruc sağlayamaması, yeni 
bir tedbir olmak üzere ihracat kredi sigortası sistemini 
günde~e getirmiştir. Sisteme işlerlik kazandırılarak.ih

racatçılarımızın karşı karşıya bulun~ukları çeşitli sorun

ların minimum düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır. 

"İhracat kredi sigortası" düzenıenirken ihracatçıya 

ne ölçüde bir himaye sağlanması gerektiği ve sigorta en

düstrisinin bunu karşılayıp karşılayamayacağı iyi tesbit 

edilmelidir. 

Buraya kadar incelediğimiz görüşlerin ışı altında, 

sistemin avantajlarının dezavantajlarına oranla daha fazla 

olduğuna ve başlangıçta ortaya çıkabilecek bazı aksaklık

ların sistem oturdukça zamanla çözüme kavuşturulabileceğine; 

kopyacılıktan uzak ve ülkemizin kendine özgü koşullarına 

uygun bir sistemin vakit geçirilmeksizin kurulmasının ye

rinde olacağına inanıyoruz. 



------- ----------------------------

FAYDALANILAN KAYNAKLAR 

ACİNAN Hilmi 

SAG Yıldız 

ARMUT Özdemir 

AYBAR Ayhan 

BALİ Orhan 

BASMACI Sacit 

: "İhracat Kredi Sigortaları ve Türkiye", 

İHRACAT KJ;1EDİ SİGORTASI SEMİNERİ, 

A.İ.T.İ.A. Ba~~acılık ve Sigortacıl~k 

Yüksek Okulu Ya. No.l, Ankara, 1981. 

: "Dışsatım Kredi Güvencesinde Riskler", 

İHRACAT KRBDİ SİGORTASI SEMİNERİ, 

A.İ.T.İ.A. Bankacılık ve Sigortac:ılık 
Yüksek Okulu Ya. No.l, Ankara, 1981. 

: "İhracat Kredi, Sigortasıyla İlgili 

Yasal Çalısınalar", İHRACAT KREDİ 
SİGORTASI SEMİNERİT A.İ.T.İ.A. Ban

kacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu 

Ya. No.l, Ankara, 1981. 

: "İhracatı Teşvik T.edbirleri ve Uygg

lama Esas ve Usulleri", .İHRACAT KREDİ 

SİGORTASI SEDIİNERİ, A.İ.T.İ.A. Ban

kacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu 

Ya. No.l, Ankara, 1981. 

: "İhracatta Vergi İadesi İle Gider 

Vergisi Kanunu'ndaki İhracat Muaflı-

ğının Birleltte Uygulanması", VERGİ 

DÜNYASI, Maliye Hesap Uzmanları Der

neği Yay~nı, S.4 (Aralık 1981), 

İstanbul. 



BELGİN İsmail 

UZUNOGLU Bahtiyar 

ALTINTAŞ Ünal 

BELGİN H. İsmail 

BELGİN İsmai.l 

BOZER Ali 

66 

: Dışsatım Kredi Sigortası Sistemi ve 

Uygulama Yöntemi, Türkiye Sınai 

Kalkınına Bankası A.i. Araştırma ve 

Geliştirm~ r~dürlüğü, İstanbul, 

Ocak 1981. 

: "Dışsatım Kredi Sigortası", VERGİ

TÜNYASI, :Maliy~ Hesap Uzmanları Der

neği Yayını, S.4 (Aralık 1981) 

İstanbul. 

: "Dışsatım Kredi Sigortasında Bilgi 

Toplama", İHRACAT KREDİ SİGORTASI 

SEMİNERİ, A.İ.T.İ.A. Bankacılık.ve 

Sigortacılık. Yüksek Okulu Ya.No.l, 

Ankara, 1981. 

: "Genel Açıdan İhracat Kredi Sigortası", 

İHRACAT KI.tEDİ SİGORTASI SEMİNERİ, 

A.İ.T.İ.A. Bankacılık ve Sigorta~ı:J_ık 

Yoksek Okulu Ya.No.l, Ankara, 1981. 

