
T. C. ANADOLU ÜNiVERSiTESi 

SOSYAL B iLi MLER ENSTiTÜSÜ 

İHRACATlN FiNANSMANI 
VE 

TÜRKİYE UYGULAMASI 

Şadi ÜSTÜN/ 

( Yüksek Lisans Tezi ) 

ESKIŞEHIR 

1988 



İ_Q İ N D E K İL ER 

'i' A B L o l, A h . . . • . . • . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . X 
,, 

I (.1 A L 'l' i•: A L :A h XI .!~ u J. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • 
G İ H İ ş • . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • ı 

B i r i n c i D ö 1 ti m 

:t H R A c A T }' i N A lll s İ' i A 1 I N I N 

~L' 1~ l,ı }~ L rJ ]' H İ, r A p I <.• I, i ı'·ı L }<; y İ '·' i ,L".t. .'J u >) ~-~) 

V E .t:' U N K S İ 'i O .1'~ 1 A L I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 -~--·-

7 ...,.. 

A. Ulusal ..b' inansman Kurmuları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'l 

1. l~'lerkez Ba.nlca .. ları ......................... . 7 

2 • :iı j_ (~L~:r.:· i }:,C.ı..Ill\:~:i.J..c:.t:e • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • •· • • • 9 

3. İ h tisas Banln·· .. lcırı •••••••••••.•..•••••••••• ll 

4. İhru.ca t Lred i ~)j_f'Ortası LurmnlarJ_ •••••.••• 13 



III 

5. İhr:aca t Komisyon t~irketleri • . . • • • • • . • . • • • • 15 

6. İhracat Konsorsiyumları •••••••••••••••••.• 17 

B. DluslH.rnrası }'j_:n::tnsm.:ı.n Kuruınıarı . . . . . . . . . . . . . 18 

1. Uluslararası Lal.kınma l1airesi (AilJ) . . . . . . . lö 

2 • lJi)nya })a.nJct~.:.rJ ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :L :J 
·:.; 
~· . Uluslararası L<:ıl.:J.mnFl Kurunn.1 (DJA) . ...... . l9 

4. ulusln.rarası 1•'inansrna:n hurı..mm ( rı~·u) . . . . . . . 
5. Uluslcıra.rası 1'ara :!:''onu (Ihtı') ................. 

20 

20 

III. İlJlUı.C.ii'l' J.ı'İl·:Al:-! Sl'ılÜ·i IN Ill 'J~uhLJ·J\İ • • • • • • • • • • • • • • • • • 21 

A. H isk Açısından İhracatın .l!'inmısm<:'ını • • . • . . • • 21 

ı. Risk Üstlenıneden Sadece l!'on ö<:t{~luı<ıal<: . . . . 22 

2. E'on Ga[~larrıadc-m badece Hisk Ustlenrnek . . . . 22 

3. Hem Risk Ustlenmek Hem de Fon ~atlamak •• 23 

B. İlp:·aca t Kredileri • · •••••••••••••••••••• ; • • • • 23 

ı. Kullanım Yeri ve Amacına CC.~re İlı:racat 

h:redileri ............... • . . . . . . . . . . . . . . . 2) 

a. Sevk Öncesi İhracat Kredil~ri •••••••• 

b. b evle 8onrcısı İhracat 1\.redtlr:::ri ••••••• 

aa. bısa Va~eli İhracat hredileri • • • • 

bb. Orta Vudeli İhracat }redileri . . . . 
cc. U?-un VH.deli İhracat J..ı·edileri .• ... 

Kre:ö.ileri ............................... 

')~ 
L..J 

26 

31 

<::t. tıc1tıcı. ~:~.:cr·d.j~leJ'_ .. i . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . J.:·· 

b. Alıcı i~ redilE·rj~ • • • • • • • • • . . • • • • • • . • • • • ~4,'( 

C. İhracat K.re.di ~;icortası •..••.•..•••••••••. · '.:59 

ı. '.Ca:rıını • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • ~·':} 



IV 

2. Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

3. L.apsadıt;ı lüskler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L~) 

a. Tica:ı::·i hiskler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

b. ııolitik li iskler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c. :uocaı .id'et :U iskleri ................... 
~igorta Primleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a. Kısa J)Cınenı bi.eortalumada 1.):-ciı:ılerin 

Sapüı.nması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'1 

b. Orta ve lızurı JJi):nern bieortulamc-L!.l.a 

Primlerin ~apt2xrn~sı .................. 47 

5. 'J.'eıninat Ueldlleri ••••••••••••• Oo •••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

b. Orta Vadeli Teminat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

c. Dzı.ın V<-ıdeli ~l.'emina t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. İhracatı ~'envik .:ı..rnaclı Li~· er ~C'E;dbirler 

ı. İhracatta Prim 8istemi ................... 51 

2. Vcr~isel ~e~viLler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

4. Devlet ~azarlama Yardımı ................. 
IL İhracat isıemlerinde Kul1?-nJ.lan ·ıeni 1l'ekrıil\l(-~r 54 

ı. :b\orf·aj_tine_: . • • • • . • • . • • • • • . • . . . . . . • • . • . . • • • 54· 

a. 'l'anırn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b. İşleyü;ıi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

c. ()zellikleri . ...................... • ... . 
d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 • ı;· cı. c to:rin{~: . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . .. . . • • . . • t)() 

a. 'J.'anım ••••••••••••••••••• <O ••••••••••••• 
(,() 



V 

b. İşleyişi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

c. Türleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d. I-'Ialiyetler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Export Leasing •.••••••••••••.•••••.••••••• 

4. Coııntertrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a. ~Panım . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
b. 'rürleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

aa. 'l'aka~:ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
bb. Bağ:u .. l•ıuamele • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

cc. Geri Satın Alma (Denkleştirme) • • • • • 

dd. Off-Set • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ee. Bloke Paralar •••••••••••••••••••••• 

ff. Üçlü Ticaret • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

c. Özellikleri • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
IV~ İHRACATIN PİNANS~IANINDA KARSILASILAN SORUNLAR • • • 

A. Genel Ekonomik Sorunlar •••••••••••••••••••••• 

ı. Finansal Kaynaklar Sorunu ••••••••••••••••• 

2. Ödemeler Dengesi Sorunu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

3. İhracat Hacmi ve Yapısı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

4. Altyapı Yetersizliği •••••••••••••••••••••• 

B. İhracatı Geliştirme Sorunları • • • • • • • • • • • • • • • • 

ı. İhracatı Geliştirme Olanaklarının 

61 

63 

uLj 

64 

b'/ 

6? 

(;8 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

75 

Yetersizliği •••••••••••••••••••••••••••••• 75 

2. Koordinasyon Sorunları •••••••••••••••••••• 75 

3. Y0netim Sorunları ••••••••••••••••••••••••• 76 

c. Kurumsal Sorunlar •••••••••••••••••••••••••••• 76 

ı. Bankacılak Hizmetlerinin Yetersizliği • • • • • 76 

:,;;o 



VI 

............. 78 

4. Kambj_Jro J)r::nPtirni • • • • • • • • • • . • • • . • • • • . • • • • • '('d 

AksaklıkJ.ı-ı.r .............................. 

İL: ine i b Ci 1 U m 

İ H H A C: .11. 'ı: I lJ 

A. }'lrn:ı l·ınecsi. :1:~1, n•: n j•oli t:i lnı1ar • • • . • . . . • • • • • • (j() 

ı. "J)i1~'i:tıci De~ '1. J.llJ.k 1.nlkH!ırırı l'larn Jı()rıc'ıııi 

(1963-196'/) . " .......................... " .. Hl 

2. :Lkinci 13ef; :i:ıl1Jk J: .. alinnına ELrını :uc.ine:mt 

( ı 9 6 8-ı 9 7 2 ) • • • • • • • • • • • '. • • • • • • • • • • • • • • • • • . • tJ 2 

3. Üçünci.i Beş ·~:ıllık Lalkınmcı ]'lanı }Jh:eırıj_ 

( 197 ·~ 1c '7'() _.,~·- :) ................... "' .......... . 
Lj • DC'.rdi.incü BE': R r ıllık Kall:ınma :lJl::-tnı }_)(_;nf:mi 

(1979- 1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i:6 

5. Beşinci Jeı:;: rıllık halkımrıa )'lanı J;i"·li(:I!!i 

.......................... ~ .... 



VII 

•:.10 

A. ~rürk :Eximbank li'q!Il'.J,g •••••••..••••.•••...•• 90 

ı. lian1ca .. nırı J\.ınr~ı,cı ••••••••••••••••••••• " •••• sı o 
2. Bankanın Fn8liyet Konuları •••••••.•••••• 91 

3 • BankanJ.n Kaynakları •••••••••••••••.•.•.. 92 

B. ı.l'icari }:>ank~~ L.t'~irn.<~kJ.fırı •••••••••••••••••••• 93 

C. }{eeslcont 1i.aJrntt:'.·ı ••••••••••.•••••.•.•••...••• 94 

D. Destekleme ve Fiy8t İstikrar Fonu ••...•••.• 96 

B. İhracatı 11'eRvik :t•'oı~ı~ •••••••••••......•••••. 96 

Si b 

()(1 
~--

A. İhracat Krediler]., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • 101 

ı. İhracat Kredilerinin Gelişimi ••.•••••.•• 101 

2. İhracat Kredilerinin Kullanılmasında 

J~rCJ~narı ~} Eırt la.r ......................... . ıob-

3. Yurt İçi Kı:ı.ynal::ln.rdan f:Ja2:1Emı:m iLr:tcu.t 

},_redj.leri • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • 10'/ 

a. [~evk i'·ncesi Lrediler • • . • . . . . • • • • • . . • • 108 

aa. }: lSD. v~1.d:;üi İhracat K red j le: ri • • . • 108 

i. }\elteli-Bel{',esj_z Krediler •..••. 108 

ii. İhracat heeskont hredisi . . . . . 110 

iii. ~l.i.tU.n 1 rec'lisj_ • • • • . . • . . • • • • • • • 113 

.... 
i. İhracat üar<mtili Y:itJ:ı:·:ı_rrı ~.-,·nd. 11Lj 

ı. ı' 'V,:·ı·ı:;···ı-r·:ırıı ı''•ı'·"ll -;·ırı··ı~L···i"cJ .:ı· 'ı.'e·c• v-ı· ı·ıc::; - • .l ... 0 -~ M'- o- (." •• .ı.. 0 ( - ' l ) .,) - . ' ' -- ~ oO •• ,,) • l:\.. 0 • - ../ 

'1-



VIII 

b. Sevk E:oru·,:~:ıı LrHLi lt.;:c ••••.•. , ••••••••• 11i; 

Cl(:l • J, .. :r·e (·ı i ................ . ll(, 

lılı. . . . . . . . . . . . . ., "' ..... De· . 

......... Qo ••• lt ....... ı:u:ı 

c::ı.a. l·ic:lırı. AlıcH'JJ.ncı.an 1ieEüJ:ü 

( L\ l J <., J '•'ı' rırı·-· ] 'Y'"-'.·:f.i. "'····"•rı·,::,-.•. .-_:n.ıı.ı .... 'J ~--- .. .- _ .!.. -· :01 .. L< __ .. ı.>.. - - -

b. ·vcı.et<::'si • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • ı:- ı 

c. Devri •••••••••••••••••••••••••...•.••• 122 

d. Jh::·efini'·ı.nrow<:uı 1~. eô.ileriıün ()ri enınerıi 

( l~c.t pet t ılın.:ı. s J4) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1~) :> 

aa. l'ıal ve Hizmet İhre:•.cı tıe (j(i_erıwesi 

(Alıcı Firma Prefinansmanı) 

bb I. ·c }{ d 1-J ' 'l']_ I~· 1' ._;ı· 1 · k • 11raç .. e E? •. e:r:ı _ e ıaıısup J•,u.ı me . 

Suretiyle Üdenmesi •••••••••••••••• 124 

cc. Tasfiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1?5 

dr1.. İhrrı.c<'ı.t lJJ..':~:ıml <ı.ki Dövi:;-; i .. : ~-.n.m·ı ır:ıcı 

rilr:ıeut L,oru.ıılu lHivi~~-lerJJ~ \.ci.urıı-ıcs:t 127 

(~cJ~·p,.)ç]_i]wi~·:.:L •••••••••••••••• o • Go •• lt. (J. "" • .:. •• 1~:~·( 

1 l ( i 1 i U 8 J.. j_ ~n n c le J:l • • • • • • • • • • • • • • ~~ • • • • • • • • • l? 9 



IX 

ı. ıtpr.ni J·<·e"J' ·ı,, VP V . '-·· -- ' .. ~ ı..; -· . ı , Harç İsti~nası ••....•..•• 134 

0 .L~h:ı:·~cattn ·v-~·r::·ni Le .. ___ ,,_ .. .:..;.., c:.. . ., \.:··-·;:: .. - In.desi_ ..... ·-············· 

:3. Gtimrük l>ıuc..:ıfiyetli l)('vi?, '1'e.1Jısisi • • . . . • • • • • 13'1 

4. İln·ı:-tcn.t tıc::ı.yılnn }satıç ve 1'eRljrııJ.nı: İle 

5. Konut li'onu l·ıuafiyeti • • • . • . . • • . • . . • • • . . • . • 138 

7. Yururrılar \fe:rr:isüıde İhracat İrıtisrıar.::ı •••• 140 

8. Katma De2or Vor{isinde İhracat İstiun8Rı • 1~1 

9 . .havlun Primi üyeulaması ••••••...•...••••• 1~? 

ll. D(jviz Kuru l'o]_i tilcc:ı.sı • . • • • • • • . . • . • • • • • • • • 111 ·;, 

r eni '.ıfknHrler ••••o•••••••••••o••••<~-••••••••• 

ı. i"orf<d_ tine iJ~r{_·:ıJJ.c.-ıJ'na.si ••••••••• " •••••••••• ı ;ı:.: L.,.) 

4. Oountertrc-ı..de Uyt ularMı.sı ••••••••••••.••••• 150 

~-3 O 1 < 'UJ\J ]~./~}~.;. • • • • • • • • • • • • • .. " • • • • • • • • • • • • • "' • • • ~~ • • • .. • • 1 ~; :: 

s o ı~ ·u ~~ • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı::, ıl 

J!'A-l:DAlıAr IJ,J>._J, hAYt::ü:JAl: •••••••••••••••••••••••••• i-viii 

J:..:.=:,l{ ••••••••••••••••• o •• o .................... o .. j~x-xi.i 



T A B L O L A H 

:No Tablo Adı Sayfa 

ı Kısa Vadeli İhracat Kredilerinin 30 
Özellikleri 

2 Orta Vadeli İhracat Kredilerinin 32 
Özellikleri 

3 Uzun Vadeli İhracat Kredilerinin 34 
Özellikleri 

4 Kısa Vadeli Reeskont Kredilerinin 95 
Dat;ılımı 

5 ıvıevduat Bankalai·ı İhracat Kredileri 102 

Gelişimi 

6 T.C.Nerkez Bankası İhracat Kredilerinin 104 
Gelişimi 



AID 

· BBYKP 

BBYKP 

DBYKP 

D:PT 

:b"'OB 

İBYKP 

IDA 

I:b"'C 

İKS 

KTS 

!>'Id. 

R. G. 

· T .P .K.K. 

. . 

. . 

. . 

K I S A L T M A L A R 

Ageney For International Development 
(Uluslararası Kalkınma Dairesi) 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Devlet Planlama Teşkilatı 

Free On Board (Güvertede Teslim Fiyatı) 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

International Development Association 
(Uluslararası Kalkıruna Kurulu) 

International Finance Corporation 
(Uluslararası Finans Kurumu) 

İhracat Kredi Sigortası 

: Karşılıklı Ticaret Sistemi 

: I•ladda 

Resmi Gazete 
Türk Parasının Kıymetini Koruma 



ctntı: 

ihracatlarını ce1iı;~t:Lrı ıe ve ç~eşi tlendi:r.-ıneye cLuychllcla:ı:ı ih-

tiyaç bilinen bir cerçektir. Löyle bir [eli~meyi saLlıya
; 

bilmek için toplam ihracat içindeki maıuül ve yarı marıJiU 
" 

maddeleı:inin payının artırılması ve aynı zarnanda yeni pa~ 

zarlara ve yeni alıcıla:ea yönelirınıesi lm<~ınılmaz olnıakta-

dır. 

Ülkeler f>ahip oldı.:ı.kları kaynakları ve lJLhıya co[:rafya-

~andaki d.u:r.·tınılarını c·tizt5ııü.ne alarak, yatı:r-ıınlarını JÜcı.rıla-

makta ve gerçekleştirdikleri tesislerde üretilen mal ve 

ltizmetlerin bir kısmı ile kendi r·ereksinirıılerini kar:şıla-

ınakta, bir kısmını ise ba0ka ülkelere ihrac ederek,karşı-

lıB;ın(ta }<:endi olanaklar:ıyla saE;layaıııad ıkları vey8. L erHi i -

leri ürettikleri takdirde rıahalıya rıırıl o:Lacak ;:•tÜ VG hiz-

wetleı·i uatın alnıcı.J.ctatiıı:lar. 13u ürlinleri dı;;ıarclan alar)il-

neleri i1_,~i.n ise, ül.Leleı:i:n, döviz celiı·lerine ihtiyaçla:r:ı 

' vardıı·. JJciviz cel].rlt:L'ini:rı elde edilı:H~E.ıiıdn ETl ı:i,:··.n ve La-

lJ.cı yolu ü;e jJu:<:~eat c(j].i.)~·le:cinin a:rtıı:J.l!!t1::ü'>ıdlJ·. 
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İhracatçılarn•. dünya pa:?.arlarında harşılaştılrla:cı H';

l.abet, yeterli cilçi.ide :finanmnanın va:elı{ını (Cisterwekteöir. 

13u nedenle E:iö~; konusu ihı-acat çabala:eıın deBtekleyici uy -

fUll finansman SÜJtemleri herrıen heınen hütün celişnıiş tüke

lerde ve bir kısım geli0ınekte olan ülkelerde etkin bir bi

çimde uy&ulannıaktaaır. 

1'ürkiye 1 de lS60 1 lı yıllardan be:ei wnulc},nrnakta olan 

i thal ikamesi poli ti1msı 2~ ocak kararları ile terk edile

rek ekonomicle dışa açılrna stratejisi izlenıneye başlanmış -

tır. Bu amaçla 24 Ocak Kararı • nda 'l\ü:dt ekonomisinin dışa 

açılmasını kolaylaştıracak bir dizi teşvik tetbirlerine 

yer verilmiştir. 

1980 yılından uu:nra izlenen ihraea ta yc5neljJ;: poli ti

kalar ve bu yönde sa[:l~~.nan teşvikler ihracatıınızda ünernli 

artışlara neden olwuştur. Ancak, hızla de).:;i::~Em cH!nya tica

retinin cerekleri:nin yerine getirilmesi rerekti(i ve 'J.'ürk 

ihrac Li.rli.nleri, özelliklede toplam ilıracat içinde Ciııemli 

bir paya sahip ole::,_n sanayi malları açHnncıan c.·eleneksel 

pazarların dıı:nnda potamüyel pazarlarında Hıevcut oldut~u 

düçüncesi, Türkiye için ihracat finanemanına daha rasyo

nel bir fJekilde bakıltiıEtfıı ve daha sis'te.watik ve planlı 

bir ibraca t genişleıner3i ~~ orunluluğurlu orta;ya ç:J.1u:ırıııı0tır. 

}:;u çalışkada fe:r:·ek 0 elü;ııniç gerekse reli~?i::ekte olan 

i.Ukelerde uy{'ulanan ihracat finanı:mıa:n kolaylıkları ve ter:;;

vikle:r:-i ile lj_'ürkiye 1 de bu konuda yapılan çalJ_şrnalar ve 

uyculamalar incelennıiştir. 



birinci bölümde İhracat firıanswanının tel'ıelleri, ycıpı

~n, işleyiı:;i ve forıktıiyonları üzerinde durularak teorik 

bilgiler verilmeye çı.-:t1ı~;:ılııııı]tı:r:·. İhracı__ı t finansmanının ta

nımı verilerek, ihracat finansınanına kaynak sa~layan ku -

:cur:üar, ihracat fin.anm•ıanının türleri v-e ihr<.ıctitın fi.ıı<U1s

uanındı:ı, karı]ılafıılan c:orunlar ayrıntılı. ula:r:1.U·. L:ıC0-olennıiş

tir. 

İkinci bülüıncle ü;e, 1i'ürkiye 1 de ilı:cs.cu. tın j'j_uanswanı 

ine::elenmiştiJ~·. ()nce Plan cHinemleri i tibaj~·iyle ihrt~catın 

i'irıansırıanında üüenen :rıolj_ tikı:1.la:ı: ~leaıınmır:;tır. J1abL•. u on-

cat sekt(5ri.üıe Da{lanan finanmuan kaynaklarının kullanıLı 

tel::nik:Leri ve ihracatın fi:nanwnanıncla ka:t·(;ılfH:;ılan ~3or1.U1-

lara değinilmiş, lıu uorunla:r:ın çözüuıü için tineriler {'eti

rilmiştir. 



B i r i n c i B ö 1 ü m 

İ H H A C A T 

T E M E L L E R İ, 

F İ N A N S M A N I N I N 

Y A P I S I, İ Ş L E Y İ Ş İ 

V E F O N K S İ Y O N L A R I 

I. İHH.ACAT J:!'İNANSlVlANININ 'l'ANDH 

İhracatçı, dışsatım sürecinde finansmana ihtiyaç duyar. 

İhracatın finansmanı; ihracatçının ihracat taleplerine cevap 

verebilmesi için ihtiyaç hiss'ettiği finansman veya ihracatçı-

nın. mal ve hizmet sevketmeden önce ve sevkettikten sonra 

ihraç işlemi ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu fonların sağ

lanmasıdır(l). 

(1) Beratiye ÖNCÜ ve Di~erleri, İhracat Kredi Sigortası ve 
Türkiye Değ:erlendirmesi,İGEME Ya., Ankara, 1987, s.l. 
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İhracatçının yararlanabileceei çeşitli finansman al-

ternatifleri bulunmaktadır. Bu alternatifler dört başlık 

altında toplanabil~r(~): 

-Kendi"öz Kaynakları, 

-Ticari Bankalardan Saelayacağı Krediler, 

-İ thalatçıdan Alacae:ı Avans, 

-Yabancı Kaynaklardan Sağlayacağı Kredi. 

İhracatçının özkaynakları güçlü ise, bu finansmanı 

kendisi karşılar. Ancak gelişen iş hacmi karşısında kendi 

kaynakları yetersiz kalırsa, dış kaynakların sa[ladığı a

vantajları dikkate alarak, _diğer finansman alternatiflerini 

kullanır. 

İthalatçı genellikle mallar eline geçmeden ödeme yap-

mak istemez ve ödeme süresi en uzun tutan alternatifleri 

tercih eder. Diğer yandan ihracatçı ise, genellikle en uy

gun ihracat finansmanı şekillerinin ne olduğu ve benzeri 

konularda uzmanlaşmış bankaların danışmanlığı ve hizmet

lerine başvurur(3). İhracat işlemlerini yürütebilmek için 

ödemenin en hızlı biçimde yapılmasını ister. Ayrıca, it-

halatçının borcunu ödeme riskine karşı garanti arar. 

İhracatın finansmanı, ihracatçıların, cari sistemleri~ 

ni yeniden gözden e~eçirmelerini sağlamak ve gelişen ülke 

(2) Oktay VARLIER, Dış Ticaretin Finansmanı ve Türkiye'deki 

Uygulama, Ankara, 1988, s.2. 
(3) M.Cihat D.MJIŞlVıAN, İhracat l',inansman Yöntemleri, Devlet 

Yatırım Bankası Ya., Ankara, 1987, s.l. 
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ihrr~catlarının i thalatçılara karşı vadeli ödeme kolaylıkları 

uygulama olanaklarını artırmak gayretlerine katkıda bulun

mak amacını sa~lamaktadır(4). 

Gelişmiş ülkelerde, bankacılık hizmetleri ihracatın 

finansmanında büyük olanaklar sağlamaktadır. Diğer yandan, 

banka sistemi içinde olmadan sermaye piyasası aracılığı ile 

dış ticaret fnaliyetlerini finanse etme eylemleri önem ka-

zanmaktadır. Ancak yine de bankacılık sisteminin bu konudaki 

önemi giderek artmaktadır. 

İhracatçı bu finansmana ihracat işlemlerinin iki farklı 

aşamasında ihtiyaç duyar. İlk olarak ihracatçı ilgili talebi 

aldıe:ında malların üretimi veya satın alnması ve satış için 

nakil ambarına konmasına kadar olan dönemdir. Eğer ihracat 

talebi nakit karşılığı ise, ihracatçının malların sevkinden 

sonra başka bir finansmana ihtiyacı olmayabilir. Sevkiyat 

öncesi finansman ihracatçının işletme sermayesi veya ticari 

fonları için gerekirken, sevkiyat sonrası finansman sadece 

uluslararası rekabet sözkonusu olduğunda ve alıcı kredi ta

lehinde bulunduğunda geçerli olmaktadır(5). Bu açıklamalardan 

sonra ihracatın finansmanı aşağıdaki şekilde tanımlanabilir: 

İhracatın Finansmanı: İhracatçının sevkiyat c5ncesi ve 

sonrasında ihracat işlemleri ile ilgili gereksinim duyduEu 

mali kaynakların sa[~lamnasıdır( 6). 

(4) (Çev.Erdil ÜNSAL), International Center UNCTAD/GATT, 

Ocak-197l'den Gelişen Ülkelerde İhracatın Finansmanı, 
Dış Ticaret Bakanlığı Ya.No:4, Ankara, 1975, s.2. 

(5) ÖNCU ve Diğerleri, s.2. 
(6) VARLIER, s.2. 



7 

II. İHRACATili l''İNANS~IANINA KAYNAK SAGLAYAN KURUMLAR 

A. Ulusal Finansman Kurumları 

Bir ülkedeki yerli kaynaklardan sağlanacak fonların 

miktarlarını o ülkenin finansal piyasasının yapısı etkilemek-

tedir. Gelişmiş ve rasyonel işleyen finansal piyasaya sahip 

bir ülkede kullanılabilecek kaynaklar çoğalarak, piyasanın 

sunduğu hizmetlere bağlı olarak fonların kullanımları da 

kolaylaşacaktır(7). 

Ulusal finansman kuruluşlarının ihracatın finansmanın

daki fonksiyanlarına aşağıda ayrı ayrı değinilecektir. 

ı. Merkez Bankaları 

Birçok ülkede merkez bankaları uygulayacakları para ve 

kredi politikalarıyla, ihracatın finansmanı için doğrudan 

veya delaylı olarak kaynak aktarımında bulunarak bu sektöre 

fon sağlayabilmektedir(8). 

Merkez bankaları, ihracata yönelik fonların ucuzlatıl- · 

ması, aynı zamanda bu sektöre yeterli fon kaynağının aktarıl

ması konularında etkin rol oynarlar. bu amaca yönelik olarak 

merkez bankalarının uygulayaca@;ı en geçerli yöntem, ticari 

bankalara serbestçe yeniden finansman kolaylıkları tanımak

tır. Yeniden finansman, ya bankaların iskonto edilmiş senet

lerinin merkez bankası tarafından yeniden iskantoya tabi tu

tulması, ya da senet üzerine avans kolaylıklarının sağ·lan-

ması şeklinde olmaktadır. 

(7) Ahmet AKSOY, İhracata Yönelik İşletmelerde Alternatif 

Finansman Yöntemleri, Ankara, 1988, s.5. 
(8) Ziya KAYLA, ~~rkez Bankası İşlemleri, Ankara İ.T.İ.A. 

Ya., Ankara, 1981, s.35. 

.. ·~ 
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Merkez bankasından kaynak alımı, bankaların portföy

lerinde bulunan senetlerin reeskonta getirilmesi ya da 

bunlar üzerine avans alınması yolu ile sağlanmaktadır(9). 

Ticari bankaları, merkez bankasından kaynak sal?;lamaya 

yönelten etken, piyasa faizinden daha düşük oranda faiz 

ödeyerek merkez bankasından para alabilmeleridir. 

Dolayısıyla, piyasa faizi ile merkez bankasının uy

guladığı reeskont oranları arasındaki farklılık arttıkça, 

bankaların merkez bankasından kaynak sağlamaları artacaktır. 

Bu durumda, merkez bankası ihracat sektörüne uygulanacak 

reeskont faiz oranını düşük tutarak, bankaların kaynak sağ

lamak amacıyla merkez bankasına yönelmesini bu piyasaya yö

nelik kaynak aktarımını sağlamış olur. 

Reeskont Politikasının uygulanması, çeşitli ülkelere 

göre özellik göstermektedir. Örneğin; İngiltere'de reeskont 

için merkez bankasına başvurulması genellikle kısa vadeli 

senetlerde rastlanan bir olaydır. Bu ülkede ihracatın finans

manı daha ziyade ticari bankaların sorumluluğundadır. Japon

ya'da merkez bankası sadece 6 aya kadar olan peliçeleri is

konto etmektedir. Fransa'da ise, banka tarafından ihracatçıya 

verilecek kredinin vadesi ve tutarı, öncelikle merkez banka

sı tarafından ayarlanmak durumundadır(lO). 

(9) KAYLA, s.37. 

(10) KAYLA, s.39-42. 
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2. Ticari Bankalar 

Bankaların aracılık yapmadığı bir ihracat işlemi düşü

nülemez. Akredi tifli ödeme şekline e·öre yapılan ihracat iş

lemlerinde akreditifin mutlaka bankalar aracılığı ile ger

çekleştirilmesi zor\mludur. Gerekli garanti ve kontrogaran

tiler, nakit olarak teminat alınıp verilmesi, ihracat hesap

larının kapatılması yine bankalar kanalıyla mümkün olmaktadır. 

Genellikle ttelişmiş ülkelerde, kısa dönem ihracat garan

tileri ticari bankalarca verilmektedir. Ticari bankalar genel 

olarak bu kredileri mali ve itibari kuvvetli gördükleri. ihra

catçı müşterilerine açarlar. Bu bankalar karşılıklı işlemleri 

kolaylaştırmakta, zaman kaybını önlemekte ve karşılaşılması 

mümkün riskler.i an aza indirmektedir( ll) • 

Genel olarak, bankaların döviz satın alma, döviz bulun.

durma, döviz satma yetkilerj vardır. Ayrıca bankalar, ihra-

cat bedellerinin süresi içinde yurda Eetirilmesi:nl de takip 

ederler. 

Ticari bankaların ihracatçı müşterilerine sundukları 

diter bazı hizmetler aşa[ıdaki şekilde sıralanabilir(l2): 

- Dış ülkelerde temsilcilikler veya irtibat büroları 

açarak, ihracat pazarları, bu ülkelerdeki finansman kurum-

larının durumları, ülkelerin d(5viz pozisyonları, sevkiyat 

durumu, ithalat ve ihracat rejimleri ve mevzuatları hakkında 

hızlı ve detaylı bilgi sağlamak, 

(ll) ÜNSAL, s.32-33. 
(12) Nejat DURA, İhracatın Finansmanı, Devlet Yatırım Bankası 

Ya., Ankara, 1982, s.55. 



10 

- İhraç edilecek malın, yurtiçi ve yurtdışı üreticileri 

veya toptancıları ve bu malların fiyatları hakkında ihracat

çıya bilgi aktararak, zaman kaybını önlemek, 

- Kredi türleri, maliyetleri, yurtiçi ve yurtdışı fi

nansman olanakları hakkında her türlü, detaylı bilEiyi 

sağlamak, 

- Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, yetki.li hukuk da

nışmanlarının adlarını, adreslerini, ihracat komisyoncuları

nın adreslerini temin etmek, satıcılar hakkında referans 

mektupları düzenlemek. 

Ticari bankalar, genellikle sevk öncesi ve sevk sonrası 

kısa vadeli ihracat kredisi temininde rol oynarlar. 

İngiltere'de ihracatın finansmanında, ticari bankaların 

rolü oldukça önemlidir. Kısa - orta ve uzun vadeli kredilerin 

hemen hepsi ticari bankalarca sağlanabilmektedir. 

Almanya'da kısa vadeli ihracatın finansmanı, Eurecredit 

vs. gibi uluslararası kredilerle yapılmakta olup, yerli ve 

yabancı ticari bankalardan kolaylıkla temin edilebilmektedir. 

Almanya'da orta ve uzun vadeli ihracatta finasman, ih

tisas bankaları tarafından sa~lanmaktadır. 

Japonya'da kısa vadeli _ ~ ihracat kredileri de 

ticari bankalar tarafından sağlanmaktadır. Orta ve uzun va

deli ihracat ise, BXIM Bank of Japan tarafından veya bu 

banka ile bir ticari bankanın ortaklığı ile finanse edil

mektedir. 

Fransa'da kısa, orta ve uzun vadeli ihracat kredileri, 

ticari bankalardan temin edilmektedir. Altı aydan uzun sü-



ll 

reli kredilerin harekete geç~rilebilmesi için daha Unce de

ğinildiği fi.:ibi, Fransız 1-'Ienkez Bankası' nın oluru gerekmek

tedir. Orta ve uzun vadeli ihracatın finansmanında ise <5nce

likle prefinansman sağlanmakta, sonra bu krediler işlerlik 

kazanmaktadır. 

İtalya'da ise, tüm kısa vadeli ihracatlar ticari banka

lar tarafından finanse edilmektedir. İtalya'da 1ıç tür ticari 

banka mevcuttur. Bunlar kamu kredi bankaları, milli bankalar 

ve ticari bankalardır. Ticari bankalar, or:ta ve uzun vadeli 

ihracatı finanse edememektedirler. Bu krediler daha çok kamu 

kredi bankaları tarafından sağlanmaktadır. 

3. İhtisas Bankaları 

Ticari bankaların ihracatı finanse etme faaliyetleri 

yetersiz kalmakta olup, bu bankaların en ~nemli faaliyetle

ri iç finansmanı yönetmek olmaktadır. T~cari bankaların ya

pısal durumları, son derece karışık işlemleri içeren dış 

ticaretin finansmanında, etkin bir görev almalarını engel

lemektedir. Bu nedenle, orta ve uzun dönem ihracat gereksi

nimlerinde uzmanlaşmış bir kuruluş olan ihracat bankalarına 

büyük ihtiyaç duyulmaktadır. İhtisas bankalarının gUrevle

rini(l~) aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

Orta ve uzun vadeli sevk-öncesi finansman sa{;lamak, 

- Kamu yararına büyük sanayi yatırmlarında alıcı kredi

si sunmak, 

.... Döviz olarak ödünç verme olanaklarını artırmak, 

(13) ÜNSAL, s.60. 
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- Finansman garantisi vermek, 

- Dış ülkelerde şubeler açmak, 

Yeniden finansman işlemleri yapmak, 

- Tek tek bankaların ihracat btüümlerine bilgi vermek 

ve rehber olmak, gibi görevleri yapmakla yükümlüdürler. 

Bu kurumların kaynakları, hükümet tarafından, die·er finansman 

kurumları tarafından, merkez bankaları tarafından veya ihra

catı geliştirme fonu gibi kamu sektörü tarafından oluşturulan 

bazı kaynaklardan sağlanmaktadır. 

Bu kurumlara daha ziyade sınai ürün ihraç eden veya top

lam inracatı içerisinde sınai ürün ihracatının acırlıEını ar...; 

tırmaya çalışan ülkelerde gereksinim duyulmaktadır. İhracat 

konusunda uzmanlaşmış ihtisas bankaları, sigorta olmadan 

orta ve uzun vadeli ihracatı finanse. etmemektedirler. 

A.B.D.'de tüJQorta ve uzun vadeli ihracat kredisi ge

reksinimlerini , Expor~-Import Bank, ticari bankalar ve bazı 

ihtisaslaşmış sigorta şirketleri karşılamaktadırlar. Ancak, 

tüm bu kuruluşlara, işlemlerinde bir kamu kuruluşu olan 

~xport-Import Bank, danışmanlık yapmakta ve ihracatta son 

derece aktif rol oynamaktadır. 

Japonya'da tüm ticari bankalar orta ve uzun vadeli ihra

cat işlemlerinde yine kamu kurumu olan Export-Import Bank of 

Japan'ın aracı kurumları gibi çalışmaktadırlar. 

Almanya'da da orta ve uzun vadeli ihracatın finansma

nında, 1952 yılında 23 ticari bankanın konsorsiyumu şeklin

de gerçekleştirilen Ausfuhrkredit-AG veya kısaca AKA önemli 

rol oynamaktadır(l4). 

(14) DURA, s.60. 



13 

İtalya'da ise, kamu kredi bankaları, milli bankalar 

ve ticari bankalar mevcuttur. Kısa vadeli krediler ticari 

bankalarca verilmekte, orta ve uzun vadeli kredilerde ise 

kamu kredi bankaları ve milli bankalar rol almaktadırlar. 

Kamu kredi bankaları arasında en büyüğü Banca Nazionale del 

Lavaro'dur. Milli bankalar içinde de en büyük bankalar Banco 

di Roma, Banco Cornmerciale İtaliana ve Credito İtaliane'dir 

(15). Bu dört büyük banka, orta vadeli ihracat finansmanının 

en önemli bir kısmını gerçekleştirmektedir. 

4. İhracat Kredi Sigortası Kurumları 

İhracat Kredi Sigortasının işleyişi daha önceki kısımda 

ayrıntılı bir şekilde incelendiğinden burada sadece bu kurum

ların özellikleri açıklanacaktır. 

İhracat Kredi Sit~ortası kurumunun organizasyon yapısına 

ilişkin başlıca uygulamalar şu şekilde sıralanabilir(l6): 

- Tümü ile devlete ait, genellikle mevcut bir devlet 

kuruluşunun bünyesinde oluşturulan yapıda bulunanlar, 

-Kısmen devlete ait, kısmen özel olanlar, 

- Devlet adına iş yapan ve bir acenta şeklinde oluştu-

rulmuş özel kuruluşlar, 

- Tümü ile özel kuruluşlar, olarak türlerine rastlan

maktadır. Bu nedenle İhracat Kredi Si{tortası kurumları ül

keden ülkeye farklılık gc5sternıektedir. Örneein; İng·il te re, 

J?animarka, Japonya ve İsveç'te bizzat kamu kuruluşlarınca 

yapılmakta iken, l''ransa' da kamu-özel karışımı bir kuruluş 

tarafından bu iş yUrütülmektedir(l7). 

(15) DURA, s.61. 
(16) ÖNCU ve ~iEerleri, s.35. 

(17) ÜNSAL, s.44. 
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İhracat kredi sie_ı~ortası yapan kuruluşlar, genellikle 

kamu ni telikl.:idir. Çünkü, kamu desteğine gereksinmesit?.:orta 

kapsamına giren risklerin özelliğinden ile.ri e.;elmektedir. 

İç savaş, isyan, ihtilal ve transfer olanaksızlıkları gibi 

rizikolar ihracat kredi sigortasın~ konu olmaktadır(l8). 

Bu kurumların amacı genelde k~r etmek değil, ihracatın 

geliştirilmesi ve teşvik edilmesi olmaktadır. 

Fransa'da CUFACE 1928 yılında özel kanunla kurulmuştur. 

Bu banka, :Fransa' daki banka ve ihracatçılara ticari ve poli

tik risk sigqrtası sağlar(l9). COFACE, kısa dönem sigorta 

işlemlerinde işlevleri kendi adına sürdürmesine karşın, orta 

ve uzun dönem işlemlerinde riskleri kamu hesabına sigortala

maktadır. · 

A.B.D.'de FCIA (Foreign Credit Ineurance Association) 

ticari riskleri kendi hesabına sigortalarken, ticari olmayan 

riskleri (politik, doğal, afet) Eximbank (Export-Import Bank) 

aracılı2ıyla, kamu hesabına sigortalamaktadır(20). 

Japonya' da ise tüm ihracat kredi sie_tortası işlemleri, 

MITI (The Ministry of International Trade and Industru) bün

yesinde bulunan EIS (Export Ineurance Sention) tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu kurum ihracatçılara ve ticari 

bankalara çeşitli sigorta paliçeleri sunar. 

Avustralya'da ihracat kredi sigortası EFIC tarafından 

sağlanmaktadır. Bu kuruluş l974'de İhracat Ödemeleri ve Si-

(18) Ali BOZER, "Genel Açıdan İhracat Kredi Sigortası", İHRA

CAT KR1~Dİ SİGORTASI SEMİNERİ, A.İ.T.İ.A. Bankacılık ve 

Sigortacılık Y.O. Ya.No:l, 14-15 Nisan 1980, s.23. 
(19) ÖNCÜ ve Diğerleri, s.l03. 

(20) DURA, s.65. 
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gortası A.Ş. (Export Payments and Inaurance Co.) yerine ku

rulmuştur. 

Bunlar dışında, İsveç'te EKN (Export Kreditnaemnden), 

Danimarka'da EKR (Export Kreditradet), kamu kuruluşu olup, 

sigorta işlemleri bizzat bunlar tarafından yapılmakta, 

Kanada'da ECIC (Export Credits Inaurance Corporation), Bel

çika'da OND (Office National de Ducruise), Hindistan'da 

ECGC (Export Credit and Guarantee Corporation), İsrail'de 

I:&'TRIC ( Israel Foreign Trade 'Risks Inaurance Corporation 

Ltd.) tarafından yapılan sigorta işlemlerinde riskler, kamu 

ve özel sektör tarafından paylaşılrnaktadır. 

5. İhracat Komisyon Şirketleri 

İhracat komisyonc~ları genellikle gelişmiş ülkelerde, 

ihracatın finansmanında önemli paya sahiptirler. Komisyon 

firmaların üç çeşit kuruluş şekli bulunmaktadır(21): 

- Bütünüyle Bağımsız Komisyon Firmaları, 

- Yabancı Komisyon Firmalarını Temsileden Kuruluşlar, 

- Uluslararası Komisyoncular Birliği ile İlişkili Ça-

lışmada Bulunanlar, olarak sıralanabilir. 

Gelişen ülkelerin çoeunda yarı kamu kuruluşu şeklinde 

bulunan komisyoncu firmalar, .Uluslararası Komisyoncular 

Birliği'ne üye olup, ihracat komisyonculuğu ile ithalat ko 

misyonculuğu birimleri birbirinden tamamen ayrı olarak ça

lışmaktadırlar. 

(21) VhSAL, s.53. 
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İhracat komisyoncusu, ihracatçının ülkesinde bulunur, 

doğrudan doğruya ihracatçıya gerekli kredilerin nereden bu

lunacağı konusunda bilgi ve avans vermekte, ihraç gelirle

rini toplamakta ve satış hesaplarını tamamlayarak ihracatçıya 

sunmaktadır. 

İthalat komisyoncusu ise kredi kontrolü, kredi riski 

tahmini, g-enel satış ve gelir hesaplarının tutulması e·ibi 

sorumlulukları yüklemektedir(22). 

Bu finansman şeklinde ihracatçı, alacak hakkını belli 

bir iskonto karşılıbfında komisyoncu kuruma satmaktadır. 

Komisyoncuların verdiği hizmet, kamu ve diğer finansman ku

rumlarının verdiği hizmetten farklılık göstermektedir. Banka 

ve di~er finans kurumları, ihracatçıya belli bir risk marjı 

bırakırken, komisyoncular, ihracatçıya satılan malın bedelini 

senet tutarının tümü üzerinden ödemektedirler(23). 

Komisyoncular kısa vadeli ihracatın finansmanında 

ihtisaslaşmışlardır. Nadir olarak bazı komisyoncu firmalar 

orta vadeli ihracata fon saelamakla birlikte, bunun sınır

ları en fazla 2-3 yıl arasında çizmişlerdir. Genellikle ko

misyoncular, bankalarla rekabet etmeyip onların tamamlayıcısı 

olarak çalışmaktadırlar. 

(22) ÜNSAL, s.54 

(23) DURA, s.66-67. 
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6. İhracat Konsorsiyumları 

İhracat konsorsiyumları, birçok ülkede genelde küçük ve 

orta boy firmaların ülke ihracatına çeşitli nedenlerle kat

kıda bulunamamaları üzerine bunların karşılaştıkları ~~ç

lüklerin ortadan kaldırılması için kurulmuşlardır(24). 

Bu kurumlar, mal ve hizmet üreten çok sayıda kuruluşun 

uluslararası pazarlara girebilmelerini mümkün kılmak amacıyla 

oluşmuş birliklerdir. Konsorsiyuma katılan kuruluşlar çoğun

lukla benzer veya aynı ürünleri üretmektedirle.r. 

İhracat konsorsiyumları birçok ülkede son derece başa

rılı olmuşlardır. İlk ihracat konsorsiyumu 1974 yılında 

İtalya'da kurulmuş, bunu Brezilya, A.B.D., İspanya, İngiltere 

Meksika diğer birçok ülkeler izlemiştir. 

Konsorsiyumların sermayeleri, ilk zamanlarda, bu serma

yenin yüzde 50 yadayüzde 70'inin bir resmi organ tarafından, 

r eri kalan kısmının ise üye kuruluşlar tarafından sa€';lanması 

ile oluşuturulmaktadır. Daha sonraları ise belli bir düzeye 

l?>"?ldikleri zaman resmi organların mali yardımları kesilmek-

tedir(25). 

( 24) DURA, s. 72. 

(25) DURA, s.73. 

. :. 
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B. Uluslararası Finansman Kurumları 

Çeşitli amaçlarla kurulmuş uluslararası finansal kurum~. 

lar kendi kredi politikalarına uygun olarak üye olan ülke 

veya kuruluşlarına finansman kaynağı sunarlar(26). Ancak bu 

tür kuruluşlar sadece belirli bir ülkenin ihracatında rol 

oynamayıp, uluslararası düzeyde kalkınmafonları, borç ya da 

yardım şeklinde proje kredilerj vermektedirler(27). 

Bu tür fonlarla ihracatçı, do~rudan finanse edilmernekte 

ancak ülkelere verilen proje kredileri ya da kalkınma fonları 

bu projeler doğrultusunda, ülkelerin ithalatını finanse et-

mektedir. Bu kuruluşların bazılarınırl dünya ticaretindeki 

fonksiyanlarına aşaeıda kısaca değinilecektir(28). 

ı. Uluslararası Kalkınma Dairesi (AID) 

AID, ekonomik kalkJ.nma fonları sağlamaktadır. Bu fon

lar ülkelerin üretim kapasitelerini artırmaya ve kaynakların 

reliştirilmesine yc5nelik olarak, yabancı ülke hUkümetlerine 

ya da özel sektör kuruluşlarına ulaşım, endüstri ve enerjj 

yatırım gibi üretim projel.eri ya da eğitim, konut e·ibi sos-

yal projeler için saelanmaktadır. J!~aiz oranları ve vadeleri 

esnek olup, finanse edilecek projenin nit6liğine göre sap

tanmaktadır. Bu daire bir de Yatırım Garanti Programı sun

maktadır. Bu programda azrelişmiş ülkelerde yapıL.ıcak yatı-

rımlar {aranti altına alınmaktadır. 

(26) AKSOY, s.6. 
( 27) Du"'RA, s. 7 4. 

(28) DURA, s.74. 
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AlD'nin hizmeti daha çok dışarıda yatırım yapacak olan 

Amerikan firmalarına yt:nelik olmaktadır( 29). 

2. Dünya Bankası 

Dünya Bankası'nın amacı, üyelerinin imarlarını kolay-

laştırmak ve öze.llikle prodüktif kapasi teleri büyük ölçüde 

gelişmemiş azgelişmiş ülkelerin, kalkınma projelerine fon 

sağlayarak bu ülkelerin ekonomik büyüklüklerine yardım et

mektedir(30). 

Bu banka özellikle uzun vadeli kredi vermektedir. Kredi-

lerin vadeleri 15 yıl ile 20 yıl arasında de~işmektedir. 

Dünya Bankası ödünç alanların borçlarını ödeyebilme gücünü 

ve finansınanına katılınılacak projeleri yakından izlemekte

dir. Son yıllarda Dünya Bankası kredilerini geri kalmış ül-

kelerin düşük gelir gruplarına ve geri kalmış böleelerine 

yöneltıneye başlamıştır(31). 

3. Uluslararası Kalkınma Kurumu (IDA) 

IDA, dış kapital kullanma kapasitesinde olup da aldığı 

kredileri g~ri ödemede güçlükle karşılaşan gelişmekte olan 

ülkelere finansman kolaylıkları sağlamak için 1960 yılında 

kurulmuştur. 

( 29) DURA, s • 75 • 
(30) İlker PARASIZ, Uluslararası Para Sistemi (Kuram-Mekaniz

ma- Tarihçe Politika), Uluda~ Üniversitesi Ya.No:3-046, 
Bursa, 1986, s.l07. 

(31) PARASIZ, s.l08. 
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Kurum kredileri 50 yıla kadar vadeli olarak verebilmek

tedir ve herhangi bir faiz ödemesi sözkonusu değildir. İlk 

10 yıl için herhangi bir geri ödeme yapılmamaktadır. Sonraki 

10 yılda her yıl yüzde 1, daha sonraki 30 yılda da her yıl 

yüzde 3 geri ödeme yapılması öngUrülmüştür. Kurum, ödenmemiş 

fonlar için yalnızca yüzde 0,75 komisyon almaktadır(32). 

4. Uluslararası J:i'inansman Kurumu ( IFC) 

IFC, gelişmekte olan ülkelerde UretimfJ katkıda buluna-

cak işletmelerin kurulmasına yardımcı olarak ekonomik b[yüme~ 

yi teşvikle ~)jrevlendirilrııiştir. Ortaklıki Dünya Bankası 

üyeleri tarafından 1956'da kurulmuştur ve Banka'nın bir öge-

sidir. 

IFC bu yardımı ya borç yoluyla ya da sermaye yatırımı 

şeklinde gerçekleştirmektedir. Kurum sadece özel sektt)r ku-

rumlarına yatırım yapmakta ya da borç vermekte, işletmenin 

yönetiminde görev almamaktadır. IJ:ı"C özel sektöre yaptıe;ı ya

tırımlarda, bu sektördeki diğer kurumlarla rekabet etmemekte, 

teşvik edici bir rol üstlenmektedir(33.). 