BÜYÜKKAYA Alttattin : "Türkiye'de İhracatı Teşvikte İhracat 

Kredi Sigortasının Ekonomik ve Teknik 

Yönü", İHRACAT KREDİ SİGORTASI SEMİ-
~ . . . . 

NERİ, A.İ.T.İ.A. Bankacılık ve Sigor

tacılık Yüksek Okulu Ya.No.l, Ankara, 

1981. 

BÜYÜKKAYA AH1attin : "İhracatı Teşvik Sigortası", SİGORTA . 

DÜNYASI, Yıl:l7, S:203 (Kasım 1976),?. 



CAN Tevfik 

CEYHAN HalUk 

Cİ!tiİLLİ Ekrem 

ERDAL Yaman 

JONES Frank 

KARLUK Rıdvan 

l - -

67 

: "İhracat Sigortası İhracatımıza 

Neler Getirebilir?" İHRACAT KREDİ 

SİGORTASI SEIJİ1TERİ, A.İ.T.İ.A. Ban

kacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu 

Ya. No.l, ML~ara, 1981. 

: "İhracatımızın Sigortalanması İçin 

Ne Diyorlar?", SİGORTA DÜNYASI, Yıl:l3, 

s. 147 (~~t 1972),?. 

: "İhracatta Vergi İadesi", E.İ.T.İ.A. 

DERGİSİ, C.XII, S.l (Ocak 1976), 

Eskişehir. 

: Dışsatım ICredi Sigortası-Kuram, Uygg

lama ve Türkiye Gerçeği-, Doktora 

Tezi, Ankara, 1983. 

: International Trade Gentre UNCTAD/ 

GATT, Export Financing, Geneva, 1974 • 
. ' 

: "Export Credit Guarantee And Efeport 

Credit Insurance", THE FINANCING OF 

EXPORTS FROM DEVELOPING COUNTRIES, 

International Trade Gentre UNCTAD/ 

GATT, Geneva, 1984. 

: "İhracat Kredilerinde Risk Sorunu Ve 

İhracat Kredi Sigortası", İSTANBUL 

TİCARET O D ASI MECMUASI, N o. 7-9 

(Temmuz-Eylül 1980). 



KARLUK Rıdvan 

KARLUK Rıdvan 

KARLUK Rıdvan 

KAS.AROGLU Armağan 

ICEliDER Rayeg~ 

ÖÇAL Akar 

~ .. ::._=-:_ -.~(r"_ ----------

68 

: "İhracatın Finansmanı ve Geliştiril

mesi Yönünden Türkiye'de İhracat 

Kredileri'.', E.İ.T.İ.A. DERGİSİ, 

c.XVII, S.l (Ocak 1981) Eskişehir. 

: Uluslararası Ekonomi (Ders Notları) 

Teori, Politika, Uy&Ulama, Kurumlar, 

E.İ.T.İ.A. IDconomi Fakültesi Yayını, 

Eskişehir, 1980. 

: Türkiye'de TI1racata Yönelik Dış 

Ticaret Politikası ve İhracatın 

Yapısal Analizi, E.İ.T.İ.A. Ya.No. 

237/158, Eskişehir, 1981. 

: ""Hizmet İlıracında Sigorta ve Finans

man Olanakları", İHRACAT. KREDİ SİGOR

TASI SEMİN:l~Rİ, A.İ.T.İ.A. Bankacılık 
ve Sigortacııık Yüksek Okulu Ya.No.l, 

Ankara, 1981. 

: "Hukuki Açıdan İhracat Kredi Sigortası", 

İHRACAT KREDİ SİGORTASI SEMİNERİ, 

A.İ.T.İ.A. Ba~~acılık ve Sigorta~ılık 

Yüksek Okulu Ya.No.ı, Ankara, 1981. 

: Sigortacılık ve Sigorta Hukuku Hakkında 

Genel Bilgiler, E.İ.T.İ.A. Ya.No.81, 

Ankara, 1971. 

SESYILMAZ Tarık B. : Ortak Pazar'da İhracat Kredi Sigortası, 

Ankara, 1969. 