5. Uluslararası Para Fonu ( I1JLE') 

I!VIF, üye ülkelerin ekonomik kalkınmalarına yardım ede

rek, daha serbest bir dış ticaret politikasını teşvik etmek 

için 194:;' de kurulmuştur( 34). Bu fon dc.::ıhu çok sistemi yönet-

(32) P.ARASIZ, s.lOB. 
(33) DlJRA, s.77. 
( 34) DU!Uı., s. 77. 
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mek için yaratılmıştır(35). 

Ilv'I:Jl, üye ülkelerin ödemeler dengesinde moydana gelen 

geçici açıkların kapatılarak, bu açıklar dolayısıyla meydana 

gelen döviz kısıntıların gidermek ve ~demeler dengesindeki 

likiditeyi artırarak dış ticaretin daha serbest bir şekilde 

yapılmasını sa[1larrıak amacıyla doğrudan hükümetlere borç ver-

mektedir. 

Uluslararası finans kurumları, gelişmekte olcill ülkelf~re 

kredi verirken alternatifsiz olduklarını bildiklerj takdirde 

daha a{ır şartlarda ve yetersiz miktarlarda fon sa~lamakta

dırlar. Ayrıca bunların verdiği kredilerin şartları ülkele-

rin siyasi ve ekonomik risk duruı-nlarına [;15re de değişmekte-

dir(36). 

III. İHHACAT FİNANSMANININ TÜHLhRİ 

A. Risk Açısından İhracatın Finansmanı 

İhracatçı, ihracat işlemlerini yaparken etenelde üç tür 

riskle karşılaşır. Bunlar, ticari risk, politik risk ve doğal 

afet riskidir. İhracatçının finans sa[ladığı kurumlardan ba

zıları riskleri üstlenerek, bazıları da üstlenmeden ihracat-

finans sağlarlar. },inans kurumları ihracatın finansmanını 

üç şekilde yapabilirler. Bunlar; risk üstlenmeden sadece fon 

(35) İlker PARASIZ, Para, Banka ve Finansal Piyasalar, 

Bursa, 1985, s.440. 
(36) Hüvit OKTAY, Karşılıklı Ticaret Sistemi (Dünyadaki ve 

Türkiye' deki Uygulama l, Anadolu Üni. İİB:B~ Ya.No: 232/52, 

Eskişehir, 1987, s.84 
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sağlıyarak, fon sağlamadan fakat risk üstlenerek ve hem 

risk üstlenerek hem de fon sa~lıyarak ihracatçı finanse 

edilir. 

ı. Risk Üstlenmeden Sadece Fon Saelamak 

Peşin ödemeye olanak sağlıyan (red-clause) akreditif ve 

akreditifli teminatlı akreditif bu tip finansmana örnek teş

kil etmektedir. Peşin ödeme ihracat gerçekleşmeden mal bede-

linin ithalatçı tarafından gönderilmesi ve bunu takiben sa

tış sözleşmesi konusu malın sevk edilmesi ile gerçekleşir(37). 

İhracatçı hiç bir mali risk altında değildir. Bu tür finans-

manda risk sözkonusu olmadı~ı için ihracatçıya sadece foh 

saelanmaktadır. 

2. Fon Saclamadan Sadece Risk Üstlenmek 

Bankaların prefinansman (yurtdışı kaynaklardan saıl:'5;lanan 

krediler) kredilerine verdikleri garantiler, teyitli akredi-

tifler ve kabul kredileri bu tür finansmana örnek e:österi-

lebilir. 

İhracatçı yurtdışı kaynaklardan finans sa~lıyabilmek 

için, yurtiçinden bankaları veya sigorta kuruluşlarını p-a-

ranti olarak gösterebilir. Bu durumda banka veya sigorta ku

ruluşu ihracatçının sadece riskini üstlenmiş bulunmaktadır. 

Fonu ise dış kaynak sa~lamaktadır. 

(37) Nahit TÖRE, Bankacılar İçin Dış Ticaret ve Kambiyo Bil

gisi, Banka ve Ticaret Hukuku Araş.Ens.Ya.No:l06, 

Bankacılar ~erisi No:l6, Ankara, 1981, s.40. 
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3. Hem Risk Üstlenmek Hem de Fon Sağlamak 

Bankalar ve ihracat sigorta kuruluşların kısa, orta ve 

uzun vadeli bütün ihracat kredileri ile factoring, forfaiting 

gibi finansman yöntemleri risk ve nakit finansmanını birlik

te içeren uygulamalardır. 

İhracat konusunda uzmanlaşmış ihtisas bankaları, hem 

ihracatçının riskini Ustlenmekteler, hem de ihracatçıya fon 

sa[>·lamaktadırlar. Bu tür yolla sağlanan finansman, ihracat 

işlemlerinin kısa sürede ve @ÜVenilir bir şekilde gerçekleş

mesini saelamaktadır. 

B. İhracat Kredileri 

ı. Kullanım Yeri ve Amacına Göre İhracat Kredileri 

İhracat kredileri, kullanım yeri ve amacına göre iki 

grupta incelenebilir. Bunlar sevk öncesi ve sevk sonrası ih

racat kredi türleridir. 

·a. Sevk Öncesi İhracat Kredileri 

Bu tür finansman, ihracatçının işletme sermayesi ve 

ticari fonlarını karşılaması nedeniyle hem pazarlamacı ihra

catçıların hem de imalatçı ihracatçıların gereksinim duyduk

ları bir finansman türüdür. Sevk öncesi ihracat kredileri 

aşağıdaki şekilde tanımlanabilir(38): 

İhracatçıların, siparişi aldıktan m<=<.lların yüklenmesine 

kadar geçen sürede, yani satın alma, imalat, depolama, paket

Ierne gibi ihracata hazırlık dönemi ile ilgili safhada duyduk-

(38) DURA, s.l8. 
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ları :fon. ihtiyacının karşılanmasını "Sevk Öncesi İhracat 

Kredileri" denir. 

Pazarlamacı ihracatçıların esas görevi, ihraç mallarının 

üretimi değil, bu malların dış pazarda tanıtımı, reklamı ve 

sonuç olarak satılmasıdır. Dolayısıyla dış ülkelerde reklam 

tanıtımıfaaliyetlerinin arıtırılması, sereiler açılabilmesi 

için bu devrede fona ihtiyaç duyulmaktadır. 

imalatçı-ihracatçıların ise, ihraç edilecek malların, 

iç pazar için üretilen mallardan değişik özellikler taşıması 

halinde veya ürün farklılığının sözkonusu olmadıeı halde 

normal üretim kapasitesinin Uzerinde sipariş alınması duru-

munda, yapılacak ilave masraflar veya yatırımlar için finans-

man gereksinimi do[~acaktır. 

Sevk öncesi krediler daha çok bankacılık sisteminin 

yeterince gelişemediği, finansal kaynakların sınırlı ve ih

racatın gelişme sürecinin henüz tamamlanmakta olduğ:u €:'eliş

mekte olan ülkelerde şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır(39). 

Bu kredilerin vadesi ihracatçının bu fona ne için gerek

sinim duyduğuna, n~reden ne kadar zamanda ihraç malını saelı

yacağına, taşıma sürelerine ve bunun gibi bazı diğer faktör-

lere bağlıdır. Genellikle birçok ülkede, ihraç malı için 

imalat süresi dahil sevk öncesi kredilerin vades.i dahil 180 

gündür(40). Ancak, üretimin daha uzun zaman alması, nakliye-

(39) Şule ALPAN, İhracat J!'inansman Aracı Olarak İhracat Kredi 

Sigortası ve Türkiye'deki Jiiluhtemel Uypulama,İGENE Ya., 

Ankara, 1987, s.4. 
(40) ONSAL, s.l6. 
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nin uzun sürmesi gibi nedenlerle bu süre uzatılabilir veya 

aksi hallerde kısaltılabilir(41) 

Sevk öncesi kredilerin karşılaması gereken maliyetler 

ggnel olarak şu şekilde sıralanabilir(42): 

- İhracatçının tüccar olması halinde malın satın alma 

bedelleri, imalatçı olması halinde imalat maliyeti, 

- Paketleme maliyeti, 

- Pazarlama ve satış masrafları, 

- Sözleşmede istenen şartlara uygun kalitede malın üre-

timi için yapılan bazı ilave araştırma-geliştirme kalite 

kontrol masrafları, 

- Yüklemenin yapılacağı yare kadar olan nakliyat gider-

leri, 

Liman, gümrük, depo ve sair komisyon giderleri, 

- Sözleşmede bulunup satıcıya ait olan dieer masraflar. 

GörüldüBü gibi sevk öncesinde ihracatçıya, sipariş be

deli kadar de~il, ihracata hazırlak dömemi ile ilgili tüm 

masrafların karşılanmasına yetecet kadar finansman sağlan

ması gerekmektedir. 

Sevk öncesi krediler, ihracat için üretim yapmaya ye-

terli parasal kayna[ı bulnmayan küçük kapasiteli sanayici ve 

ihracatçılara önemli avantajlar vermektedir. Bu tür finans

man ihracatçıya iki yöntemle sağlanabilir(43). 

(41) VARLIER, s.4. 
(42) DURA, s.2l. 
(43) ÜNSAL, s.3l. 
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Birinci Yöntem: Sözkonusu küçük kapasiteli sanayici ve 

ihracatçılara c-ereksinirnlerini karşılmak amacıyla devletin 

garantisi altında, ticari bankalara kanalize edilerek para

sal ve idari yardımAa bulunmak i~in ihracatı geliştirme fonu 

kurulmasıdır. 

İkinci Yöntem: Ticari bankaların avans vermelerini ger~ 

çekleştirmeleri bakımından merkez bankasınca yeniden finans

man kolaylıkları ile donatılmalarıdır. 

b. Sevk Sonrası İhracat Kredileri 

Sevk sonrası ihracat kredileri, özellikle üluslararası 

rekabetin yoğun olduğu mal ve hizmet satışlarında ve alıcı 

kredi talebinde bulunduğunda sözkonusu olmaktadır. Bu fi

nansman türü aşae~ıdaki şekilde tanımlanabilir(44): 

İhraç mallarının sevk edilmesi ile alıcının karşılığı,nı 

ödeyeceği süre arasında ihracatçının finansman ihtiyacını 

karşılanması amacıyla verilen kredilere "Sevk Sonrası İhracat 

Kredileri" denir. 

Sevk sonrası kredi türleri, mal bedellerinin alıcı tara

fından ihracatçıya ödeme ~ekilleri (45) ile çok yakından 

ilişkilidir. Bu bakımdan kısaca ödeme şek]llerini açıklamak-

ta yarar vardır. 

(44) AKSOY, s.lO. 
( 45) Örneğin; ihraç mallarının bedeli :peşin ödeme ile sae.

lanınışsa, ihracatçının malların sevkinden sonra başka 

bir finansmana gereksinimi olmayabilir. 
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Uluslararası ödeme şekilleri 6 tü.rde yapılmaktadır(46): 

- Peşin Ödeme, 

- Mal Karşılığı Ödeme, 

- Vesaik Karşılı&ı ve Açık Hesap Ödeme, 

- Konsinyasyon Müşterek Hesap Yoluyla Ödeme, 

- Kabul Kredili Gdeme, 

- Akreditifli Ödeme. 

İhraç edilen malların bedellerinin Cidenme şekilleri, 

alıcı ve satıcının ilişkisine ve uygulanan ihracat yöntemine 

göre belirlenir. Bu ödeme şekillerinde ihracatçının en fazla 

yararına olanı peşin ödeme, en az yararına olan ödeme ise 

açık kredili ödeme şeklidir(47). 

Peşin Ödeme: İhracat gerçekleşmeden mal bedelinin itha

latçı tarafından gönderilmGsi ve bunu takiben satış sözleşme

si konusu malın sevk edilmesidir. Peşin Ödeme üç şekilde _ 

yapılabilmektedir. Bunlar; havaleli ödeme ve çek, prefinans

man, Red cıause akreditiftir. Peşin Ödeme ihracatçı yararına 

olan fakat uluslararası ticarette çok yaygın olmayan bir ödeme 

şeklidir. 

Mal Karşılıeı Ödeme: Bu ödeme türünde ihraç edilen malın 

bedeli mal ithalatçı ülkeye gitticinde boşaltma yapılma~an 

ya da yapıldıktan sonra ödenir(48). 

(46) Bahar AKA, Uluslararası Ödeme Şekilleri, İGhJ.VD.•: Ya.No:l08, 

Ankara, 1986, s.8. 
( 4 7) TÖRE, s. 40. 
(48) Nedim İBRAHİMHAKKIOGLU, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, 

İGEiviE Enformasyon Bülteni Eki, Yıl.l6, S.l6 (19 Nisan 

1978), s.2. 



28 

Vesaik Karşılı~ı ve Açık Hesap Ödeme: Vesaik karşılıgı 

ödemede istenen belgeler yazılı bir sözleşmede veya şifahi 

olarak belirtilir. İhraç edilen malın bedeli, mal henüz yolda 

iken daha hızlı bir vasıta ile gönderilen bu belgelerin tes

limi karşılığında alınır. Açık hesap ödeme ise, genellikle 

alıcı ile satıcı arasında firma içi ilişkilerin ve ihracatçı 

ile ithctlatçının arasında uzun bir geçmişe dayanan iyi iliş

kilerin olduğu ve hesabı kapatmada sorun çıkarabilecek kam:.. 

biyo kısıtlamalarının olmadığı durumlar:ia uygulanabilir. 

Konsinyasyon ve Müşterek Hesap Yoluyla Ödeme: Konsin

yasyon yoluyla ödemede ithalatçı, malı emaneten muhafaza eder. 

Ancak satışını yaptığı malın bedelini öder(49). Konsinyasyon 

açık hesaba yakın bir tahsilat ve finansman şeklidir(50). 

Konsinye satış gerçekte bir satış de~il, satış olanaeı arama 

yoludur. Müşterek hesap yolu ile ödeme ise, bu satış şeklinde 

ihracat yine konsinye olarak yapılmaktadır. Ancak malın sevk 

edildiği ülkede konsinyatör tarafından ihracatçıya asgari 

bir fiyatın garanti edilmesi ve bu fiyatla gerçek satış fi

yatı arasındaki farkın giderler düşüldükten sonra, kalan 

kısmının konsinyatör ve ihracatçı arasında paylaşılması esa-

sına dayanan bir ödeme şeklidir. 

Kabul Kredili Ödeme: İhracatçı veya ihracatçının bankası 

tarafından düzenlenmiş vadeli bir peliçenin ithalatçı tarafın

dan kabulünden i ti.baren açılan vadeli bin akreditif türüdür. 

(49) Vecdi ÖNAY, Bankalarca İç ve Dıs Ticaretin Pinanse 

Edilmesi, Ankara, 1959, s.227. 
( 50) lvl.Cem KOZLU, Uluslararası Pazarlama İlkeler ve Uygulama

lar, İş Bankası Ekonomi Ya.No:234/16,Ankara, 1986,s.l68. 
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Akreditifli Ödeme: Akreditif, satış bedelinin tamamı 

veya bir kısmı için bankanın satıcıya kefil olması demektir. 

Akreditif yoluyla yapılan dış ticaret işlemlerinde ithalat

çıların yerine bir bankanın itibarı gı3çmiş olur. Gerek ih

racatçı gerekse i thEüatçı açısından ödeme yöntemlerinin en 

garant.isi olarak kabul edilmektedir. 

Sevk sonrası ihracat kredileri, kredili satışı vade sü

resine ve ihracat edilen m~lların niteli~ine FÖre; kısa, orta 

ve uzun vadeli olabilmektedir(51). 

aa. Kısa Vadeli İhracat Kredileri 

Genellikle, kısa dönem ihracatın finansmanı bankalar ta

rafından sevk ve idare edilmektedir. Kontratın fob de~erinin 

yaklaşık yüzde 80-90'ı için finansman saElanırken fenelde 

ufak da olsa bir kısmı. alıcı tarafından peşin ödenmesi e-ere

kir. Ta~ınan kredi oranı, ihracatçının e-eçmişi ve o ana kadar 

satışları değerlendirilerek toplanmaktadır,52). Bu tür ihra

catın finansmanında ticari bankaların yanında bazı ülkelerde 

komisyoncular ve ihracatçı birlikler de bu tür finansmanda 

rol oynamaktadır. 

Bu tür . finansmanın maliyeti ihracat peliçelerinin ha

zırlandı~ı para birimine ba~lı olarak de~işiklik gösterir 

Kısa vadeli ihracat kredilerinin uluslararasında penel ola

rak taşıdığı özellikler Tablo (l)'de gösterilmiştir(53). 

(51) DURA, s.29. 

(52) ÜNSAL, s.32. 

(53) ÖNCÜ ve Diğerleri, s.4. 
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Tablo (1) 
KISA VADl<~Lİ İHRACAT KRlmİLBRİNİN iJZhLJ;İKLERİ 

:r,AİZ ORANI Tercilıli 

J.YIİKTAR Sözleşme FOB Değerinin~~. 80-90'ı 

KRBDİ SÜRESİ 12 Aya Kadar 

GER! ÖDEME İhracat Faturasına Bağlı 

l\iiADDİ TEMiNAT Akreditif, İhracat Faturası, 
ŞEKİLLERİ İhracat Kredi Sigortası I:>oliçesi, 

Sevkiyat Belgeleri 

Akreditif Karşılığı Avans, Doğ-
UYGULANAN TEKNİKLER rudan Kredi, Açık Hesap, 

Factoring vb. 

Kapsamlı Poliçe, Primler % 0,5-4, 

İHRACAT SİGORTASI 
Ticari Risklerin %' 80'i, Politik 

Risklerin % 90'ı Sigortalanır. 

J'w1erkez Bankası ya da Gzel Kuru-
Y.f;NİDEN .I!' İNANSMAN luşlarca Yıllık Tercilıli Faiz 

Oranları ile Sağlanır. 

Tüccarlar, İmalatçılar, Kamu 

UYGUNLUK Ticari Birimleri, Kornisyoncular 

ve Acentalarla Yapılan TUm İhracat 
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Tabloda da görüldüğü gibi, sevk sonrası kısa vadeli kre

diler genellikle l yıl süreli ihracı finanse etmektedirler. 

Vade, satıcı ülkenin ve alıcı ülkenin ekonomik durumlarına 

göre en fazla 2 yıla kadar uzatılabilmektedir. 

bb. Ort~ Vadeli İhracat Kredileri 

Genellikle dayanıklı tüketim malları ve hafif sanayi 

malları satışlarının finansmanı için verilen kredilerdir(54). 

Bu tür kredilerde ticari bankalar, özel finansman kurumları 

ile birlikte faaliyet gösterirler(55). Bazı ülkelerde ise 

orta vadeli sevk sonrası ihracat kredisi, tamamen ihtisas 

bankaları tarafından verilmektedir(56). 

Orta vadeli ihracat kredileri için gerekli şartlar 

şunlardır(57): 

- Uzmanlaşmış Finansman Kurumlarının Varlığı, 

- Yeterli Yeniden Finansman Kolaylıklarının Bulunması, 

- İhracat Kredi Sisteminin Varlığı, 

Bu tür finansmanın kapsadığı özellikler Tablo (2)'de 

gösterilmiştir( 58). rrablo ( 2) J den görüleceği g·ibi, orta vadeli 

ihracat kredilerinde vade, ülkelerin ekonomik durumlarına 

F.öre değişmekle birlikte, genellikle 1 yıl ile 5 yıl arasın

da olmaktadır. Her Ülkenin uyguladığı faiz oranı diğer bir 

ülkeye göre de~işerek bu oranlar % 6 ve % 7'yi geçmemektedir. 

(54) VARLIER, s.6. 
(55) öı~cü ve Di€erleri, s.5. 
(56) DURA, s.31. 
(57) ÜNSAL, s.35. 
(58) UNCÜ ve Di[;erleri, s.5. 
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~ablo (2) 

ORTA VAD.ELİ İHRACN(I KRl~DİLl~RİHİN ÜZ}.LLİKLJı~Rİ 

FAİZ ORANI Yıllık Yaklaşık % 6-7 

Satış Sözleşmesinin FOB Deeerinin 
JıiiİKTAR 

Yaklaşık % 80'i 

SURE 2-5 Yıl Arası 

İhracat Kredi Sip.:ortası Poliçesi 
Destekli Firma SözJ:_eşmeleri Veya 

KULLAN ILA.t-J TEKNİKLBR Akreditif Altında üdeme Karşılığ:ı 
Belgelerin yeya Kabul Karşılıeı 
Belgelerin Iskontosu 

~ankalar, İhracat Bankaları, 

İLGİLİ B İRİNLER O zel Finansman Kaynakları ve 
lliferkez Bankası 

İhracat Kredi Sigortası Poliçeleri 
ve Banka Garantilerinin Transferi, 

MADDİ TJıJVıİNATLAH Arazi ve Mülk İpote~·i 

-· 

İHHACAT KRBDİ 
Borç Veren Kuruluşa Sae;lanan 
Genel Sigorta ve Finansal Garanti 

SİGORTASI 
Süresi 2-5 Yıl Arası, 
Prim Yıllık % 4-5 

Çok Önemli, Yıllık % 4-5 
YLl~İDbN :E'İNANSNAN lvialiyeti Var 

Yurtiçi İmalatıardan Ertelenen 
UYGUNLUK Ödeme Şartları İle Satanlar İçin 
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cc. Uzun Vadeli İhracat Kredileri 

Uzun vadeli ihracat kredileri ile orta vadeli ihracat 

kredileri arasında çok az bir farklılık bulunmaktadır. Bu 

farklılık süre uzunluğundan dotmaktadır. Genellikle uzun dö

nem kredileri 5 ile 10 yıl için verilmektedir. Bu tür kredi, 

sürenin uzunluğu nedeniyle ekonomiye ağır yükler getirdiğin

den hükümet desteğini gerektirmektedir. 

Bu tür finansmanda finansal sorumluluk tamamen finans

man kurumlarında, ihracat kredi sigortası kurumlarında top

lanmaktadır. İhracatçı ise sadece ürünün kalitesi, zamanında 

sevkiyat, sevk sonrası teknik hizmetler gibi sözleşmede belir

tilen şartlara uymakla sorumlu bulunmaktadır. 

Bu tür finansmanın da kapsadığı ö~ellikler Tablo (3)'de 

gösterilmiştir(59). Tablodan görüleceği üzere, Uzun vadeli 

ihracat kredileri a["ır sermaye malları, fabrikalar, altyapı 

çalışmaları gibi mal ve hizmet ihracında kullanılmaktadır. 

Bu tür kredilerde yeniden finansman ve merkez bankaları ve 

devlet kuruluşlarının yardımları c5nemli rol oynamaktadır(60). 

2. Finansman Sağlanan Tarafa Göre İhracat Kredileri 

a. Satıcı Kredileri 

Birçok ihracat kredisi satıcı kredisi şeklinde olup, 

bunlar sevkiyat sonrası kredilerdir. Bu uyeulama satıcının 

yabancı ülkede mal sattıeı ithalatçıya 60 günden 6 yıla ka-

(59) ÖNCÜ ve Diğerleri, s.6. 

(60) VARLIBR, s.?. 
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'l'ablo ( 3) 

11JZUN VADELİ İHRACAT KREDİL:ERİNİN GZ.t;LLİKLlmİ 

KREDİ TÜRÜ 

:b'AİZ ORAl~ I 

KAPSAN AN lVlİKTAR 

SATICI KRBDİLERİNDh 

:fJLADDİ KAR~liLIKLAR 

ALICI KRhDİL:ERİND.b 

JvıADDİ KARŞILIKLAR 

UYGULANAN 'l'BKIÜKLER 

TARA:F'LAR 

Satıcı ve Alıcı Kredisi 

Yıllık % 7-8 olup, Rekabet 
Durumuna Göre Bazı Özel Şartlar 
Dahilinde Daha Düşük Olabilir 

Kentrat De~erinin ~ 70-80'i 

İhracat Kredi Sigortası Poliçe
leri, Arazi, Fabrika ve 
Teçhizat İpoteği 

Finansal Garantiler, İthalatçı 
Ülkeden Banka Garantileri,Alıcı
nın Ülkesinin Devlet Garantisi 

Kabul Karşılığı ve 0deme Karşı
lığı İhracat Vesikaları ve 
Kentrat Altında Çekilen Peliçeler 

lVIerkez Bankası, İhracat Bankaları 
Kalkınma Bankaları, İhracatı Ge
liştjrme Birimleri ve Ticari 
Bankalar 
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t1ekil (1) 

0ATIOI KREDİf:ıİ 

SÖZL1581-!fl!; 
-~ İ1'l-LI.\.LATÇI .l!'İHJVLA 

2 milyon f mal satışı 
İHhACNrÇ I :B'İHNA 

X ÜLKı~;Sİ 6 Ay Vade Y tJLKJ-iSİ 

İhracat BelP,·elerı· 
X ÜLKBf;İN- c Y ÜLKBSİH-

~-----------------------w 
DEKİ Dl~Kİ 

J!'İ1'iANSivlf(bı .l!'İNANShhlı 

Taksitlerin Ödemnesi I:UBlJlVıU 

İnce Çizgiler; Sevk Anındaki İşlemleri 
Kalın Çizgiler; Sevk Sonrası İşieroleri Belirler 
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dar tanıdığı kredi şeklidir. Satıcı kredisiyle satıcı, ih

racat dökümamları karşılığında bankasından kredi alır. Öde

meler alıcıya 6 yılda 12 taksitte vb. biçimlerde yapılır. 

Bu süre zarfında banka ve satıcı arasındaki tek işlem banka

nın periyodik olarak kredi faizi kadar satıcının hesabını 

borçlandırmasıdır,61). 

Malların kredili ihracatında vadenin alıcıya, satıcının 

kendisi tarafından sağlanması durumuna satıcı kredisi de-

nir(62). Satıcı kredisinde direk olarak satıcı alıcıya sattı-

ğı malların bedellerinin ödenmesi için belli bir vade tanı

maktadır. Bu finansman şeklinde satıcı kendi insiyatifiyle, 

alıcıya vade tanıdığı için mal bedellerinin alıcı tarafın-

dan satıcının bankasına ödenmemesi durumunda sorumluluk 

satıcıya ait olmaktadır. Böyle bir durum ortaya çıktırında 

satıcıya sevk sonrası kredisi veren bankanın bu krediyi geri 

isteme hakkı vardır. 

İhracatçı, malları vadeli olarak satınayı kabul eder. Fa

kat buna ra2men, alacaklarını malları gönderdikten sonra elde 

etmek ister. ~ki3 (ı)'de görüldüğü gibi, satıcı kredi meka-

nizması bunu sağlar. 

Sermaye malları dışındaki büyük mamül mal ihraeında 

normal olarak finansman satıcı kredisiyle sağlanır. İhracat 

kredilerinin genellikle ödeme şartları kontrat değerine göre 

olduğundan dayanıklı tüketim malları ve hafif mühendislik 

ürünleri gibi mallar satıcı kredisiyle finanse edilir. 

{61) , Export Financing for Developing Countries, 
International Trade Center UNCTAD/GATT,Geneva,l977,s.l0. 

(62) DURA, s.28. 
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b. Alıcı Kredileri 

Alıcı Kredileri'nin en önemli fonksiyonu uzun vadeli 

proje ve sermaye mallarının ihracatını kapsamasıdır,63). 

Bu tür kredi doğrudan, ihracatçının ülkesindeki bir kredi 

müessesesi veya konsorsiyum·tarafından, ithalatçıya ihracat

çının ülkesinde peşin ödeme olanağı verrmektedir(64). Alıcı 

kredisi malların kredili ihracatında vadenin, alıcıya fi-

nansman kurumu tarafından sağlanması durumuna "alıcı kredi-

si" denir(65). 

Uzun ödeme dönemleri (5 yıldan fazla olan) ve sermaye 

mallarının finansmanında kullanılan büyük miktardaki kredi

ler satıcının finansman kaynaklarını zorlar. Böyle durum

larda, 5 yıldan fazla ödeme dönemlerinde sermaye mallarının 

finansmanı için en önemli araç alıcı kredileri olmaktadır 

('Şe kl.ü. .2 ) • 

Alıcı kredilerinin iki önemli özelliği vardır. Birin

cisi ihracat bedeli dövizlerin bir ülkeden diğerine trans

fer edilmeyip aynı ülke içindeki bankadan ihracatçıya 

ödenmesi sonucu ihracatçının alacağının kolay ve çabuk 

tahsil edebilmesidir. İkinci önemli özellik, ihracatçı 

yalnız satış anlaşmasına uygun mal tesliminden sorumludur. 

Alacakların tahsili bankanın sorumluluğuna devredilmiştir. 

malların bedellerinin ödemnemesi durumunda finansman kuru-

mu, satıcıya verdiği sevk sonrası kredisini geri isteye-

memektedir(66). 

( 6 3) ALP AN, s • 9. 

(64) ÜNSAL, s.l5. 
(65) DURA, s.28. 
(66) VAhLIBR, s.9. 
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~)e kil ( 2) 

ALICI KREDİSİ 

SÖZLEŞJVIE 

5 milyon S Tesis Yapımı ALI CI 

X ÜLKESİ 2 Yıl Vade 
Y ÜLKBSİ 

% 20 Peşin Ödeme 

Y ÜLlG~SiN- X ÜLKmıiN-

DEKİ :Finansman DEKİ 

İHRA.CAT Garantisi l":İNA.N :::il11iAl'J 

4 milyon S lık 
Borç Sağlama 
Anlaşması 

•rl 
i-l 
(1) 

ı-1 
Q) 

tW 
ı-1 
(1) 

ç:Q 

.p 
ro 
t) 

ro 
i-l 
~ 
·ı-l 

•rl 
i-l 
U> 
ı-1 
U> 
f;:i 
Q) 

rO 
;::_:) 

~ 
•rl 
Cil 

~ 
E-1 

Y ÜLKhSİl~

DJ!;I(İ 

l•'İNANSl\llUJ 

KRl:.Dİ 

SİGOHTASI 

Saelanması KURUlifU İhracat 13elpeleri KURtJNU 
~------------=---------

Taksitlerin Ödenmesi 

İnce Çizgiler; bevk Anındaki İşlemleri 

Kalın Çizgiler; Dalu1 Sonraki İşlemleri Kapsar 
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Gerek ihrac-atçı gerekse finanasman kurumları tarafın

dan alıcı kredisi satıcı kredisine tercih edilen bir fi

nansman türüdür. İhracatçı açısından alıcı kredisi, satıcı 

kredisinden daha az sorumluluk taşımaktadır. Ödeme fatu

ralarını takip etmek, poliçelerin kayıtlarını tutmak eibi 

işlemler için kendi yönetim kaynaklarını kullanması gerek

meyecektir(67). Bu finansal yükümlülükten kurtulması, onun 

asli görevi olan iyi mal üretme ve geniş pazarlara sahip 

olma yoğunlaşmasına neden olacaktır. 

c. İhracat Kredi Sigortas~ 

ı. Tanım 

İhracat Kredi Sigortası, ekonomik gelişme açısından 

belli bir düzeye gelmiş ülkeler ve bu ülkelerin mal ve hiz

met üretim müteşebbisleri için hem BÜVence sağlamak hem 

bilinçli bir dış ticaret politikası yürütmek, hem de elve

rişli rekabet koşulları yaratmak açısından yararlı bir 

sigorta türüdür(68). 

İhracat Kredi Sigortası, "Dışsatım Kredi Sigortası" 

olarak da kullanılmaktadır. konuyla ilgili, ihracat sigor

tası, ihracat kredi sieortası ve dışsatım kredi sigortası 

gibi terimler kullanılmaktadır. 

( 67) öJiicü ve Di~~erleri, s .8. 

(68) BOZER, s.l9. 
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Dışsatım Kredi Sigortası içeriginin sınırlı oldu~u, 

terimin ı:;adece dışsatımdan doğan alacaklırının sigortayla 

güvence altına alınmasını ifade eder(69). Bu nedenle, 

sigorta türünün niteliğine uygun olarak mal ve hizmet 

ihracından elde edilecek alacakların sigortasını anlatan 

"İhracat Sigortası" ya da "İhracat Kredi Sigortası" terim-

lerinin kullanılmasınin yerinde olacağını savunanlar vardır. 

İhracat Sigortası, İhracat Kredi Sigortasından olduk

ça farkılı bir sie:orta türüdür. "İhracat Sieortası 11 , dış

satım konusu malın taşınması sırasında meydana gelecek 

riskleringüvence altına alınması(70), yalnızca mal üzerin~ 

de meydana gelecek hasarın önlenmesidir(71). 

İhracat Kredi Sigortası'nda mal bir ülkeden başka bir 

ülkeye taşınırken malın batması, yanması, çalınması ya da 

akması gibi fiziksel tehlikelerin gerçekleşmesine karşı 

güvence vermektedir. 

Dışsatım Kredi Sigortası'nda, dışsatırnın değil, dışsa-

tırncının ve dışsatımcıya kredi sağlayan kuruluşların ala

caklarının herhangi bir riske karşı korunma(72), açıkçası 

( 69) Yaman EIWAL, Dışsatım Kredi Sigortası-Kuram-Uygulama 
ve Türkiye Gerçe~'i, Ankara, 1983, s.ll. 

(70) Hilmi .A:~INAN-Yıldız SAG,"İhracat Kredi Sigortası", 
İHRACAT KllliDİ SİGOR~1ASI SEJ.V1İNBRİ, A.İ.T.İ.A.Bankacılık 

ve Sigortacılık Y.O.Ya.NO:l,(l4-15 Nisan l980),s.236. 
(71) Hıdvan KARLUK,"iİhracat Kredilerinde Risk Sorunu ve 

İhracat Kredi Sigortası", İ.T.O.MlWJ.VlUASI, S.7-9, 

(Temmuz-Eylül 1980), s.48. 
( 72) İsmail H .BELGİN, "Dışsatım Kredi Sigortası", V~ DÜN

YASI, S.4 (Aralık 1981), s.l5. 
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yalnız mal bedelinin gü.vence altına alınması amaçlanmakta

dır(73). Bu nedenle, sigortaya ihracat sigortası ya da 

dışsatım sicortası yerine İhracat Kredi Sigortası adı ve

rilmektedir(74). Biz de çalışmam~zda .İhracat Kredi Sigor-

tası terimini kullanacağız. 

Genel anlamıyla ihracat kredi sigortası, ihracatçının 

mal veya hizmet ihraç ettie:i müşterilerinin ödeme gücünü 

kayıp etmesi .veya ödemek istemesine rağmen politik olaylar 

sonucu, ödemede bulunamaması sebebiyle karşılaştığı zarar

ları teminat altına alan bir sigorta t'i.irüdür(75). 

İhracat Kredi Sigortası, ihracatın finansmanı işlemlle-

rinin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu sigortanın 

en cenel anlamda görevi ihracat bedellerinin ödenme güç

lükl.eri karşısında, ihracatçıyı korumasıdır( 76). 

2. Önemi 

İhracat Kredi Sigortası'nın geleneksel rolü ihracat-

çıyı ihracat muamelelerinde ödeme riskine karşı korumak-

tır. 

(73) KAHLUK, s.48. 
(74) İhracat Kredisi Semineri, .AİTİA Bankacılık ve Sigor

tacılık Y.O.Ya.No:l,l4-l5 Nisan 1981, Ankara, s.265'de 
Osman YÜC:F~SEN, Reyegan KENDER, Ayhan AYBER ve Hilmi 
ACINAN "İhracat Kredi Sigortası" teriminin kullanıl
masında görüş birliğine varmışlardır. 

( 75) ÖNCÜ ve Dit_S;erleri, s. 12. 
(76) Şule ALP.AN, "İhracatta Teşvik Aracı Olarak İhracat 

Kredi Sigorta ve Garantisi Sistemleri", DIŞ TİCARli~TTE 

DURUM DbRGİSİ, (Temmuz,l987), s.22. 
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İhracat Kredi Sigortası (İKS), gelişmekte olan ülke

lerde, bir taraftan ihra ca tın artırılmasna ol<ı.nak sağlar, 

diğer taraftan ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesine başka 

bir deyişle sanayi ürünleri ihracatının artırılınasına kat-

kıda bulunmaktadır. 

İKS, garanti ve finansman kolaylıkları yanında danış

manlık, istihbarat ve finansman paketlerinin oreanizasyo-

nunu da sağlayarak mal ve hizmet ihraç eden kişi veya 

kuruluşların yurtdışında etkili bir şekilde rekabet ede

bilme güçlerini artırmaktadır(??). 

Bir ülke açısından İhracat Kredi Sigortası sisteminin 

önemi şöyle sıralanabilir(78): 

- İhracatçı yurtdışındaki satın alıcı hakkında sigorta 

kuruluşundan gereken bilgileri alarak bilinçli olarak an

laşmalar yapabilmektedir. 

- İKS kurumunun uluslararası kuruluşlara üye olması 

ve bunlarla devamlı ilişkide bulunması, ülke ihracatının 

yönlendirilmesi açısından yardımcı olmaktadır. 

- İhraç mallarının dış pazarlarda rekabet edebilmesi 

için gereken şartaları sağlamaktadır. 

- Bu sistem sayesinde ihracatçı yeni ve bilinmeyen 

pazarlara cesaretle girebilmektedir. Bu özellikle eelişınek

te olan ülkeler açısından çok önemlidir. 

(77) , EKONOMİK BÜLTEN GAZBTESİ, S.99,(27 Haziran 
3 Temmuz), İstanbul, 1988, s.6. 

(78) ÖNCÜ ve Di~erleri, s.l3 
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3. Kapsadığı Riskler 

Sigortada amaç riskin belirginleşmesi ve azaltılması

dır. Sigortanın yapılabilmesi için, bir riskin var olması 

ve bu riSki doğruran olay ve olayların ne zaman gerçekleşe

ceğinin veya gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin kesin olarak 

belirlenmesi gerekir(79). 

Risk değişik biçimlerde tanımlanmıştır.Knight riski 

"Ölçülebilen Belirsizl:İ.k"(80) olarak tanımlanırken,bir 

diğer tanıma göre risk bir olayın gerçekleşen sonucunun 

bsk2enen sonucundan önemli derecede sapmasının objektif ola

sılığıdır(81) diye tanımlanmaktadır. 

İhracatcının dış alıcıda bulunan alacağının alınamama-

sı sonucunda,sigortanın ihracatçıya ödeme yapması için 

zararın kabul edilebilir sebeplerden meydana gelmiş olma

sı gerekmektedir. İşte bu sebepler, sigorta teminatına konu 

olan riskleri oluşturmaktadır. 

İKS sistemi geniş anlamda üç tür riski karşılar: Bunlar 

ticari riskler,politik riskler ve doğal a:fet riskleridir(82). 

(79) Özdemir AKMUT, Hayat Sigortası-Teori ve Türkiye'deki 
pygulama, Ankara, 1980, s.l9. 

(80) Özdemir AKMUT, "Dışsatım Kredi Güvencesinde Riskler", 
İHRACAT KHEDİ SİGOhTASI SENİNbRİ, A.İ.T .. İ.A., Banka
cılık ve Sigortacılık Y.O.Ya.No:l, Ankara, 1980, 
s.36'dan Frank ~IGHT, Risk Uncertanity and Pro:fit, 
Heughton Mi:f:flin Co., Boston, 1921, s.223. 

(81) AKMUT,Hayat ••• , s.36-37. 
(82) DURA, s.40. 
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a. Ticari Riskler 

Alıcının iflası,alıcının malı aldıktan sonra edernele

rini geeiktirmesi veya herhangi bir nedenle ödemek isteme-

mesi, malların yüklenmesinden sonra geminin veya nakliye 

aracının yolculuğu yarıda bırakması, alıcının ihraç edilen 

malın tümünü veya bir bölümünü almaktan ~azgeçmesi gibi 

nedenlerle mal bedellerini ihracatcıya ödenmemesi durumla

rını kapsar. 

b. Politik Riskler 

Alıcının bulunduğu ülkenin hükümeti tarafından alınan 

kararlar sonucu, genel ödeme yasaklarının tediye yapılma

sını olanaksız kılması,mal bedelinin ödeneceği yabancı pa

ranın kur kaybına uğraması, malın gönderildiği ülke ile 

malı gönderen ülke arasında harp çıkması, ithal müsadesi 

konusunda alıcı ülkenin hükümeti tarafından yasaklar veya 

tehditler konulması, malın sevk edildiği ülkenin hükümeti 

tarafından ihraç yasakları konulması e;ibi durumları kapsar. 

c. Doğal Afet Riskleri 

Alıcının bulunduğu ülkedeki fırtına, yer sarsıntısı, 

su baskını, salgın hastalık gibi doğal afetler sonucunda 

mal ve hizmet bedelinin ihrcatcıya ödenmemesi durumlarını 

kapsar. 
Görüldüğü gibi, teminat altına alınan söz konusu 

rizikolar, daha çok mal bedelinin ödenmemesi veya ödeneme-

mesi durumlarını kapsamaktadır. 

Uygulamada, genel olarak politik risklerde zararın 

karşılannıa oranı, ticari risklerde meydana gelecek zararın 

sigorta kapsamına alınan oranından yüksek olmaktadır. 
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Örneğin, A.B.D.'de ticari risklerde ihracat tutarının 

% 85'i, politik risklerde% 95'i, Batı Almanya'da ticari 

risklerde% 80'i, politik risklerde% 90'ı, İngiltere'de 

ticari·:r:isklerde %85'i, politik risklerde% 95'i karşılan

maktadır. 

İKS sistemi kredi riskinin tamamını karşılamaz, riskin 

bir kısmı ihracatçıya yüklenir. Bu kredinin aşırı olmaması-

na ve ihracatçının müşteri seçmesinde daha dikkatli olma

sına neden olur. Bu aynı zamanda ihracatçının kaybını 

azaltabilmek veya ortadan kaldırmak için mantıklı karakları 

almasına neden olur,83). 

4. Sigorta Primleri 

Sigortacı, riski belli bir prim karşılığında yüklen

mektedir. Bu nedenle sigorta ettirenin ihracat kredi si-

gertası yapana belli bir miktar prim ödemesi g~rekmektedir. 

Ödenecek prim; ödeme şartlarına,ihracatçının ihracat tec-

rübesine, güvence altına alınan riskin türüne, ihracatın 

vadesine, alıcının bulunduğu ülkenin ekonomik sınıflandır

madaki yerine bağımlı olarak saptanmıktadır(84). 

Uygulamada genellikle başlıca iki tür prim saptama 

şekli vardır(85): 

- Herhangi bir faktöre bakılmaksızın tek bir prim 

uy g_ulanması, 

(83) ÖNCÜ ve Diğerleri, s.l?. 
(84) BOZER, s.28. 
(85) ERDAJ,, s.l99. 



46 

- Her sözleşme için yüklenen riskle ilişkili ve 

özel olarak prim saptanması. 

Uygulamada İKS kurumları, yasal yapılarına ve başka 

düşüncelerle bu iki yöntemden birini ya da bunların bile

şiminden oluşan üçüncü bir yöntemi seçerek primleri sap

tamaktadır. 

İKS kurumu tarafından prim or.anının saptanmasında, 

borçlunun ülkesinin durumu özellik gösteren bir unsurdur. 

İKS'de prim oranları, ihracat bedeli üzerinden veya sigor

taya tabi bedel üzerinden hesaplanmaktadır. Oranlar ülke-

nin dinamik koşullarına göre değişmekte olduğundan, alıcı 

ülkelerin ekonomik ve politik durumları bu örgütlerde çok 

iyi yetiştirilmiş uzmanlar tarafından sürekli takip edil

mektedir. 

Gelişmiş piyasa ekonomisine sahip ülkeler en az riskli 

azgelişmiş ülkeler ise en fazla riskli ülkeler olmakta, 

prim oranları ise ülkelerin dahil oldukları sınıflara göre 

değişmektedir. Dolayısıyla daha riskli ihracat işlemlerin-

den daha yüksek prim, daha düşük riskli işlemlerden ise 

daha az prim alınması am~çlanmaktadır(86). 

Prim oranlarının saptanması açısından kısa dönem ile 

orta ve uzun dönem ihracat kredi sigortasında önemli fark-

lılıklar bulunmaktadır(87). 

(86) Harnit BOZKURT, İhracat Kredi Sigortası ve Türk Exim
bank Uygulaması, Sanayi ve Tic. Bak. Sıncı.i Eğitim ve 

Geliştirme Jvler.Gen.IIIlüd .Ya. ,Ankara 1988, s. 7. 

(87) ERDAL, s.200. 
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a. Kısa Dönem Sigortalamada Primierin Saptanması 

Uygulamada kısa dönem sigortalamada primlerin saptan-

masında üç kriter gözönüne alınır(88): 

- Ödeme Şartları, 

- Alıcının Ülkesinin Ekonomik Sınıflandırmadaki Yeri, 

- İşin Özelliği, İhracatçının Yıllık Cirosu, Dışsatıma 

Konu Olan İşin Hangi Ülke ve Alıcılarla İlişkili Oldu~u 

Belirleyici Olmaktadır. 

Ülkelerin ekonomik sıralamasında, risk derecesine göre 

dört gruba ayrılmış bulunmaktadır(89): 

A Grubu: Gelişmiş piyasa ekonomisine sahip sanayileş

miş ülkeler. 

B Grubu: Merkezi Planlama örgütlerine sahip gelişmiş 

ülkeler. 

C Grubu: Petrol üreten zengin fakat azgelişimiş 

ülkeler. 

D Grubu: Diğer azgelişmiş ülkeler. 

A grubuna dahil ülkelerde risk düşük, D grubunda yer 

alan ülkelerde ise risk yüksek olmaktadır. 

b. Orta ve Uzun Dönem Sigortalamada Primlerin 

Saptanması 

Orta ve uzun dönemli kredilerle gerçekleştirilen 

(88) ÖNCÜ ve Diğerleri, s.24. 
(89) Bahtiyar U/~UNOGLU, "İhracat Kredi Sieortası,İngiltere' 

deki Uygulama ve Ülkemiz Yönünden Zorunlu İlkeler" 
İHRACAT KlThDİ SİGORTASI SEMİNERİ, A..İ.T.İ.A. Bankacı

lık ve Sigortacılık Y .o.Ya.No:l, (14-15 Nisan 1980).; 

s.208. 
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ürün ve hizmet ihracat tutarlarının güvence altına alın-

masında prim oranlarının belirlenmesinde başlıca iki etmen 

vardır: 

- Alıcının ülkesinin ülkelerarası sınıflandırmadaki 

yeri, 

Ödeme koşulları ve kredi süresinin uzunluğudur. 

Uzun ve orta vadeli İKS teminatlarının verildi~i poli

çelerde, sigorta ücretinin tesbiti alıcı ülkenin ekonomik 

durumuna ve kredininin ödenme sürelerine bağlı olmaktadır 

(90). Sigorta prim hesabının dayandığı esaslar farlılık 

göstermekle birlikte kısa vadeli sigorta poliçelerinde, 

sigorta edilen miktarın yıllık % l/4'ü, uzun vadeli peliçe

lerde yıllık% 3.1/2'si seviyesinde prim uygulaması yapıl

maktadır(91). 

Primlerin ödenme şekli kural olarak peşin olmakt~dır. 

Sigorta paliçesinin yürürlüğe girmesi çin mutlaka ödenmiş 

olması da gerekmektedir. 

5. Teminat Şekilleri 

İKS konusunda, ihracatçılara verilmekte olan teminatın 

şekli ve kapsamı kredi vadelerine göre çeşitlilik e-öster

mektedir(92): 

(90) Alaattin BÜYÜKKAYA, "Türkiye'de İhracatı Teşvikte İh
racat Kredi Sigortasının Ekonomik ve Teknik Yönü" 
İHRACAT KREDİ SİGORTASI SEMİNERİ, A.İ.T.A. Bankacılık 

ve Sigortacılık Y.O.Ya.No:l,(l4-15 Nisan 1980), s.92. 
( 91) M.Cihat DANIŞ:rtlAN, "İhracat Sigorta ve Kredi Sisteminin 

Esasları", DIŞ TİCARET FORUM.DERGİSİ (Şubat 1988),s.28. 

(92) DURA, s.41. 
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a. Kısa Vadeli Teminat 

Bu teminata konu olan ihracat ürünleri eenellikle tü

ketim malları, ham ve yarı mamüllerdir. Kısa vadeli temi

natta süre 6 ay olup, bu süre İngiltere, Hollanda ve İs

veç'te 1 yıla, F.Almanya'da 2 yıla, Fransa'da ise 3 yıla 

kadar uzamaktadır. 

b. Orta Vadeli Teminat 

Mal bedelinin ödenmesi için alıcıya · 3~5 yıla kadar 

vade tanıması durumunda orta vadeli teminat sözkonusu ol

maktadır. Teminata konu mallar yatırım malları, makina ve 

teçhizat olmaktadır. 

C:. Uzun Vadeli Teminat 

Bu teminat türü de 5 yıldan 12 yıla kadar olan vade

li ihracat işlemlerinde, anahtar teslimi tesislere, taah

hüt işleri için hizmetin veya inşaatın süresince açılan 

kredilere tanınmaktadır. 

Teminat oranları, vade uzadıkça azalmaktadır. Örneğin 

kısa vadeli ticari risklerde teminat oranı % 90'a kadar 

çıkarken, uzun vadeli ticari risklerde teminat oranı 

7~ 75-85 olmaktadır. 

D. İhracatı Teşvik Amaçlı Diğer Tedbirler 

Birçok ülkeler ihracatın finansmanını cazip hale ge

tirmek amacıyla bazı tedbirlere başvurmaktadırlar. Bu ted

birlerin amacı genel olarak aşaeıdaki şekilde sıralanır(93) 

(93) DURA, s.78 
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- İ~si~liti önlemek, 

- UyfUn fon saf=lamak; 

- İhi·acatın finanse edilmesinin amacını belirlemek, 

- Bu iş için eerekli altyapıyı sa~lnmak, 

- Finansman ni tEüi{ı:ini saptamak. 

İhracat işlemlerine yeni açılan ve bu konuda yeterli 

birikimi olmayan ihracatçılara karşı duyulan piivensizlik 

nc.·deniyle, risk oranı yüksek olan bu sekt<irlere kredi 

temininde tereddütler do(maktadır. Devlet oluşturacat.:ı 

bazı garanti ve sieorta mekanizmalarıyla bu tereddütleri 

ortadan kaldırabilir. 

Devlet ne tür ihracatı teşvik edece2ini saptamak 

dururnundc.:ı.dır. Her ülke, kendi ekonomik yapısına uyt:•ım 

ihracatı seçmek ve buna uygun teşvik tedbirlerini y'L~rür-

lü~·e koymak zorundadır. Devlet uycu.n finansman şeklini 

belirlemE~kle , bu finanr::;man yöntemine uyfUn kurumları 

kurmakl.a ve bunları;:t. işlerlik kazandırmakla yükümlüdür. 

İhracatı teşvik tedbirleri ülkeden ülkeye farklılık 

göstermesine rağmen, genel olarak çeşitli ülkelerde uytu-

lanmakta olan bu tedbirler 4 ana başlık al tındı:ı top1una-

bilir( 94): 

(94) Bela Bi\.LAbSA, Export Incentives and hxport_l:erform

ance In Developinp· Uountries A Comperative Analysis, 

The v;orld Bank, 'ıriashington D.C., 1977, s.40. 
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- İhracatta Prim Sistemi, 

- Vergisel Teşvikler, 

- Girdi Teşvikleri, 

- Devlet Pazarlama Yardımı. 

ı. İhracatta Prim Sistemi 

Bu sistem esas olarak, ihraç malı üreten üreticilere 

ve dolayısıyla ihracatçılara genel anlamda para olarak 

devlet tarafından yapılan yardımlardır. İhracatın miktar 

kısıtlamamaları ve gümrük ·vergileri ile sınırlandırıldığı 

ekonomilerde uygulanmaktadırlar(95). Başlıca 4 şekilde 

uygulanmaktadır(96) 

Birincisinde, ihracattan sağlanmış olan dövizin bir

kısmının Vr'ya tamamının ihracatçının elinde tutmasını , 

amaçlamaktadır. Böylece ihracatçıya bir olanak tanınarak, 

yurtdışından daha ucuza mal satın alma hakkı kendisine 

verilmektedir. 

İkincisinde, ihracatçının elde etmiş oldu{.!:u döviai 

bir sertifika ile belgeleyip bunları başka firmalara satma 

hakkını sağlamaktadır. 

Üçüncüsünde, ihracatçılara özel ithal lisansları ve

rilmektedir. Burada ihracatçılara ülkeye sağladıkları 

(95) S.Rıdvan KARLUK, Uluslar. arası Ekonomi Teori Politika 
Sistem Kurumlar, İstanbul, 1984, s.287. 

(96) S.hıdvan KARLUK, Türkiye'de İhracata Yön~lik Dış 
Ticaret Politikası ve İhracatın Yapısal Analizi, 
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ya. 

No:273/158, Eskişehir, 1981, s.ııı. 
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döviz karşılığında belli bir oran üzerinden ithalatta 

bulunma hakkı verilmektedir. 

Dördüncüsünde, prim sisteminin son şekli olarak çoklu 

döviz kuru sistemi uygulamasıdır. Sistem, lüks malların 

talebini kısma, yeni gelişen yavru sanayii koruma, kalkın-

ma için gerek duyulan bazı maddelerin daha ucuza sağlan

ması; ülkeden sermaye çıkışını önleme ve bazı döviz gelir-

lerinin diğerlerine göre daha avantajlı olarak ülkeye gir-

mesine olanak sağlamaktadır. 

2. Vergisel Teşvikler 

Bu sistemde ihracatta vergi iadesine konu olan ürünün 

üretim sürecinde ödenen, ithal maddelere ilişkin e~mrük 

vergileri ile bunun dışında kalan diğer bütün vergi, resim 

harç ve benzeri ilave maliyetler kısmen veya tamamen ihra

catçıya iade edilmektedir. 

İhracatta Vergi İadesi; dar anlamda ülke içinde üre-

tilen ürünlere ihraç gücü kazandırmak, diğer ülkelerin aynı 

cins ve kalitedeki ürünleriyle dış piyasalarda rekabet im-

kanı sae:olamak; geniş anlc:ımda ise uzun dcnemde ve ihracatı 

teşvik tedbirlerinin türü içinde ihracatın yapısını değiş

tirmek, işlenmiş ürUn ihracatının toplam ihraç içindeki 

oranını yükseltmeyi amaçlamaktadır(97). 

(97) , Yatırımların ve İhracatın Teşviki 
ve Uygulama Esasları, Devlet Planlama Teşkilatı, 

Ya.No:773-TUD.4, Ankara, 1969, s.34. 
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İhracatta Vergi Muafiyeti ve İstisnası; vergi iade-

sinden farklı olarak tahakkuk eden gümrük, eelir, satış 

ve üretim, ihracat ve benzeri vert:'·i, resim ve harçlar tah-

sil edilmeyip tescile tabi tutulmakta veya garanti edilmek

tedir. Bu vergileri ödemiş bulunan üretici, eğer o ürünü 

ihraç ederse, ihraç anında vergi yükümlülüğü ortadan kal -

maktadır. 

3. Girdi Teşvikleri 

Bu gruptaki teşviklerde üç başlık altında toplanabilir. 

Birincisi, yatırımlar, işletme sermayesi ve ihracat 

kredileri üzerinde etkili olan:-üardır. Burada amaç, ihracat

cıya gerek yatırım için gerek üretim döneminde, gerekse 

sevk sonrasında ucuz kredi sağlamaktır.Çünkü ucuz kredi, 

ihracatcı için çok önemli bir mali olanaktır. 

İkincisi, ihracat kredi sigortası ile ilgilidir. Bu

rada ihracatcıya verilen kredinin garatisi veya sigortası 

önem kazanır ve devlet bu konuda ihracatcılara yardımcı 

olur. 

Ücüncüsü, İhracatcıya ucuz fiyatla hammadde sağlan-

ması, ulaşım ücı etlerinde indirim ve personel ee;i timi 

gibi tedbirleri içine almaktadır. 

4. Devlet Pazarlama Yardımı 

Gelişmekte olan ülkelerde, ürünlerin pazarlanmasında 

çıkan sorunları çözümleme açısından devlet yardı•ı bir 

zorunluluktur. 

Jinadoiu 
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Devlet ve Kamu kuruluşlarının, ihracatı geliştirmesi 

yolunda ihracatcılara yaptıkları pazarlama yardımlarından 

mali nitelikte olanlar dış ülkelere şubeler açılması,ka

lite kontrolu, dış sergilere katılma, dış reklam piyasa 

araştırmaları, dış ülkelere ihracatıarının yaptıkları iş 

seyahatlerinin finansmanı, ihracatcıların bir araya gele-

rek birlikte kurmaları konusunda yapılan teşviklerdir. 

İlkel ürünlerde ihracatı teşvik için mali yardımlar 

gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması ile bir an

lamda yasaklanmıştır(98). Fakat buna rağmen günümüzde 

değişik şekillerde ihracatcılara ve ihracata yönelik üre-

ticilere mali yardımlar yapılmaktadır. 

E. İhracat İşlemlerinde Kullanılan Yeni Teknikler 

ı. Forfai ting-

a. Tanım 

Uluslararası ticarete konu olan mal ve hizmetlerin 

sunumu değişik finansman şekillerini gerektirmektedir. 

Bunlardan birisi· .de "Forfai ting" tekniğidir. 

"a forfait" kavramı Fransızca kökenli olup, toptan 

(981 KARLUK, Türkiye'de ••• , s.l9 1 dan The GATT : Law and 
International Economic Organization, The University 
of Chicago Press, Chicago, 1970. 
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veya götürü anlarnlarını içermektedir(99). Forfaiting; mal 

ve hizmet ihracından doğan ve ilerideki bir tarihde vade

si gelecek alacakların satın alınmasıdır(lOO). 

Tanımdan da anlaşıldığı gibi forfaiting; bir banka-

nın veya finansman kurumunun dış ticaret hizmetleri ile 

ilgili ihracatcının alacaklarını ve bunun bağlı olduğu 

riskleri üstlenmesi işlemidir. Alacak hakkını satana 

(İhracatcıya) forfaitist, bu hakkı satın alan bankaya ise 

forfaiter denir. 

Forfaiting Tekniği 1950 yıllarda batı ülkelerin 

doğu bloku ülkele.rine ve daha sonrada gelişmekte olan ül-

kelere yaptıkları yatırım malı ihracatının finansman ama-

cıyla kullanılmaya başlanılmıştır. Bu tekniği ilk uygula

maya koyan İsviçre olurken, Credit Suise'de bu şekilde 

ilk finansman sağlayan banka olmuştur(lOl). Günümüzde 

ise bu alternatif finansman tekniği dünyanın her yerinde 

kullanılmakta olup yatırım malı ihracatının yanında tüke

tim malları, servis ve kira kontratları da.bu yöntemin 

kapsamına girmektedir(l02). 

(99) Niyazi BERK, "Dış Ticarette Yeni Bir Finasman Aracı 
Olarak Forfaiting", PARA VE SEill'lAYE PİYASASI DERGİSİ, 
(Eylül, 1985), s.25. 

(100) İhsan ERSAN, "Forfaiting ve Türkiyen, PARA VE SBRJIIlA
YE PİYASASI DERGİSİ, S.77(Temmuz 1985), s.29. 

(101) Ömer AKAD, "Dış Ticaret Finansmanında Yeni Bir Tek
nik; Forfaiting", BURSA EKOl~Ot~Jİ DERGİSİ, S.40(0cak 
1988), s.l6. 

(102) Ferruh TANAY, Forfaiting, İktisad Bankası, (Ocak, 

1987), s.7. 
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b. İşleyişi 

Forfaiting işlemlerinin vadesi 3-7 yıl . vadeli yatırım 

mallarının ihracatının finanamanına yöneliktir. Bu işlem 

toplam alacağın% 80-90 1 ını içermektedir. Genellikle kre

dili ihracatta ithalatçıdan % 10-20 civarında peşinat alın-

makta,geri kalan kısmı peliçe veya benolara bağlanarak 

kredilinmektedir(l03). 

Forfaitingde dış alırncının ödemede kullandığı ticari 

senetlerin(bono ve poliçeler) aval biçiminde bir güvence 

veya banka garantısi taşıması gerekmektedir. İthalatçının 

çoğu kez tan:nrıaması, forfai te.r için bu tür bir güvenceyi 

zorunlu kılmaktadır. Burada forfaiter, ticari senetleri 

satın alırken kredi dönemi için faiz indirimi yaparak öde-

mede bulunmakta ve böylece ihracatçının kredili satışlarını 

peşinata çevirmektedir. 

l!'orfai ting işleminde Şekil ( 3) 1 de görüldüğü gibi 

dört taraf bulunmaktadır. İthalatçı, ihracatçı, aval veren 

(banka) ve forfaiter(finans kuruluşu) dir. Taraflar arasın

daki ilil)k,ileX' Şekil ( 3) 1 de gösterilebilir( 104). 

İhracatçı ile dış alırncı anlaşma yapmakta ve bu dış 

ticaret aniaşması karşılığında aval veya garanti verilen 

bono, peliçe gibi ticari senetler forfaiter 1 e satılmakta

dır. Dış alırncı ihracat bedelini garanti veren bankaya 

vadesinde_ ödeyecektir. 

(103)Nejat SERÇEKJ.:LA.N, Dış Ticarette Yeni Bir Finansman 
Aracı Olarak Kullanılan Forfaitin'e Ülkemiz Açısından 
Bakış, Ankara , 1986, s.l. 

(l04)AKSOY, s.43. 
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c. Özellikleri 

Forfating işleminin önemli özelliei forfaiter'in sene

dini satın aldığı ihracatçıya rücu etmeyeceğini taahhüt et

mesidir. Forfaiter'ce satın alınan e~re yazılı senet ya da 

poliçe sabit bir faizle iskonto edilerek, ihracatçı vade 

boyunca olması muhtemel faiz artışlarından veya döviz ku

runda kendisi aleyhine değişiklikten de korunmuş olmakta-

dır(l05). 

Forfaiting 3-7 yıl vadeli yatırım mallarının dış satı

mının finansınanına yöneliktir. Yani orta vadeli ve belgeli 

ihracat talepleri için verilir. B.u teknikte hesaplamalar 

faiz iskon·to metodu ile yapılır(l06). 

Finansman sağlayan forfaiter, senedin vadesinde öden-

mesi taahhüdünden doğan ticari riski ve ülke riskini üst.:... 

lenmiş olmaktadır. Burada forfaiter risk alır ve fon sağ:... 

lar. Bu tekniğin en önemli tarafı da bir dış ticaret işle-

minde ilgili tüm tarafıara fayda sağlamasıdır • 

. Pahalı bir kredi işlemi olan forfaiting, ihracatçı 

için bir dizi üstünlük sağlamaktadır. Bu üstünlükleri 

şöyle sıralayabiliriz(l07). 

- Politik ve ekonomik risk bankaya yansıtılmaktadır. 

- Maliyetler sabit olduğundan lçredi süresince faiz ve 

kur sabit kalmakta, bu da ihracatçının planlarınin gerçek-

leşmesine olanak sağlamaktadır. 

(105) VARLIER, s.13. 
(106) Beratiye ÖNCU, "Forfaiting- Factoring", İGEME DIŞ 

TİCJ~ET BÜLTENİ, S.29, (28 Temmuz 1986), s.17. 

(107) BERK, s.27. 
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- Alacak hakkının devir edilmesi ile ihracatçının 

likiditesi artmakta, böylece ihracatçı açısından likit 

varlıkların başka amaçlarla yatırılması olanaeı doğmak

tadır. 

- İşlem basit ve hızlı olup, ayrıca kredi sirortasına 

da gerek kalmamaktadır. 

d. l\1aliyetler 

Forfai ting işleminde to.plam maliyet aşağıdaki unsur

lardan oluşmaktadır(l08): 

- Fon Temin Etme Maliyeti: Forfaiting işleminin yapıl

dığı para cinsini euro pazarlardan temin etme maliyetidir. 

- :b,aiz Riskine Karşı Korunma Tilaliyeti: Sabit faizli 

teklif verilmesi durumunda iskonto edilen poliçelerin va

deleri sUresince oluşacak faiz değişiminden korunmak için 

ilave edilen maliyetter. 

- Politik ve Transfer Riskinden Korunma Naliyeti: İh

racatçı ülkenin kredibilitesi dikkate alınarak oluşan bir 

maliyettir. Bu, % 0,5 ile % 5 arasında değişmektedir. 

- Ticari Riske Karşı Korunma lVIaliyeti: Bu risk i tha

latçıya aval veren bankanın komisyonudur. Bu komisyon 

ithalatçı tarafından karşılanmakta olup, forfaitinp; mali

yetine girmektedir. 

Yönetim ve diğer masraflar için fBrfaiter ayrıca yıl

lık olarak % 0,5 dolaylarında ek bir ücret daha talep et

mektedir. 

(108) TANAY, s.l3. 
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2. l•'actoring 

a. Tanım 

Sanayileşmiş ülkelerde kullanılan finansman teknikle-

rinden biri, .de, gittik çe artan oranda uygulanan "J!'actoring" 

dir. 

E'actor sözcüe;ü latince kökenli olup, genel anlamıyla 

bir başkası hesabına davranan ya da bir şey yapan kişiyi 

ifade eder(l09). 

Factoring, kısa vadeli satışların cari oldu~u ttiketim 

malları satışlarında alacak hakkını özel finans kuruluşuna 

satmak suretiyle firmalara fon sağlama olanağı veren bir 

finansman tekniğidir(llO). 

Factoring bir satışla ilgili olarak ticari riskin üst

lenilmesi, vesaikin tahsili, ilgili muhasebe kayıtlarının 

tutulması, borçlunun kapasitesi hakkında gerekli bilgilerin 

toplanması gibi hizmetleri de içeren bir kredilema tekniği

dir(lll). Factoring'in amacı; satıcıyı satıştan sonraki 

bürokrasiden kurtararak faaliyetlerini üretim ve satış ko

nularında yoğunlaştırmalarını sat:lamaktır. Factoring olduk

ça eski bir finansaman yöntemidir. İlk olarak 14. yy İngil

tere sinde yün sanayiinde kullanılmıştır(ll2). 

(109) Adnan YAHDIMCI,"Factoring ve Tarihi Gelişimi 11 , İGEME 

DIŞ TİCARET BÜLTENİ, S.22(30 lVIayıs 1986), s.4. 
(110) Ayşe ÇALIKOGLU, "İhracatta Yeni Bir ]'inansman Yöntemi 

l!'actoring" ,İGEN.B DIŞ TİC.BÜL.,S.31(8 Ağu.l986) ,s.lO. 
(lll) Beratiye ÖNCÜ,"Factoring Hizmetleri ve Uygulaması", 

İGEHE DIŞ TİC.BÜL., S.22(30 l\ilayıs 1986), s.?. 
(112) YAHDINCI, s.5. 
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b. İşleyişi 

}"'~actoring işleminde finanse edilen vadeli satışlar 

genellikle l-6 a~dır. Kısa vadeli satışların cari olduğu 

tüketim mallarının ihracatının finansınanına yl5neliktir( 113). 

Factoring işleminin esaslarını şu şekilde açıklamak 

mümkündür. İhracatçı firma ile özel finans kuruluşu niteli

ğinda bulunan factor arasında bir sözleşme ile iki tarafın 

yükümlülükleri konusunda anlaşma yapılmaktadır. Factor 

firması kendi müşterisi durumundaki ihracatçının alacak 

hakkını satın alırken dış alırncının ödeyemerne riskini de 

devrailimaktadır. Bu nedenle ihracatçı siparişini aldığı 

s.:ı.rada :factor tarafından da derhal onaylanması gerekmek-

tedir. Factor' un siparişi uyg:un bulması kar.arını verebil

mesi de dış alırncının kredi değerliliğinin ölçülmesi ile 

mümkün olur. 

Factoring işleyişinde Şekil (4)'de görüldüğü gibi 

üç taraf bulunmaktadır. Bunlar ihracatçı, factor, ithalat

çıdır(ll4). Şekilden de anlaşılacağı ~bi bir factoring 

işleminde, factor üç fonksiyonu yerine getirmektedir: 

- Kredi İstihbaratı, 

- Borç Verme, 

- Riske Katlanma. 

(113) ÇALIKOGLU, s.lO. 
(114) Ünal BOZKUR~', "Factoring Yeni Bir Finansman Türü 

Olabilir mi?", PARA VE SEID'IAYE PİYASASI DERGİSİ, 
{Mayıs 198'S), s .14. 
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Factor'ler4e. fon ihtiyaçları nedeniyle bankalarla 

ya da diğer finansal kuruluşlarla ilişki içindedirler. 

Hatta birçok ülkede factor'ler bankalar tarafından bağım

sız kuruluşlar şeklinde oluşuurulmaktadır(ll5). 

Forfaiter, senedin vadesinde ödenmesi taahhüdündan 

doğan ticari riski ve ülke riskini üstlenmiş bulunmakta 

idi. Oysaki factoring bu tür politik ve transfer risklerini 

kapsamaz. Kredi, kısa vadeli ve her türlü ihracat talepleri 

için verilir. Bu teknikte faiz,cari hesaplar metodu ile 

yapılır(ll6). 

c. Türleri 

Factoring uygulamada üç şekilde görülmektedir(ll7). 

Bunlar aşağıdaki şekilde açıklanabilir: 

- Adline Factoring: En yaygın tür olanıdır. İşleyişi, 

Şekil ( 4) 'de görüldüb'ii gibi gerçekleşmektedir. 

- Maturity Factoring: İhracatçı factor'den aylık kre-

dali satışlarının ortalama vadesi üzerinden tnhsilat yapar. 

Dolayısıyla satış yapılmadan ihracatçının factor'den borç 

alması sözkonusu olmaktadır. 

- Discounting Factoring: İhracatçı alaca~:ını factor' e 

iskonto ettirmekte, böylece alacağın vadesinden önce nakit 

girişi sağlamaktadır. Bu yöntemde her alacak için ayrı bir 

faiz hesaplanmaktadır. 

(115) Pınar BAKIR,"Factoring (Alacak Hakkının Satılması) 
Uyeulaması, PARA VE SERJVlAY1:; PİYASASI DERGİSİ, 
(Mayıs 1981), s.20. 

(116) ÖNCÜ, Factoring ••• , s.l?. 
(117) BOZKURT, s.l4 
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d. Naliyetler 

- Faiz: Yıllık faiz oranı % 8-12 arasında olup, 

A.B.D.'deki temel faiz oranına ba~lı olarak deBişmektedir. 

Faiz ücreti, yıllık faiz oranına bağlı olarak değişebile

ceği gibi risk payı fazla olduğundan alacaklar daha büyük 

bir faiz haddinden de iskonto edilebilmektedir(ll8). 

- Komisyon: Genellikle factor tarafından kabul edilen 

faturaların ~& 1-3 'üne eşittir. Komi·eyon anlaşma ile belir-

lenir ve yıllık satış tutarı, kredi riski ve fatura sayı

sına bağlı olarak değişebilir. Komisyon karşılığında fac

tor kredi araştırması yaprnakta,.kredi risklerini üstlen

mekte, alacaklarının muhasebe kayıtlarını tutmakta ve sa-

tışların tahsilatını yapmaktadır. 

3. Export Leasing 

1930 Büyük Ekonomik Bunalım sonrası A.B.D. ve sonra-

ları Batı Avrupa'da çeşikli nedenlerden dolayı ortaya çıkan 

finansal zorlukları aşmak için başvurulan bir finansman 

türüdür. Leasing; çok yaygın bir dış ticaret finansman 

yöntemi haline gelmiş olup, esasen proje finansmanında en 

tercih edilen yöntemlenden birisidir(ll9). 

A,B.D.'de finansman yöntemi olarak kullanılan bu kira-.. 
lama şekli, kısa sürede gelişmiş ülkelerde ve bazı geliş 

mekte olan ülkelerde de,etkin bir şekilde uyBMlanmaya 

başlanmış bulunmaktadır. 

(118) ÇALIKOGLU, s.l3. 
(119) DÜNYA GAZETESİ, (10 Şubat 1988), s.4. 
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Sanayi teçhizatının kiralanması 1950'1i yıllarda 

ortaya çıkmıştır. Bugün bilgisayarların, ulaşım araçları-

nın, makınaların, büro teçhizatının leasing' .e konu edil-

me si göreli olarak yeni bir gelişmedi:ı::·( 1.20). 

Kelim.e olarak kiralama anlamına gelen leasing, bir 

kiralama şirketinin (lessor), kiracı durumundaki şirketin 

(lesse) ihtiyaçlarına uygun bir menkul veya gayrimenkul 

değeri satın alıp bunun belli bir süre için bu şirketin 

kullanımına vcrilmesidir(l21). Bir finansman aracı olarak 

kabul edilen leasing'in tanımı aşaeıdaki şekilde yapıla

bilir(l22): 

"Leasing", belirli bir süre için kiralayan ve kiracı 

arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçi-

lip, kiralayan tarafından satın alınan bir malın mülkiye

tini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir 

sözleşmedir. 

Export Leasing (İhracat Kiralaması), orta ve uzun 

vadeli olarak sermaye mallarının kiralanması suretiyle 

gerçekleştirilen bir finansman yoludur. Kiraya vermeyi 

isteyen firma malı satın alarak genellikle aylık gelir-

(120) İskender ~;I~NGEZBR, Dünyada ve Türkiye'de Leasing 
(Finansal Kiralama), İGElliiE DIŞ TİCARET BÜLTENİ Eki 
(Ekim 1987), s.2. 

(121) Ergun ÖZSUNAY,"Finansal Kiralama Kanunu'nun U.vpulan
ması ve Surunları 11 ,İTO DBRGİSİ,(Nisan 1986), s.l. 

(122) Ömer DURU, "Leasing Açısından Kur Riski ve Devalüas
yon", DÜNYA DOSYASI, (19 Nisan 1986)~ 
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ler elde etmek için bir kira bedeli karşılığı kiraya ver

mektedir. Kiracının bu işlem için nakıt paraya ihtiyacı 

yoktur. Aylık kirayı, kiraladığı mal sayesinde elde ede

ceei gelirden ödeyebilir(l23). Kira sözleşmesinin sonunda 

kiraya konu olan mal iade edilebileceği gibi, sözleşme 

yenilenebilmekte ya da satış sözleşmesi ile malın devri de 

mümkün olmaktadır(l24). 

Finansal Leasing faaliyetlerinin işleyişi en basit 

biçimiyle Şekil (5)'de gösterilmiştir(l25). İhracatçı, 

kredi ile finansal kiralama arasındaki tercihleri yaparken 

kendisine en düşük maliyeti sağlyacak borçlanma şeklini 

araştırıp bulacak ve kullanacaktır. 

4. Countertrade 

a. Tanım 

Günümüzde Batı ile Doğu Bloku arasındaki ticaretin 

% 50'si karşılıklı ticaretin herhangi bir şekli olarak 

sürdürülmektedir. Artık,takas ya da karşılıklı ticaretin 

en ilkel şeklinden çıkmış, oldukça karışık, özel uzmanlık 

ve tecrübe isteyen ve çok değişik şekillerde yürütülen 

bir ticaret şekli olmuştur. 

(123) VARLIBR, s.l5. 

(124) AKSOY, s.47. 

(125) , "International Leasing In The 1980", 
Bosphorus Institute, Konferans Tebliği, İstanbul, 
20 Ocak 1985. 
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Gelişme~s;te olan ülkelerin ithalat yaptıkları firmalara 

kıt dövizlerini aktarıp karşılığında herhan~ bir talepte 

bulunmamak yerine "senden mal/hizmet alırım ama sen de ben

den al" şartını ileri sürmektedir. Böylece, ülkeden ülkeye 

döviz çıkmaktadır. E'akat çıkan dövizin bir kısmı veya tama

mı tekrar ülkeye geri dönmektedir.Buda şunu göstermektedir 

ki günümüzün karşılıklı ticaret uygulamalarını ilkel takas

tan ayıran ince, ancak büyük fark vurgulanmaktadır(I26). 

Özellikle son yıllarda bu ticaret şekli konusunda . 

isimlendirme ve tanımlamada bir kavram kargaşası ile karşı

laşılmaktadır. Genel ola.rak karşılıklı ticaret sistemi(KTS) 

aşagıdaki şekilde tanımlanabilir: 

Countertrade (Karşılıklı Ticaret); Firmalar veya hükü-

metler arasında satıcının mal veya hizmet karşılığında alı

cıdan belirtilmiş miktarda mal ve hizmeti alacağını taahhüt 

ettiği anlaşmaları kapsayan ticaret şeklidir(l27). 

KT uygulamaları bankacılık,finans ve para piyasaları-,. 

nın ve kurallarının dışında gerçekleştirilen işlemler 

değillerdir. Tersine, bu piyasaların tıkandığı noktalarda 

çözüm getiren araclardır. 

b. Türleri 

KT kesin olarak belirtilebilen, açık ve kolay bir olgu 

değildir. Bazen bir karşılıklı ticaret olayı iki veya daha 

(126) OKTAY, s.4. 
(127) Beratiye ÖNCÜ, Karşılıklı·Ticaretin Dünya Ticare.ii!!

deki Önemi ve !ürkiye, İGEME İHRACAT BÜLTEN Eki, 
Rapor No.l02, (Nisan l986),s.l. 
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çok sayıda de~işik karşılıklı ticaret şekillerini kapsar. 

Karşılıklı ticaretin türleri aşağıda açıklanmıştır. 

aa. Takas 

Tarihsel gelişim sürecinde ticaretin en eski türü 

olan takas, malın malla değiştirilmesi demektir. Herhan

gi bir para akımının söz konusu olmadığı takas işleminde 

ilgililerce düzenlenen ortak sözleşmede değiştirilecek 

malların nitelik ve niceliği özel olarak belirtilmekte-

dir(l28). 

bb. Bağlı Muamele 

İki tarafın birbirlerinin üzerinde anlaşmaya varıl-

mış değerdeki mallarını belirli bir dengeyi sağlamak kay

dıyla satın almalarını kapsar. Bu tür ticaret şekli genel

likle merkezi planlı ekonomiler tarafından tercih edilmek

tedir. Bağlı muamele iki ayrı kentrat yada anlaşma ile yü

rütülür. Bunlara bağlı birde protokol bulunur. Bu protokol 

bağlı muamele anlaşmasının finansman açısından normal ti-

carete benzemesine yol açar. 

cc. Geri Satın Alma (Denkleştirme) 

Denkleştirme yada geri satın alma (buy back) genel

likle bir ülke bir fabrika veya büyük bir projeyi gerçek

leştirmek istediğinde ancak yeterli finansman gücü bulma

dığında ortaya çıkar. Böylece, geri satın alma anlaşmaları 

teknoloji ve fabrika satışını kapsar(l29). 

( 128) İhsan ERSAN, "!(ı3.rsılıklı Ticaret ve 'l'ürkiye", PARA 
VE SERNAYE PİYASASI DERGİSİ, (Ağustos,l985), s.26. 

( 129) ÖNCÜ, Kare.;ı,lıklı- .•. , s. 2. 
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Uzun süreli ekonomik işbirliğini amaçlayan karşılıklı ti

caretin bu türünden satılan yatırım mallarının bedeli Doğu Av

rupa veya gelişmekte olan ülke ürünleri ile geri ödenmektedir. 

(130). Bu nedenle model belirli bir zaman dilimi sonrasında 

getiri sa~layan bir dış yatırım olarak de~erlendirilebilir. 

dd. O:t'f-Set 

Alıcının ülkesinde üretilen mamullerin pazarlamasını 

satıcı ülkece üstlenildiği modeldir. Savunma projeleri 

benzeri hükümetlerin öncelik verdiği yüksek maliyetli 

stratejik yatırım ala:nları~a yöneliktir. 

ee. Bloke Paralar 

Bir firma çeşitli döviz kısıtlamaları nedeniyle bir ülke

de parasını veya varlıklarını dışarı çıkarmıyorsa çeşitli yol

lara başvurabilir. İlk akla gelen ülkenin önemli ürünlerinin 

yerel pazarda yerel para ile satın alınarak ihraç edilmesidir. 

Bunun bazı bürokratik zorlukları olmasına rağmen uygulanmakta

dır. Yeni olan başka bir çözüm yolu da borçlu ülkede film çe

kimi yapıp film ülke dışında eösterildiğinde kar payı almaktır. 

ff. Üçlü Ticaret 

Uzun dönemli karşılıklı ticaret anlaşmalarının dengelen

ınesi bazen kullanılmamış kredi fazlası ya da mal fazlaları 

ortaya çıkmaktadır. Bunların bir üçüncü tara:t'ca kullanılması 

veya üçüncü bir tarafa satılmasına switch veya swap ticaret 

denir. Oldukça karışık işlemleri kapsar, bir alıcılar zinciri 

oluşur, değişik pazarlarda satıcılar ve komisyoncular ortaya 

çıkar. 

(130) ERSAN, Karşılıklı ••• , s.27. 
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c. Özellikleri 

Bir firma KT yapacaksa normal işlemlerden daha fazla 

planlama yapmasına, daha fazla araştırmaya gerek vardır. Fir

ma KT'e girerken çeşitli yollar deneyebilir. Ya konu ile il

gili bir uzmanla anlaşıp ondan yardım isteyebilir veya bir 

ticaret kuruluşu ile çalışarak malların pazarlanması, nakliye

nin düzenlenmesi, depolama, sigorta ve dicer konularda yardım 

isteyebilir. Bu kuruluşlar hizmetleri karşılığında mal veya 

ilgili ülkeye göre komisyon alırlar. Ödemelerde mal, hizmet 

ve teknolojinin yanısıra kısmen konvertibl döviz veya milli 

para kullanabilir(l31). 

Takas haricinde tüm KT şekillerinin ortak özelliği 

"üçt::en anlaşma"dır, Bu üç ayrı takas birbiriyle ilişkili 

düzenlemeleri kapsar. Bu Uçgenin içindeki üç nokta; ı. Batılı 

tarafın satışı ilgili asıl kontrat, 2. Asıl satıcının birinci 

alıcıdan almayı taahhüt ettiği mallarla ilgili şa.rtlar, 3. 

İki kontratı birleştiren protokol'dur. 

KT'deki ilk kontrat normal mal kapşılı[ı para şeklindeki 

satışlardakinin aynıdır. İkinci veya karşılıklı ticaret"kont

ratı satın alma şartı ile ilgili kuralları belirler. Protokol 

ise en son planlanır. 13ir kontratın diüeri olmadan geçerli 

olaruayacat;ını belirtir. Uzun dönemli denkleştiriDe işlemlerin

de 20 yıla kadar varan geniş kredilerde genellikle hükümet 

destekl& ihracat kredileri kullanılır. Bu krediler aynı za

manda özel ihraç kredile:ı·i ile birlikte kullanılabilir. 

(131) OKTAY, s.l2. 
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IV. İHRACATIN FİNANSL..,NINDA KARŞILAŞILAN SORlllUıAR 

İhracatın özellikle sanayi ürünleri ihracatının ar

tırılması için ihracatcılara veya yabancı ülkedeki alıcı

lara geniş ölçüde orta ve uzun vadeli yatırım ve sevk 

sonrası kredilerin sağlanması, çeşitli risklere karşı si

gorta sisteminin uygulanması ve dieer teşvik tedbirleri

nin alınması, bir zorunluluk olmakla birlikte bu konular

daki çabaların engelleyen bazı güçlükler vardır. 

Bu güçlüklerin çoğu sadece ihracat finansman program 

larının içeriğinden veya yetersizliğinden değil, ülkele

rin içinde bulundukları ekonomik koşullardan alt yapıdan,· 

kurumsal, sosyal bir takım dolaylı etmenlerıden kaynaklan

maktadır. İhracatın finansmanında karşılaşılan sorunların 

üç şekilde sınıflanmaktadır(l32): 

- Genel Ekonomik Sorunlar, 

- İhracatı Geliştirme Sorunları, 

- Kurumsal Sorunlar 

Ülkelerin ihracat finansmanı yöntemleri kendi poli

tik ve ekenomik sistemlerine göre farklılıklar gösterir. 

Ancak ekonomik ve politik yapı, endüstri ve pazar özellik

leri, banka ve sigorta sistemlerinin nitelikleri bu yön

temleri etkiledi~inden bu farklılıklara karşın ihracatcı

ların finansal sorunları genelde birbirine benzer. 
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A. Genel Ekonomik ~orunlar 

1. ]'inansal haynaklar Sorunu 

Gelişen ülkeler için en büyük güçlük yeterli mali 

kaynak bulamamalarıc.iır. Bundan dolayı,ihracat kesimi 

sınırlı bir sermaye ile çalışma zorunluluğu duymaktadır. 

İhracat kesimi di~er kesimlere nazaran çok daha 

fazla risk taşımakta, bu durumda da zaten aşırı ta~ebe 

maruz kalan kıt finansman kaynakları, daha az riskli olan 

iç piyaBaya yönelik sektörlere kaymaktadır. Bazı ülkeler

de enflasyonun azaltılma çabaları finansman kaynaklarının 

kısıtlanmasına yol açmakta, bu arada ihracat sektörünede 

yeterli finansman olanakları sağlanamamaktadır(l33). 

2. Ödemeler Dengesi Sorunu 

İharacatcılar bireysel açıdan bakıldı~~ında finans

man desteği ile ihracatlarını gerçekleştirebilmekte, 

alıcılarına vade tanıyabilmekte, alacaklarına garanti 

altına alabilmektedirler.Ancak genel ekonomi açısından 

ele alındığında bu işlemler ülkenin ödemeler dengesini 

zorlamaktadır(l34). İhracatın vadeli ödeme koşullarında 

yapılması durumunP-a elde edilen döviz girdilerinin yurt 

içine akması gecikmektedir. Ülkenin ise çeşitli ihtiyaç

lardan dolayı ithalatında kısıntı yapamama durumunda,öde

meler dengesi bozulacaktır.' 

(133) DURA, s.84. 

(134) ÜNSAL, s.21. 
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3. İhracat Hacmi ve Yapısı 

Gelişen ülkeler ihracatının büyük bir çoe:unlueu baş

lıca tüketim maddelerine dayanıriaktadır. Tüketim maddeleri

ne tanınan özel ihracat finansınan kolaylıkları endüstriyel 

ihracat maddeleri yanında oldukça zayıf kalmaktadır. 

Baştan yeterli seviyede sanayi ürününe sahip olmayan 

ülkelerde bu ürünlerin ihraç hacimlerinin azlıeı, ihracat 

kredi sisortasının ve difi:er orta ve uzun vadeli finansman 

kolaylıklarının işlerlieini geçersiz kılmakta, bu kurumla

rın kurulmamasıda ihracat artışını olwnsuz yönde etkilemek

tedir. Yani ihracat hacmi bu kurumları etkilemekte, bu ku

rumların olmamasıda ihracat hacmini etkilemektedir. 

4. Alt Yapı Yetersizli~i 

İhracatla yakından ilgili taşıma, haberleşme, depo

lama gibi alt yapı hizmetlerindeki aksaklıklarda ihracat 

finansmanını güçleştiren önemli sorunlardandır. 

Karayolları, demiryolları ve deniz ticaret filosu

nun ihtiyaca cevap vermemesi, ihraç siparişlerinin yerine 

getirilmesinde önemli gecikmelere sebep olmaktadır. 

Diğer tarafdan yetersiz haberleşme, ulaştırma ve 

yükleme ve boşaltma olanakları coğu kez malın, alıcının 

eline geçmeden bozulmasına ve zarara uğramasına yol açmak

tadır. 

}: .. alitesiz mal veya kötü amabalajlama ve depolama 

şartaları dolayısıyla alıcı malı almaktan vazgeçmektedir. 
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İhraç mallarının alıcı ülkelere yönlendirilmesinde bu 

aksaklıklardan doğan zararlar ihracat kredi sigortası 

dışında kalmakta ve bankalardan kredi temenini zorlaştır

maktadır. 

B. İhracatı Geliştirme Sorunları 

ı. İhracatı Geliştirme Olanaklarının Yetersizliei 

İhracatı geliştirme sistemi gelişmiş ülkelerin çoğun

da bulunurken, gelişmekte olan ülkelerin sadece bir kaçın

da bulunmaktadır. Genelde bu sorunlar; yetersiz ve iyi 

örgütlenmemiş ihracatı geliştirme servislerinin meydana 

getirdiği sorunlardır. 

İhracatın Finansmanı, ihracatın artırılabilmesi yay

gınlaştırılabilmesi için alınacak teşvik tedbirlerinden 

sadece bir tanesidir. Bunun yanında kalitenin artırılması, 

pazarlama faaliyetleri gi"bi diğer geliştirme programları 

da mevcuttur. Dolayısıyla başarı, ihracatı geliştirme 

politikasının ve programlarının tümünün veya ülkeye yarar

lı olanların uygulannmasıyla ve birbirlerini tamamlayarak 

işlemesiyle elde edilebilecektir. Bunlardan birinin işle

mem~si veya yetersiz olması finansman önlemlerinin de 

yetersiz olmasını beraberinde getirecektir(l35). 

2. Koordinasyon Sorunları 

İhracatı teşvik programlarının yürülükte olmasına 

rağmen bunların birbirlerini tamalyayıcı nitelikte olma-

(135) DURA, s.86. 
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ması ihracatın geliştirilmesinde önemli bir engeldir. 

İhracatı geliştirme sistemi kurlsa bile hükümetin gele

neksel olmayan pazarlara yönelmeyi özel teşviklerle temi

ni: .gerekmektedir. Bununla beraber, hükimet ihracatçıya 

özel mali kolaylıklar ve pazarlar ararken tamamen karşı 

bir eylemde görülebilmektedir(136). 

3. Yönetim Sorunları 

Birçok gelişen ülkede ihracatın finansmanı I•1erkez 

Bankası ve Naliye Bakanlı{lı, diğer ihracatı geliştirme 

faaliyetleri ile ilgili birkaç bakanlık ve ihracatı geliş

tirme birimlerinin sorumluluğuna girmektedir. Bu kuruluş

ların, birbirleriyle ilişkilerinin yeterli düzeyde olmaması 

ve ihracatçının birçok formalite ve güçlüklerle karşılaşma

sı da ihracatçınının kendisine kredi kolaylıkları saElanmış 

olmasına rağmen işten vazgeçmesine yol açmaktadır(l37)• 

c. Kurumsal Sorunlar 

1. Bankacılık Hizmetlerinin Yetersizlit:i 

Bankaların yapısı, işleyiş tarzları, tecrübeleri, 

ihtisas alanları_ihracatın geliştirilmesine engel teşkil 

edebilmektedir. Bazı ülkelerde bankacılık sistemi yeterin

ce telişmemj_ştir veya ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 

(136) ÜNSAL, s.23. 

(137) DURA, s.88. 
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yapı gereğince, geleneksel ürünlerin ihracında ve bu 

ürünlerin finansmanında ihtisaslaşmışlardır. Diğ·er bir 

anlamda, bankaların parasal kaynakları kısıtlı bulunmak

tadır. Dış servisleri veya ihracat kısımları bulunmadı

ğından, ihracatçıların gereksinimlerini karşılayamamakta~ 

2. İhracatçı Firmaların Kapasite Yetersizliği 

İhracatçı firmaların küçük kapasiteli ·olması da 

ihracatın g~liştirilmesinde engel teşkil etmektedir. 

Örnetçin, bankalar veya ülkenin ekonomi politikasını sağ

layan kurumlar, ihracatçının kredi alabilmes~ için ihra-

catını belli bir miktarın üzerinde gerçekleştirmesini 

talep etmektedirler. Bunlar ise çoğunlukla küçük kapasi

teli ihracatçıların karşılamayacaeı tutarda olmaktadır. 

Bu firmaların öz kaynakları da genellikle yetersiz oldu

gundan ihracatadan vageçmektedirler. 

Gelişmekte olan ülkelerde ihracata yönelik küçük 

endüstrilerin ilerlemesi, bu ülkelerdeki üreticilerin ve 

ihracatçıların yeni pazarlara girebilmeleri ve yeni alı

cılar kazanabilmeleri için yoğun çalışmalar yapmaları 

zorunlu görülmektedir(l39). 

(138) ÜNSAL, s.24. 
(139) ERDAL, s.76'dan Promotion of Export-Oriented Indus

tries, Vienna, UNIDO lVlonograph No:l9, 1969, s.7-10. 
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3.Nitelikli Personel Eksikliği 

· İhracatın Finansmanı konusunda yetişmiş ve tecrübeli 

eleman sıkıntısı da finansman sağlanması konusunda engel 

teşkil etmektedir. İhracatın bilhassa finansman yönü son 

derece karışık ve ihtisaslaşma gerektiren bir konudur. 

İhracat Kredisi finanse edecek finansman örgütlerinde 

yetişmiş elemana şiddetli ihtiyaç duyulmaktadır. Bankalar

da çalışan elemanlar, ihracatın görünen işlemlerinin tama

mını bilmekle beraber, ihracatçıya ihracatla ilgili parasal 

ve teknik faydalı bilgileri verecek ihracat metodları ve 

güçlüklerinetraflıca anlatacak bir seviyede bulunmakta

dırlar. 

4.Kambiyo Denetimi 

İhracat ve ithalat üzerindeki sıkı kambiyo denetim

leri de finansman sa~lamada engel teşkil edebilmektedir 

( 140) • Gelişen ülkelerin ço{';u, kambiyo güçlükleri nedeniyle 

kambiyo işlemlerinde sıkı önlemler almaktadırlar. Bu ön

lemlerin çoğunluğu kaçınılmaz olmaktaysa da ihracatçının 

satışlarını artırma gayretlerine başlıca engel yaratmak

tadır(l41). Örneğin, bir gelişen ülke ihracatçısıkredi 

koşullarında belirtilen ihracat işlemlerini sonuçlandır

madan önce ilgili yerlerden izin almaya mecburdur. İlgili 

yerlere başvurmadan do[';an eecikme'ler işlemlerin tamamlah

masında önemli engeller meydana getirmektedir. 

(140) ERDAL, s.76. 

( 141) Ül\SAL, s • 2 6. 
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5.Bilgi Yayma ve İletişimde Karşılaşılan Aksaklıklar 

Gelişmette olan ülkelerde özellikle ihracat finansman 

sisteminin çalışır durumda bulunan ülkelerde ihracatçıya 

uygulanan kolaylıklar ve teşvik koşullarından haberdar 

etme bakımından gerekli uyarılar, bilgt verme çabaları ye

tersiz kalmaktadır. 

Sağlanan kredi kolaylıkları, sigorta olanakları, di

B-er teşvikler derhal çeşitli iletişim araçlarıyla ihracat

çıya duyurulmalıdır. Bazı durumlarda ihracatçılar, prose

dürü bilmedikleri gibi bunları ögrenmek için kurrunlara 

baş vurduklarında bile gerekli bilgiyi sağlayamamaktadır.,... 

lar. Sonuçta, bu bilgileri tecrübe ile kazanabilmekte, 

bunun getireceei riskleri göze alamayan ihracatçılar da 

işten vazgeçmektedirler. 

İhracat finansmanında karşılaşılan sorunların tek tek 

dökümünü yapmak her ülkenin sorunlarının dieerinden farklı 

olması nedeniyle mümkün olamamaktadır. Bundan dolayı bu 

güçlükler, genel bir bakış açısından ele alınmıştır. 

Esas önemli olan, her ülke karar organlarının belirli 

bir ihracat :finansman programına karar vermeden c5nce, 

ülkenin (.jzel sorunlarını incelemeleri, bunları açık ve 

anlaşılır bir şekilde belirlemeleri ve kendi yapılarına 

uygun bir ihracat finansman sistemi e:eliştirmeleri gerekir. 



İ k i n c i B ö 1 ü m 

T U H K İ Y E 1 D E 

İ H R A C A T I N F İ N A N S N A N I 

I. PLANLI DÖNEMLER İTİBARİYLE İHRACATII~ :B'İNANSlV.IANINDA 

iZLENEN POLİTİKALAR 

A. Plan Öncesi İzlenen Politikalar 

Denizaşırı ulaştırma olanakları gelişip, Akdeniz 

bölgesi uluslararası büyük ticaret yollarının dışında 

kalıncaya kadar Anadolu, Dünya ticaretinde bir merkez 

rolü oynamıştır. Onaltıncı yüzyılın başlarında yeni 

kıtaların keşfi, sömürgeciliğin yaygınlaşması, Akdeniz 

limanlarının önemini azaltmış, sonuç olarak da Osmanlı 

İmparatorluğu'nun dış ticaretteki yeri giderek önemini 

kaybetmiştir(l). 

(1) Erdo[:an ALKİN, Türkiye'nin Dışa Açılma Stratejisi 

İçinde İhracat Sorunu ve Sınai Ürünlerin İhracatını 

Artırma imkanları, İstanbul, 1981, s.l2. 
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Osmanlı İmparatorluğu'nda ihracata konu olan üretim, 

ins~ngücü ve elbecerilerine dayanmaktaydı. Bu dönemde 

üretimin büyük kısmı tarıma dayalı bulunmakta idi(2). 

Türkiye'de ihracatın artırılması, özellikle sanayi 

malları ihracatının özendirilmesi konusundaki ilk yasal 

önlem 21.5.1927 tarihli, 1039 sayılı I•Iuamele Vergisi 

Kanunu'nun, 28.5.1940 tarihli ve 3843 sayılı kanunla 

değişti~miş halinde yer almıştır. Bu kanunda yer alan 

hükümlerde, ihracat edilecek mallar içerisinde bulunan 

vergilerin geri ödenmesi sözkonusu olmuştur. 

Planlı döneme gelinceye kadar ihracatın özendirilmesi 

konusundaki önlemlerin etkinliği fazla olmamış, ihracat 

genellikle kendi kuralları içerisinde eerçekleştirilmiştir. 

B. Plan Dönemleri İtibariyle İzlenen Politikalar 

ı. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 

(1963-1967) 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'yla birlikte ihra

catın teşviki ile ilgili bazı. önlemler ve teşvik tedbirle

ri alınmıştır. Bu planın ihracatın finansmanı ile ilgili 

amaçlarını ana hatları ile şu şekilde sıralayabiliriz. 

Ana ilke olarak ihracat gelirlerinin artırılmasının 

bir zorunluluk olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle de 

geleneksel ihraç ürünleri satışının mümkün olduğu kadar 

(2) Halil DİRİMTBKİN, Türkiye Ekonomisi, Eskişehir, 

1986, s.7-15. 
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artırılması, bu malların işlenmiş olarak ihraç yollarının 

aranması ve dış talebi diğerlerine oranla daha fazla artış 

gösteren yeni malları dış piyasalara arz ederek ihracatın 

yapısının de[iştirilmesi ilke olarak ·benimsenmiştir(3). 

Bu dönemde 12.2.1963 gün ve 202 sayılı yasa ile vergi 

iadesi uygulaması, 25.5.1964 gün ve 474 No.lu yasa ile de 

gümrük taksi tlendi.rilmesi ve ihracatçı kredilerine ilişkin 

yaygınlaştırma tedbirleri alınmıştır. Ayrıca, bu planda 

ihracatçı kredisi problemi kesin olarak halledilmesi 

benimsenmiştir. 

Türkiye'de yatırımları ve ihracatı teşvik tedbirleri 

uygulanmasında en önemli adım 28.7.1967 tarih ve 933 Sayılı 

"Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair Kanun" 

ile bu plan dUneminde atılmıştır. 

2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 

(1968-1972) 

Bu plan döneminde, büttin·ihracat fırsatlarının en 

geniş ölçüde süratle değerlendirilmesi ve yatırımların 

çeşitli faaliyetler arasındaki dağılımlarında ihracata 

yönelen faaliyetlere öncelik tanınması ilke olarak be

nimsenmiştir(4). 

İBYKP'da inracatın finansmanı ile ilgili izlenmesi 

gereken politikalar şu şekilde belirtilmiştir(5): 

(3) BBYKP, s.509-512. 
(4) İBYKP, s.ll9. 
(5) İBYKP, s.l20. 
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- İhracatın artırrılmasında önemli bir araç olması ne-

den~yle kredi sisteminde, ihracata dönük bir kredi düzeni 

ile ihracatçıların desteklenmesi üzerinde durulması; 

- İhracatı irtırma konusunda meydana gelen güçlükleri 

ortadan kaldırmak amacıyla teşkilatıanma durumunun gözden 

geçirilmesi, özellikle İhr~catı Geliştirme ve Etüd Merkezi 
1 

ihracatı artırmaya yardımcı olacak şekilde yeniden düzen-

lenmesi; 

- Mamul madde ihracatçılarımızın rakipleriyle eşit şart

larla ihracat yapabilme olanaklarını sağlamak amacıyla 

11 İhracat Sitrortası" konusu üzerinde durulması; 

- Sınai ürün ihracatına uygulanmakta olan vergi iadesi 

yönteminin basitleştirilerek daha yaygın bir duruma geti

rileceği, öngörülmüştür. 

İhracata açılacak kredilere, normal faiz ile düşük 

faiz farkının tamamı ile nihai risk in ~~ 50' sinin M.erkez 

Bankası'nca açılacak "Sellektif Kredi Fonu11 ndan karşılana

cağı, hükmü ilk defa 1968 Programı'nın 30. maddesinde 

yer almıştır,6). 

Bu dönemde ilk defa, ihracatçıya Proje Bazında Döviz 

Tahsisi uygulanarak(?), imalatçı-ihracatçı işletmelerin 

ithale dayanan ihtiyaçları için döviz tahsis olanağı sağ

lanmıştır. Böylece Türkiye'de kısa vadeli ucuz ihracat 

(6) 6/10649 Sayılı "İhracatın Teşvik ve Geliştirilmesi 
Esaslarına Dair Karar"ın Uygplanması, Bkz.l4.10.1968, 

R. G. 

(7) 13.9.1968 Tarih ve 6/10649 Sayılı Kararname, Bkz. 

16.9.196~_R.G. 
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kredisi olanağı ilk defa uygulamaya konmuştur. Ayrıca, 

"Vergi, resim ve Harç İstisnası" da ilk olarak bu plan 

döneminde uygulamaya konulmuştur. 

4.8.1968 tarih ve 72 nolu Yüksek Planlama Kurulu 

raporu ile ilk defa "Kredili İhracat Uyeulaması"na 3 aylık 

döviz getirme süresini 9 aya çıkarılması eeçilnıiştir. 

Görüldübrü gibi, ihracatın finansmanı ile ilgili teş

vik bir çoğu bu dönemde gündeme getirilmiştir. Bu plan 

döneminde getirilen tedbirlerin en önemlisi ihracatın ya

pısında köklü bir değiişiklik yapılarak sanayi ürünlerinin 

ihracatının artırılmasıdır. 

3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 

(1973-1977) 

Üçüncü Plan'da ihracat politikası, Plan'ın 1989 ve 

1990'ıncı paragrafıarında aynen şöyle belirtilmiştir: 

"Üçüncü Plan'da öngt5rülen ihracat hedefi önceki dö

nemde gerçekleştirilen ihracat artış hızının yükseltilme

sini gerektirmektedir. Geloneksel ürünler ihracatını 

artırma olanakları sınırlı olduğundan, toplam ihracatın 

artırılması, ihraç ürünlerinin çe şi tlenmesj_ne ve toplam 

içinde özellikle sınai ürünlerin payının artırılınasına 

bağlıdır". 

Üçüncü plan döneminde ihracatın hızla artırılması ve 

ihracat yapısının sanayi ürünleri lehine geliştirilmesi 

için ihracatta vergi iadesini, dış pazar geliştirme yardı

mı yapılmasını mümkün kılan bir politika izlenmesi öngö

rülmüştür. 
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Bu plan döneminde ön€törülen ihracatın finansmanı ile 

ilgili önlemler aşağıda sıralanmıştır(6): 

- İhracatta verei iadesi devam edecektir. 

- İhracatın teşviki için ihracat kredisi ve ihracat 

sigortası geliştirilecektir. 

- İhracata dönük sanayilerin teşviki için gere.kli 

düzenlemeler yapılacak ve bu sanayilerin temel hammadde 

girdilerinden olan ürünlerin, yurtiçinde üretilmediği 

takdirde, gümrük kolaylığı sağlanarak ve kısıtlama olmak

sızın ithali gerçekleştirilecektir. 

Bu plan döneminde önceki dönemlerde alınan tedbirler

den ayrı olarak, ilk defa "İstihsal Vergisi İadesi" sağ:-. 

lanmıştır. 18.3.1973 tarihli ihracat tebli~inin 3.ncü mad

desine göre, ihracat kredilerinin Ticaret ve lVIaliye Bakan

lıt;ı'nın önceden iznine bağlı olarak, sürelerinin daha da 

uzatilabileceği kabul edilmiştir. 

Yine bu dönemde para deEerindeki dalgalanmaların ih

racatı olumsuz yönde etkilernemesi için ihracatçılara kur 

{-',arantisi sağlamak üzere, ·I•1erkez Bankası' nda "İhracatta 

Kur Değşikliği Kayıplarına Karşılama Fonu" kurulmuştur(9). 

(8) DBYKP, s.896. 

(9) 12.2.1975 Tarihli 7/9361 Sayılı Kararname Eki. 
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4. Dördlineti Beş Yıllık Kalkınma Planı Dtnemi 

(1979-1983) 

Bu dönemde, hızlı bir sanayileşme ve buna kaynak 

sa{~·layacak kurumsal düzenlemeler ile ihracatta önemli atı-

lımları içermektedir. 

Dördlineti Beş Yıllık Kalkınma Planı, bir yıl gecikme 

ile 12 Aralık 1978 tarih ve 16487 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanarak ytirülüğe girmiştir. 

Bu planda ihracatı artırmak üzere dışarıya satılan 

ürün türlerinin çoğaltılaca€ı; sanayi, tarım, hayvancılık 

ve su tirünlerine sürekli yeni pazarlar aranıp sağlanacağı 

ve bu ürünlerin tiretimlerinin artırılacağı, yatırımların 

uzun dönemde ihracat imkanları sağlanan pazarlar gözönün-

de tutularak planlanaca~ı, ihracatla ilgili bürokratik 

engellerin ortadan kaldırılacağ:ı, ihracatı geliştirici 

kredi imkanlarının artırılacağı öngörülmüşttir(lO). 

Sanayi ürünleri ihracatının tarım ürünlerinden daha 

hızlı gelişmesi sağ;lanarak bu ürünlerin toplam ihracat 

içindeki payının '}b 60 delayına yüksel tileceğ;i ve özellik

le gıda, dokuma-giyim, deri, 'metaller, kimyasal maddeler 

ve elektriksiz makineler ihracatına önem verileceği ilke 

olarak benimsenmiştir. Böylece, sanayi ürünleri ara ve 

yatırım malları ihracat payının artırılması sağlanacak 

tır(ll). 

(lO) DBYKP, s.264. 
(ll) Dördüncü Bes Yıllık Plan Modeli ve Yan Çalısmaları, 

DPT: 1602- İPD. 401, Haziran 1977, s.ll7. 
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1978 yılı içinde 7/17541 Sayılı Bakanlar Kurulu 

kararı ile ihracatta yeni bir finansman kolaylığı geti-

rilmiştir. Karara gc5re T. C. lVIerkez Bankası' nda "İhracatı 

Özendirme Döviz Fonu" adı altında yeni bir fon kurulmuş-

tur. Fondan çeşitli transferierin yapılması saelanmıştır. 

İhracat Kredi Sigortası Uygulaması'na bir an önce 

geçilmesi ve ihracatın finansmanı konusunda bir ihtisas 

bankası kurulması önerilmiştir(l2). 

Bu plan döneminde ihracatın finansamın ile ilgili 

olarak aşa~ıdaki önlemler alınmıştır(l3): 

- Kredilernede sellektif uygulamaya olanak veren faiz 

reeskont farklılt:ıştırmaları, faiz farkı ia4lelerinin kulla

nılması daha etkin hale getirilmiştir. 

- Vergi iadesi uygulamaJ;arı çeşitli ürü.n türleri iti

bariyle çeşitlendirilmiş, kullanım alanı genişletilmiştir. 

ihracatçıya kısa ve orta vadeli döviz ve Türk 

Lirası kredi sa[~lanması, ihracatçının proje bazında finan

se edilmesi ve' İhracat liankası' nın kurlması amaçlanmıştır. 

İGEME, bu bankanın haber alma ve değerlendirme servisle

rinin çekirdeğini oluşturacaktır. 

24.1.1980 tarihinden itibaren ihracata yönelik mal 

üretiminde kullanılan ithal girdileri üzerindeki gümrük 

vergileri kaldırılmış, ihracatta prefinansman kredileri 

artırılmış, tescile bağlı ihracata son verilmiş ve lisan-

sa bağlı ihracatın kapsamı daraltılmıştır. 

(12) DBYKP, s.258. 

(13) DBYKP, s.259-262. 



88 

Kurum kazancının vergilendirilnıesinde,yapılan ihra

catın bir kısmı kurum kazancından indirilerek vergi dışı 

bırakılmıştır. Ayrıca vergi, resim ve harç istisnasının 

kapsamı genişletilmiştir. 

5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 

(1985-1989) 

Bu plan döneminde de; ihraç ürünleri içinde sanayi 

ürünlerinin payının artırılması ve teşvik mevzuatının tek 

bir yasada toplanarak esnek bir teşvik sistemi getirilmesi 

benimsenmiştir. 

BBYKP'da ihracatın finansmanı ile ilgili izlenmesi 

gereken politikalar aşaeıdaki şekilde belirtilmiştir(l4): 

- Türkiye'nin ihraç ürünlerinin, coğrafi açidan 

uzak bulunan pazarlarda tanıtılmasına gayret gösterilerek, 

potansiyel pazarlarda değerlendirilerek, bu amaçla ihra

catçılara gerekli destek sağlanması, 

- Potansiyel ihracat gücü olan malları teşvik tedbir

leri ile rekabet gücüne kavuşturulmasına.çalışılması, 

- İhracatçının uluslararası ticarette karşılaştıt;ı 

engellere karşı korunması için düzenlemeler yapılarak ve 

ihracatçıya yardımcı olunması, 

- Döviz kuru politikası, dış ticaret t_:ücünü idame 

ettirecek ve rasyonel bir teşvik sisteminin oluşturulma

sına katkıda bulunacak biçimde yürütülmesi ve plan dUne

mi içinde tedricen serbest döviz kuru sistemine geçiş 

ortamının hazırlanmHsı öngörülm-üştür. 

(14) BBYKP, s.30. 
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1985 yılı içerisinde ihracat yolu ile kazanılan dö

vizlerin% 80'inin yurda getirilmesi zorunlu kılınmış, 

geriye kalan kısmının ilgililerce serbestce tasarruf ede-

bilme olanağı sağlanmıştır. 

1985 yılı programında yurt dışı müteahhitlik hiz

metlerinin geliştirilmesi ve işçi tasarruflarının yurda 

gönderilmesi konularındaki darboğazların giderilmesi için 

gerekli tedbirlerin alınması(l5) öngörülmüştür. 

Bu plan döneminde çok önemli adımlar atılmıştır. 

21 Ağustos 1987 tarihinde Devlet Yatırım Bankası, "Türkiye 

İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi"ne dönüştürülmüştür. 

Bu banka sadece ihracatçılara finansman sağlamak amacıyla 

kurulmuştur. Ayrıca garanti ve sigorta programları da 

sunmaktadır. 

1985 yılı ihracatında büyük artış görülmüştür. İhra

cattakı bu gelişmeye bakarak, artık ihracat sektörünün 

kendi kendini finanse edebileceği görüşü benimsenmiştir. 

Bu görii.şe dayanarak 1985 yılında İhracat Kredisi Uygula

malar kaldırılmıştır. Fakat 1~85 yılında ihracatta 

bir düşüş kaydedilmiştir. Bu nedenle de tekrar 1986 yılı 

başında İhracat Kredileri uygulamaya konulmuştur(l6). 

(15) DPT, 1985 Yılı Programı, Ya.No:l98l,Ankara,l985,s.46. 
( 16) Bu bilgiler, T .o .l•ierkez Bankası Kambiyo Genel l'lüdür

lü[;U Sermaye Hareketleri l'lüdürü Sn.Tuncay BBB:EKOGLU' 
nu ziyaretimiz sırasındaki görüşmede bizzat kendi
sinden alınmıştır. 
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II. İHRACAT SEKTÖRÜNE SAGLANAN lı'İNANSAL KAYNAKI.tAR 

A. Türk Eximbank Fonları 

Türkiye'de ihracat sektörünün finansmanı için özel 

olarak örgütlendirilmiş olan "Türkiye İhracat Kredi 

Bankası Anonim Şirketi" 21 Ağustos 1987 tarihinde kurul

muştur,l7). Kamu İktisadi Teşebbüsü niteliğini taşıyan 

bu bankanın ihracata katkısı üç program dahilinde belir

lerımiştir,l8). Bu prografrılar; ihracat kredisi, ihracat 

kredi sigortası ve garanti programlarıdır. 87/11914 

nolu Bakanlar Kurulu Kararı'nda bankanın amaçları, faali

yet konuları ve kaynakları belirtilmiştir. 

ı. Bankanın Amacı 

21 Ağustos 1987 tarih ve 19551 sayılı Resmi Gazete' 

de bankanın amacı aşaeıdaki şekilde belirtilmiştir(l9). 

"İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hiz-

metlerin çeşitlendirilmesi, ihracatçıların uluslararası 

ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde eerekli 

destecin saelanması, ihracatçılar ve yurtdışında faali

yet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası 

piyasalarda rekabet gücü ve güvence saelanması, yurt dı

şında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik 

yatırım malları üretiffl ve satışının desteklerıerek teş-

vik edilmesidir 

(17) 21.8.1987 tarih ve 19551 Sayılı R.G. yayınlanmıştır. 
(18) Ekonomik Bülten Gaz.,S.80,(15-21 Şubat 1988), s.2. 
( 19) DPT, İstikrar 'l'edbirleri ile İleili JYıevzuat-11, 

Ya.No:2107, Ankara, 1987, s.70. 
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- Resmi ve özel kurum, kuruluş ve bankalar ile kredi 

açı~ı, finansınanına katıldığı, garanti verdiği ve sigorta 

ettiği gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlardan faali

yetleri ili ilgili her türlü belge ve bilgiyi isteyebil-

rnek, kredi, garanti ve sigorta ilişkisi olan müşterileri-

nin uygulamalarını takip ve kontrol etmektir. 

3. Bankanın Kaynakları 

Bankanın kaynakları, Özkaynaklar ve Yabancı Kaynaklar 

olarak· :iki grupta toplanmaktadır. Özkaynakları kendi ser-

mayesi ve ihtiyatlardan oluşmaktadır. Yabancı kaynakların 

temelini ise; T.C.Merkez Bankasından açılacak krediler 

ve verilecek avanslar, çeşitli fonlardan sağlanacak kay

naklar, ulusal ve uluslararası piyasalarda menkul kıyınet 

ihracı karşılığında sağlanacak kaynaklar, bankanın bünye

sinde oluşturacağı çeşitli fonlar ve yurt dışı kredi ve 

finansman kurumları ile ulusal ve uluslararası para ve 

sermaye piyasalarından sağlanacak krediler teşkil etmek-

tedir(20). 

Türk Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) 

ülkenin mali sisteminin içerisinde yer almasına racmen, 

yoğunluk itibariyle ticari bankalardan ayrılmaktadır(21). 

Ticari bankalarJnn rakibi değil, bilakis onları destek

leyici fonksiyonları vardır. Türk Eximbank'tan beklenen, 

ihracatımıza uluslararası rekabete açık yeni bir çehre 

kazandırmasıdır. 

(20) DPT, a.g.k., s.70. 
( 21) Ertan SA.KIZLI, "Ticaretin I•' inansmanında Türk :b}ximbank 

JYLodeli Konulu Seminer ır, ESO Bül., S. 193 (Ati;u. 1987), s. 42. 
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B. Ticari Banka Kaynakları 

Türkiye'de ihracatın finansmanında, bankaların kaynak 

kullanımındaki bazı kısıtlamaların ihracat sektörü için 

hafifletilmek suretiyle uygulandı{Jını görmekteyiz. Örne-

ğin, bankalarca kullanılacak krediler, banka ödenmiş ser

maye ve ihtiyatlarının % lO'u ile kısıtlanmışken, ihracat 

kiSimine kullandırılacak krediler için bu oran ~' 25 • e 

kadar çıkabilmektedir(22). 

Türkiye'de bir bankanın öncelik taşımayan alanlarda 

faaliyette bulunan kuruluş ve iştiraklerinin tümüne aça

bileceği kredilerin toplamı, ödenmiş sermaye ve ihtiyat

larının% 20 1 si ile kısıtlanmışken, ihracat sektöründe 

çalışan iştiraklerine açacakları kredilerin tutarı konu 

sunda bir kısıtlama yoktur(23). 

Banka kaynaklarının ihracatın finansınanına yönlendi-

rilmesine ilişkin diğer bir teşvik tedbiri ise aynı yasa

nın 48. maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

Bankaların iştiraklerine ve doğrudan doğruya kuracakları 

kurum ve ortaklarına ayırabilecekleri sermayenin toplamı, 

ödenmiş sermaye ve ihtiyatlarının ~~ lO'u ile kısıtlanmış-

ken, ihracat sektöründe faaliyette bulunmak ya da özel 

olarak bu sektöre kredi açmak amacıyla kurulmuş olan iş

tirak ve kuruluşlarına ayırabilecekleri sermaye için her

hangi bir sınırlama sözkonusu değildir(24). 

(22) 3182 Sayılı Bankalar Yasası Ed.38. 
(23) 3182 Sayılı Bankalar Yasası Md.39. 
(24) 3182 Sayılı Bankalar Yasası Md.48. 
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c. Reeskont Kaynağı 

· İhracatçıların yaralandığı finans kaynaklarından bi

ri de reeskont kaynağıdır. 20 Kasım 1986 tarih ve 19287 

Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunan !hracat Rees

kont Kredileri Hakkında 1 No'lu Herkez Bankası Tebliği' 

ne "Özel Reeskor.t Kredisi" de eklenmiştir(25). Özel İhra

Cit Reeskont Kredisi, ihracat faaliyetleri ile ilgili 

sevk öncesi ve sonrası finansman ihtiyaçlarının karşılan-

masını teminen, Türk Eximbank aracılığı ile ihracat per

formansı bazında, rotatif olarak kullandırılmaktadır(26). 

Merkez Bankası kısa vadeli· kredilere ~~ 54 faiz uy

gularken,. kısa vadeli ihracat kredilerine % 40 faiz uy

gulamaktadır(27). Bu oranlardan da anlaşılmaktadır ki, 

lVierkez Bankası ihracatçılara finansman kolaylığı saela

maktadır. 

Tablo (4)'deki 1981-1987 yılları, Kısa Vadeli Rees-

kont Kredileri'nin Sektörler Arası Dağılımı incelendi-

ğinde, 1981 yılında ihracat sektörü Toplam Kredi'den 

%. 46 pay alırken, 1987 yılında Toplam Kredi 1 den aldığı 

pay % 8 olmaktadır. Bu oranlar bize ihracat sektörünün 

bu kaynaktan yeteri ölçüde yararlanamadığını göstermek

tedir. Mutlak değer olarak da, ihracat sektörü 1981 

(25) DPT, 1988 İhracatı Tesvik Mevzuatı, Ankara, 1988, s.9l. 
(26) R.G.,T.5.4.1988,S.1Vlükerrer 19776, İhracat Reeskont 

Kredileri Hakkındaki 4 No'lu Teblie. 
(27) Bu faiz oranları 19 Şubat 1988 tarih ve .19730 sayılı 

Resmi Gazete' de yayır lanmıştır. 



Tablo (4) 

KISA VADblİ 1-ill~i:ii.Oi\T KLL:DİL:bFi LAGILH.I (Lilyon ~·L.) 

YILLitE TARD1I SAlUtY İ İlliUlCAT 
ESI\ AF V:E ~·İCAiiliT 'liO ~FLAI~-~ 

f.Ahid'J{Jili.LAR 

l9bl 74.696 55.040 132.182 12.516 13.32E 287.760 

1982 21.912 49.085 100.605 11.832 39.277 222.711 

1983 47.379 61.495 181.571 20.331 116.956 427.732 

1984 32.409 17.649 33.613 24.671 17.593 125.935 

1985 46.118 15.289 6.999 27.117 24.368 119.891 

1986 60.266 :'·8. 697 3.927 28.400 31.451 162.741 

1987 399.921 92.081 50.803 38.566 38.075 619.4-46 
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yılında 132.182 milyon TL kredi kullanırken, 1987 yılında 

50.803 milyon TL kredi kullanmaktadır. 

Frenkez Bankası 1981 yılında 287.760 mılyon TL top

lam kredi verirken, 1987 yılında verdiği toplam kredi 

tutarı 619.446 milyon TL olmuştur. Bu değerler bize gös

termektedir ki, ihracat sektörünün: 1987 yılındaki toplam 

Merkez Bankası kedilerindaki artıştan yeteri ölçüde yarar-

lanamamıştır. 

D. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 

Destekleme ve ]'iyat İstikrar Fonu, Para ve Kredi 

Kurulu Kararı ile tarımsal girdilerin sübvansiyonu, üre

ticinin fiyat hareketlerinden korunması, ihracatın geliş-

tirilmesi, ihracata dönük yatırımların finansmanı, ihra

cat sigortası kurulunoaya kadar ihracatın sigortası faa

liyetlerinin finansmanı amacıyla kurulmuştur(28). 

E. İhracatı Teşvik Fonu 

İhracatın finansmanı için fon uygulaması ilk kez 

1969 yılındaki "İthalat Rejimi Kararı" ile başlatılmış

tır(29). Sözkonusu karara göre, ithalattan alınan temi-

natların% 25'i ihracat projelerinin işletme kredisi 

gereksinimlerini karşılamak ve ihracatın teşviki ve 

(28) 13.12.1986 tarih ve 19310 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanmıştır. 

(29) KURT, s.l2. 
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geliştirilmesine ilişkin olmak üzere, T.C. Merkez Banka

sı'nda oluşturulan "Özel İhracat Fonu ve Döviz Kazandı

rıcı !•luameleleri Destekleme Fonu" ( 30) hesabına. ayrıl

mıştır. 

Bu fondan yaş meyve, sebze ve su ürünleri ihracat

çıları. ·ile ihracatçı sermaye şirketlerine, ıvıerkez Bankası 

nezninde Bankalar aracılığı ile ihracat kredisi verilmesi 

amaçlanmıştır. 

Bu fonun kaynaklarının tümü ihracatçı ve ithalatçı

lardan (Kredi Faizleri, Teminatlar, Fiyat İstikrar Fonu'n

dan aktarmalar vb.) karşılanmakta olup, hazineye bir yük 

getirmemiş tir. 

Bu fondan kullandırılan krediler ihracatın yapıldığı 

ülkeye göre de farklı biçimlerde uygulanmıştır. Örneğin, 

10 milyon dolardan fazla ihracat taahhüt edenlere normal-

den daha uzun süre tanınmıştır. 

İhracatın anlaşmalı ülkelere ya da serbest döviz 

sahası ülkelere yapılmış olmas::ı..na göre kredilere farklı 

faizler uygulanmıştır(31). 1981 yılı sonlarından itiba

ren sözkonusu kaynakların yeterli olmaması nedeniyle ih-

racatı Teşvik :b"'onu tümüyle reeskont kaynat',ına dönüşmüştür. 

Bu fon 1985 yılı başında uygulamadan kaldırılmıştır(32). 

(30) 7.8.1980 tarih ve 7/1116 sayılı Kararnameye ekli 
"İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesine İlişkin Özel 
İhraç Fonu ve Döviz Kazandırıcı Muameleleri Destekle
me :b-.onu" kurulmasına ait karar, 10.8.1970, R.G. 

(31) AKSOY, s.22. 

(32) VARLIER, s.l8. 
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F. Zorunlu İhracat Finansmanı 

T .o. l-'Ierkez Barıkas ı, yasasının( 33) kendisine verdiği 

yetkiye dayanarak, ihracat sektörüne kaynak aktarımı ile 

ilgili olarak, bankalar için zorunlu ihracat plasmanı ge

tirmiştir. İlk defa 29 Nisan 1977 tarihli Resmi Gazete'de 

yayınlanan bir Merkez Bankası tebliğ ile bankaların sanayi 

mamülleri ihracatı finansınanına yönlendirilmesini sağ·lamak 

üzere bazı tedbirler almıştır(34). Daha sonra da 1980 

yılında lvierkez Bankası tebliği ile del';işiklit~e ueramıştır. 

Bu tebliğe göre, banka plasmanları toplamının belli bir 

yüzdesini(35) sınai mamüllerin ihracatı ile ilgili kredi-

lere ayırmalarını zorlamıştır. 

Uygulamada 'Banka Plasmanı' deyimi bankaların hesap 

vaziyatlerinin aktiflerinde yer alan, senetler cüzdanı, 

avanslar ve borçlu cari hesapları ile ipotek mukabili 

kredileri kapsamaktadır. Fakat istira veya iskonto edilen 

Hazine Bonoları ve zirai krediler, krediler, plasman tuta-

rının hesabında nazara alınmamaktadır. T.C. Ziraat Banka-

sı, Türl<:iye Emlak Kedi Bankası ve Türkiye Halk Bankası' nda 

plasman deyimi bu bankaların ticari plasmanlarını kapsa

maktadır(36). Bu kaynak kullanımı da 1985 yılı başında 

ortadan kaldırılmıştır. 

(33) T.C.Merkez Bankası 1211 Sayılı Yasa, 4.ve40.Md. 

(34) KURT, s.45. 
(35) Plasman Toplamı% 15'i. 
(36) KUl{T, s.46. 
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G. Yurt Dışından Sağlanan .Prefinansman Kredileri 

Bu krediler yurt dışı kaynaklardan, ihracata konu 

malların temini ve hazırlanmasın finanse etmek için ön

ceden yurda getirilen ve karşılığı Türk Liralarının ihra

catçıya ödendiği avans paralardır. Bu avans ihraç edilen 

mal bedelleri ile kapatılmaktadır. Bu krediler, kısa va

deli ve belgesiz kredilerdir(37). 

Prefinansman kredileri 7 Temmuz 1984 tarih ve 18451 

sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 30 Sayılı Ka~unun yü-

rürlüee e;irrrıesiyle yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye 

göre prefinansman ~dileri ihracat ve düviz geliri sağla

yan hizmetlerin finansmanı için temin edilebilir. Bu tür 

krediler Bakanııkça uygun gc5rülerek bankalarca doğrudan 

azami bir yıl vadeli bir kredi olarak sağlanmak suretiyle 

ilgililere kullandırılabileceği gibi, ilgililerince doğ-

rudan da sağlanabilir. 

Prefinansman kredileri ile ilgili faiz, teminat, dö

vizlerin iadesi t:~ibi hususlar taraflar arasında serbestçe 

belirlenir ve Bankalarca, taraflar arasında belirlenen 

esaslana göre işlem yapılır. Bu tür kredilere ilişkin iş

lemlerde cari kurlar uy{ulanır, lehte ve aleyhte doğabi

lecek kur farkları ilgililere aittir(38). 

( 37) Turhan '1'1Jl·t,AY, İhracatın Önfinansmanı, Yapı ve Kredi 
Bankası Ya., İstanbul, 1982, s.3. 

( 38) VARLil~R, s .26. 
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Prefinansman kredileri en çok bir yıla kadar vadeler 

içi~ alınabilir. Azami bir yıla kadar vadeli olması gere

ken prefinansman kredilerinin, bir yıldan sonrası için 

sürelerinin uzatılınası mümkün değildir. 

Prefinansman konusu ihracat azami bir yıllık süre 

içinde gerçekleştirilemediği takdirde dövizlerin iadesi 

sözkonusu olduğunda transfer cari kurlardan yapılacaktır. 

Yeni düzenlemelerde Prefinansman dövizlerinin devrini ya-

saklayan bir hüküm bulunmaması nedeniyle, Prefinansman 

konusu dövizlerin ihracatçı firmalar arasında devri de 

bir yıllık azami prefinansman süresi içinde kalmk koşu-

luyla mümkün bulunmaktadır(39). 

Bti tür krediye konu olan dövizler, yetkili banka 

aracılığı ile havale ve yurt içinde yerleşik ihracatçı 

veya ihracatçı adına hareket eden üçüncü şahıslar veya 

yurt dışında yerleşik şahıslara çek veya efektif olarak 

getirilebilir. 

Prefinansman kredilerinde taraflar arasında bir söz-

leşme mevcut ise ve bu belirli bir oranda faiz öngörüldü

ğU takdirde, bu faizin mal olarak ödenmesi mümkün bulun-

maktadır. 

Bankalar uluslararası piyasalardan sa~ladıkları döviz 

kredilerini ve nezdlerindeki döviz tevdiat hesaplarının 

karşılıklar düştildükten sonra kalan kısmını(40), kendi 

(39) VARLIER, s.27. 
( 40) T .c .Nerkez Bankası Kambiyo Genel :tJlüdürlüğ;ü Sermaye 

Hareketleri l•ltidürlüğü, Döviz Kredileri ve l?re:finansan, 

S.İG/S.AL., 88/YB-7, Ankara, 14 Temmuz 1988, s.l-3. 



101 

döviz pozisyonlarının takviyesinde veya Türk Lirası ihti

yaçlarının karşılanmasında, döviz pozisyonuna ilişkin 

Merkez Bankası genelge ve talimatları çerçevesinde kulla

nabilecekleri gibi, döviz kredisi açmak suretiyle de kul

landırabilirler. 

III. İHRACAT SEKTÖRÜNB SACi-L.Al'iJ'AN }'İNANSiviAN KAYNAKLARININ 

KULLANU'i TEKNİKLERİ 

A. İhracat Kredileri 

ı. İhracat Kredilerinin Gelişimi 

İhracat kredileri, bir önceki kısımda da açıklandığı 

gibi T.C. Merkez Bankası ve bankaların özkaynaklarından 

karşılanan düşük faizli ve reeskontlu ihracat kredileri 

ile ihracatı geliştirmek üzere kurulmuş ve kurulacak olan 

özel fonlardan ihracatı finanse etmek üzere kullanılan 

kredilerdir. 

Türkiye'de mevduat bankaları ve T.C.Merkez Bankası 

kredilerini gelişimi sırasıyla incelenerek bankacılık 

kesiminin ihracat sektörüne finansman destaEinin derecesi 

görülebilir. 

1980-1987 yılları arasındaki mevduat bankalarının 

toplam krediler içerisindeki ihracat keedilerinin eeli

şimleri Tablo (5)'de gösterilmiştir. 

1980-1987 döneminde ihracat kredilerini mevduat 

banka kredileri içindeki payı yıllar artış ve azalışlar 



YILLAR 

1980 

1981 

1982 

1ft_83 

1984 
! 1985 

1986 

1987 

Ka ak: yn 

Tablo (5) 

lVJEVDUAT BAHKALlı.RI İHRACAT KREDİLERİ GELİŞİMİ 

TOPLl-tE KREDiLER İHEACAT YJ>JmİIJERİ TOPLJUıii KEEDİLER 

(I•lilyon TL) (r.t!ihlyon TL) İHl~CAT KiiliDİLLRİ 

' 
789.515 43.160 5,47 

1.318.688 93.729 7,11 

1.805.561 379.157 20,99 

2.417.469 547.170 22,63 

3.149.251 560.904 17,81 

5.567.959 717.943 12,89 

10.052.781 1.690.705 16,81 

16.033.594 2.142.095 13,34 

T.c. l:ierkez Bankası 

1 
(%,) 

1-' 
o 
1\) 
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göstermiştir. Bu dönemde ihracat kredileri toplam mev

duat kredilerinden en çok payı 1983 yılında almıştır. 

Bu aldıeı pay% 22,63'e ulaşmıştır. Fakat tekrar 1984 

yılından itibaren yüzde olarak düşüş kaydedilmiştir. 

1986 yılında ihracat kredilerinin toplam mevduat kredi

lerinden aldı~ı pay% 16,81 iken 1987'de % 13,34'e 

düşmüştür. 

Mevduat bankası toplam kredilerinin bu dönem içeri

sindeki 20 misli artışına karşılık, ihracat kkredileri 

49 misli artmıştır. Ancak yine de toplam krediler içinde 

ihracat kredilerinin payı çok düşüktür. 

Bu dönemde T.C. Nerkez Bankası tarafından kullandı

rılan kredilere de g(iz atıldığında, bu krediler içerisin

deki ihracat kredilerinin payının artışlar ve azalmalar 

şeklinde olduğu görülmektedir. 

Tablo (6)'da da görüldüğü gibi, 1986 yılında ihracat 

kreBilerinin toplam lvierkez Bankası kredilerinden aldığı 

pay 5~ 0,21 iken 1987 yılında% 1,59'a yükselmiştir. 

l980'den 1987 yılına kadar olan dönemde Merkez Bankası 

ihracat kredilerinde 1,13 misli artış olmuştur. Bu da 

göstermektedir ki, bu dönemde ı~ıerkez Bankası ihracat kre

dilerinden pek fazla yararlanılmamıştır. 

Görüldüğü gibi toplam krediler içerisinde, gerek 

mevduat bankalarının gerekse Merkez Bankası'nın saeladığı 

ihracat:kredilerinin payı artış ve azalış şeklinde gözlen

mektedir. Bu sonuç, ihracat kredilerinin toplam krediler 

içerisindeki payının yetersiz olduğunu göstermektedir. 



Tablo (6) 

1 T.C. J.V'lERKEZ BAJ.\lJCASI İHRACAT KREDiLERİNİN 
1 

' 

TOPLAN KREDiLER İHRACAT r~~DİLERİ 
YILLAR (Hi1yon TL) ( Nilyon TL) 

: 

1980 655.183 48.110 

1981 925.480 113.182 

1982 910.513 100.605 

1983 1.234.079 181.571 

1984 879.943 33.613 

1985 1.299.640 6.999 

1986 1.828.034 3.927 

1987 3.4~>8.754 54-.609 
' 

Kaynak: T.C. herkez Bankası 

GELİŞİI-lİ 

TOPLAlY1 KHEDİLER 
İHHACAT KREDİLERİ 

7,34 

12,23 

11,05 

14,71 

3,82 

0,54 

0,21 

1,59 

1 
(;.q 

ı 

..... 
o 
~ 
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Bakanlar Kurulu'nun 13 Aralık 1984 gün ve 84/8861 

sayılı kararı eki İhracatı Teşvik Kararı ve Teşvik Uygu

lama Başkanlığı'nın 85/2 sayılı tebliğ ile ihracatı teş

vek tedbirleri yenid~n düzenlenmiş ve belgesiz ihracat 

kredileri ile ihracat kredilerine tanınan teşvikler yürür

lükten kaldırılmıştır. 

20 Şubat 1987 tarihli lJierkez Bankası' nın ihracat 

kredileri hakkında 2 ı~ o' lu tebliğ ile bankanın ihracat 

reeskont kredisinde % 25 olan payı % 50'ye çıkarılmıştır. 

Ayrıca yurt dışında müteahhtlik hizmeti faaliyetinde 

bulunan firmalara finansman ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla yurt dışı müteahhitlik hizmetleri reeskont kre

disi yürülüğe konulmuştur. 

Orta vadeli reeskont kredisi işlemleri Beş Yıllık 

Kalkınma Planları, Yıllık Programlar, yatırımların teşvi

ki ve yönlendirilmesine ilişkin olarak Bakanlar Kurulu 

kararı ile Devlet Planlama Teşkilatı'nca yayımlanan teb

liğler ve Para Kredi Kurulu kararı paralelinde İ'lerkez 

Bankası Meclisi'nce belirlenen esas ve şartlara göre yü

rütülmektedir. 

Türkiye'de henüz uzun vadeli kredili satış olanağı 

da yoktur. 

Sonuç olarak, özellikle sevk sonrası finansman meka

nizmasının, Türkiye'de pek fazla gelişmediğini, sevk ön

cesi finansman kolaylıklarının Merkez Bankası ve ticari 

bankc:ılar tarafından sağlanmakla birlikte, bunların toplam 

krediler içerisinde pek az bir yüzdeyi teşkil ettiklerini, 
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dolayısıyla Türkiye'de ihracatın finansmanının, alınan 

bir_çok önlemlere ve teşviklere rağmen yeterli seviyede 

olmadığı söylenebilir. 

2. İhracat Kredilerinin Kullanılmasında Aranan 

Şartlar 

İhracatın finansmanı amacıyla kullandırılacak kre

dilerde aşağıdaki hususlara riayet edilmektedir(41). 

i- Kredilerin süresi azami 12 aydır (Tütün finans

manı bu süre ile sınırlı değildir) 

ii- Döviz taahhüdü: 

- TL ihracat kredilerinde, kullanılan kredi tu

tarının, kredi mukavelesi tarihindeki döviz alış kurlarına 

bölünmesi ile bulunacak döviz tutarı, 

- Döviz ve prefinansman kredilerinde, kullanılan 

döviz tutarı ile faiz ve masrafları: kadardır. 

Bankala.rca kullandırılacak ihracat kredilerinde 

vergi, resim ve harç istisnasının uygulanabilmesi için 

bu kredilerle ilgili döviz taahhüdünün yerine getirilme

si şarttır. 

Yukarıda sayılan kredilerle ilgili döviz tahhüdU 

kısmen veya tamamen ih:ı:-acat faaliyetlerinden elde edile

cek dövizlerle yerine getiriliyorsa taahhüt hesabının 

kapatılrnasında; 

(41) 88/2 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı l'Iüsteşarlığı'n

dan İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teş

vik Tebli~, Bkz. R.G. T.5.4.1988, No.l9776. 
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- Taşımanın Türk nakil araçları ile yapılması ha

linde ihraç bedelinin CF tutarı, 

- 11aşırrıanın yabancı nakil araçları ile yapılması ha

linde ihraç bedelinin FOB tutarı esas alınır. 

Kredi taahhüt hesaplarının kapatılmasında Gümrük 

Çıkış Beyannameleri'nin banka nüshaları üzerinden işlem 

yapılır. 

TL İhracat Kredileri (tütün finansmanı hariç) ihra

cat bedeli dövizlere mahsuben tasfiye edilmezse, yukarıda 

belirlenen döviz taahhüdü kredinin 6 ay süreyle kullanıl

ması haline münhasardır. Kredinin bu süreden daha çok ve

ya daha az kullanılması halinde döviz taahhüdü süreyle 

orantılı olarak azal tılıp çoeal tılabilecektir (I•ierkez 

Bankası.nın kullandıracağı krediler bu hükümden müstes

nadır). 

Kredilerle ilgili alınacak teminatlar herhangi bir 

limite bağlı olmaksızız vergi, resim ve harç istisnasın

dan yararlandırılmaktadır. Teşviklerden yars.r.landırılan 

kredilerin yapılan ihracatlarla kapatılması, krediyi 

kullandıran bankalarca takip edilmektedir. 

3. Yurt İçi Kaynaklardan Sağlanan İhracat Kredileri 

Yurt içinden sağlanan İhracat Kredileri, ihracatın 

hazırlık döneminde ve ihracattan sonra alınabilir. Kredi

lerin türleri, karşılaştırma yapmaya olanak vermek üzere 

Birinci Bölüm'deki öıralamaya uygun olarak Sevk Oneesi ve 

Sevk Sonrası şeklinde yapılmıştır. 
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Bu kredilerden, Sevk Öncesi olarak nitelendirebile

ceklerimizi; kısa vadeli ihracatın ve ihracata hazırlık 

aşamasının finansınanına yönelik krediler, orta vadeli ih

racata yönelik yatırım ve işletme kredileri, sevk sonrası 

olarak nitelendirebileceklerimiz ise; ihracat bedellerinin 

tahsili ile ile;ili krediler adı altında vesaik mukabili 

krediler ve kurye kredileri oluşturmaktadır. 

a. Sevk Öncesi Krediler 

aa. Kısa Vadeli İhracat Kredileri 

Ülkemizde kısa vadeli ve düşük faizli ihracat kredisi 

ilk kez 1968'de yürürlüğe giren ihracatın teşvikine dair 

kara~la uygulama alanı bulmuştur(42). Belgeli Belgesiz 

Krediler, İhracatı Teşvik Fonu ve Vesikalı Senet Kredileri 

1985 yılı başında uygulamadan kaldırılmıştır. Böylece spe

sifik olarak ihracat kredisi uygulamasına son verilmiştir. 

Kısa vadeli krediler genellikle bir yıl vadelidir. 

i. Belgeli-Belgesiz Krediler. 

Bu tür krediler ihracata hazırlık krediler olarak 

adlandırılmaktadır(43). 

Belgeli İhracat K:ıredisi,.Teşvik Uygulama Başkanlığı)n

dan İhracatı Teşvik Belgesi aldıktan sonra bankaya giderek 

bu belgeye dayanarak kullanılan ihracat kredisine denir. 

(42) İbrahim KURT, İhracat Kredileri, T.Bankalar Birliği 

Ya.No:ll2, Ankara, 1983, s.ll. 
(43) VARLIER, s.l8. 
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Doğrudan araci bankaya başvurularak kullanılan ihracat 

kre~isine ise Belgesiz İhracat Kredisi denir,44). 

Kısa vadeli krediler genellikle 1 yıl vadelidir. Bu 

kredilerin bir kısmı belge alınmasının gerektirmekte, bir 

kısmı ·ise gerektirmektedir. Belgeli olan krediler genel

likle T. C. l"ierkez Bankası 1 nca tahsis edilmektedir. Belgede 

taahhüt edilen ihracat tutarının yaklaşık% 80'i finanse 

edilmekte idi. Tutarın% 75'i Herkez Bankası'nca reeskonta 

tabi olabilmekte idi. İhracatçılar istediği banka ile an

laşabilmektedir. Bu kredilerde finansman, senet üzerine 

avans şeklinde işlemektedir. 

Kısa vadeli kredilerden belgesiz olanlar ise, ihra

catçıya 1 Nisan 1981 tarihinden itibaren kullandırılmaya 

başlanmıştır. Bu kredi sisteminde bankalar için önceden 

saptanmış bir lirnit yoktur. Ancak firma düzeyinde perfor

mans bazına göre bir sınıflandırma yapılmaktadır. Yani 

bu krediden yararlanma koşulları, kullanıcıların ihracat 

yapıp yapmadıklarına, imalatçı-ihracatçı veya taşımacı 

olmalarına göre değişmektedir. Belgesiz kredilerde , ih

racat bedelinin tümü Merkez Bankası tarafından karşılanrea

maktadır. Genel olarak, ihracat bedelinin % 10 ile % 25 

arası firmanın öz kaynaeından, '}~ 25 ile '}b 35 arası aracı 

banka tarafından, % 40 ile % 60 arası ıvıerkez Bankası 

tarafından sağlanmaktadır. 

(44) VARLIER, s.l8. 
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ii. İhracat Reeskont Kredisi 

·Halen Türkiye'de ihracat kredisi olarak, Nerkez 

Bankası'nın 20 Kasım 1986 tarihli ihracat kredileri hak-

kında 1 1o.ıu tebliği uyarınca, yalnızca ihracat reeskont 

kredileri uygulanmaktadır. 

İhracat Reeskont Kredisi, daha önce ihracat yapmış, 

ihracat. belgesi veya ruhsatnamesi olan firmalara kanun, 

kararname ve tebliğlerle ihracı yasaklanan malların dışın

da kalan Türk menşeli bütün malların Serbest Dövizle(45) 

kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığı kullandırılmak 

üzere aracı bankalara tahsis edilir(46). 

Kredi, ihracatı teşvik kararı ve bu karara ilişkin 

tebliğler hükümleri dahilinde vergi, resim ve harç istis

nasından yararlanır. 

Sözkonusu kredinin tahsis ve kullandırılması için 

herhangi bir merciden belge alınmasına gerek yoktur. 

Kredi talebine getirdiği tarihte her takvim yılı itiba

riyle l milyon dolardan az olmamak üzere son 3 yılda 

en az 5 milyon dolarlık ihracat yapmış olduğunu gümrük 

çıkış beyannameleri ve döviz alım belgeleri ile teşvik 

eden firmaların kredi talepleri kabul edilmektedir. 

(45) Serbest Döviz: 20 Kasım 1986 tarihli ihracat kredile
ri hakkında 1 No.lu tebliğinin 3. maddesinde şöyle 
tanımlanmıştır: T.C.Merkez Bankası'nca alım satım 
yapılan konvertibl dövizler, aramizda ikili bankacılık 
anlaşması bulunan ülkeler hesapları kanalıyla gelen 
dövizler ve KKTC'ne TL.~le yapılan ihracat karşılığı 

elde edilen TL'leri Serbest Döviz olarak kabul edilir. 

(46) R.G. T.20.11.1986, Na.l9287. 
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Krediye esas alınacak ihracat tahhüdünün azami mik-

tar ibraz edilen gayrikabili rücu akredi tiftir(47). ~"'OB 

değeri kadardır. Ancak ibraz edilen akreditif süresi kredi 

süresine tekabül eden değerde taahhüt nazarı itibara alınır. 

Taahhüt edilecek ihracatın .B'OB değerinin kredi talep 

tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden 

TL karşılığının% 50'si reeskont kaynağından karşılanır(48). 

Bu oran 20 Kasım 1986 tarihli İhracat Kredileri Hakkında 

ı No.lu tebliğde % 25 idi. 20 Şubat 1987 tarihli 2 No.lu 

tebliğde ise ~" 50 olarak belirlenmiştir. 

lVierkez Bankası'nın 20 Şubat 1987 tarihli ihracat Kre-

dileri hakkında 2 No.lu tebliğde şu şekilde açıklanmıştır. 

İhracatçı bir firma adına ğelen gayri kabili rücu akredi

tifin tamamının veya bir bölümünün, akreditifin geldiği 

bu ihracatçı firma tarafından başka bir imalatçı-ihracatçı 

firmaya dahili devri mümkündür. imalatçı-ihracatçı firma-

lar kapasite raporlarında yazılı kendi üretimleri konusu 

malların ihracatlarını başka bir ihracatçı aracılığı ile 

de yapabilirler. 

Kredi süresi 4 ay olup, kredi en çok 120 gün vadeli 

senetler mukabilinde kullandırılır. Hücbir sebepler dışın-

da bu süre uzatılamaz. 19 Şubat 1988'den bu yana ihracat 

reeskont kredilerine uygulanan faiz oranı % 40 (artı ~~ 2 

Banka Komisyonudur)(49). 

(47) İptalinin zorluğu nedeniyle ihracatçıya güvence sağla
yan,yaygın kullanım alanına sahip bir akreditif türü. 

(48) R.G. T.20.2.1987, No.l9378. 
(49) R.G. T.l9.2.1988, No.l9730. 
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Kredi en son kredi vadesi olmak üzere, gelen ihracat 

bedE?li dc5vizlerin TL karşılıklarının reeskont katkı oranı 

dahilinde, döviz alım belgelerinin düzenlenmesinden iti

baren en geç 5 işgünü içerisinde hesaptan mahsubu suretiy

le tasfiye edilir. Bu süre içinde tasfiye edilmeyen tutar

lara, döviz alım belgesi tarihi ile tasfiye tarihi arasın

daki süre için % 66 faiz uygulanır, vergi, resim, harç 

istisnası tanınmaz. 

Taahhüt edilen ihracat, verilen süre içinde ve tebli

ğin diğer hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği tak

dirde,taahhüt yerine getirilmiş sayılır. İhracat taahhüdü

nün gerçekleşma durumu gümrük çıkış beyannameleri ve bu 

beyannamelerle ilişkilendirilmiş döviz alım belgeleri ile 

teşvik edilir(50). 

Taahhüt edilen ihracatın, 20 Kasım 1986 tarihli ih

racat kredileri hakkında 1 No.lu tebliğ hükümlerine uygun 

olarak ihracat süresi içinde ve diğer şartlar çerçevesinde 

kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde sağlanmış 

olan ve aşağıda belirlenen menfaatler gerçekleşmeme ora

nında geri alınır ve müeyyideler uygulanır. Bu müeyyideler 

ihracat kredileri ile ilgili 1 No.lu tebliğin 16. madde

sinde aynen aşa~ıdaki gibi sıralanmıştır. 

- Kredi faiz oranı ~D 66' ya yükseltilir. 

- Uygulanacak % 66 faiz, komisyon ve sair masraflar 

tutarı ile daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz, komisyon 

ve sair masraflar arasındaki fark alınır. 

(50) R.G. T.20.11.1986, No.l9287. 
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- Ayrıca % 66 faiz, komisyon ve sair masraflar toplam 

üzerinden hesaplanacak Banka ve Sigorta ı~ruameleleri Ver

gisi ile kredi muamelelerinden doğan tahsil edilmemiş di

ğer vergi, resim ve harçlar 6183 sayılı kanuna göre hesap

lanarak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 

Reeskont uygunluk talepleri aracı bankanın reeskont 

bölgesi bakımından bağlı olduğu T .c. ıvıerkez Bankası şube
sine, kredi talebinde bulunan firmadan alınan gerekli bel-

gelerle birlikte yapılır. 

iii. Tütün Kredisi 

Bu kredi kısa vadeli sevk öncesi kredisi niteliğin-

dedir. Tütün ihracatçılarına, her yıl ekici tütün piyasa

sının açılışını takiben tütünün üreticiden satın alınması, 

işlenmesi ve ihracata hazır hale getirilmesi amacıyla kul

landırılmaktadır(51). Kredi senet üzerine avans şeklinde 

çalışmakta olup, senetlerle ilgili tütünlerin aracı banka

ya rehni gerekmektedir. Bu kredi, belgesiz kredi niteli

ğindedir(52). 

Bu krediler için reeskonta kabul edilecek senetler 

firma ve aracı banka olmak üzere iki imzalı olup, azami 

120 gün vadelidir. Ancak sanayici belgesine ait tUtüncü 

firmaların senetleri 9 ay vade dahilinde reeskonta kabul 

edilir. Bu kredi de di~er ihracat kredileri gibi hertürlü 

vergi, resim ve harçtan muaftır(53). 

(51) KUI\11
, s.2l. 

(52) DURA., s.l24. 

(53) AKSOY, s.40. ·, ~ .... ~ 
ı .ı(. 
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bb. Orta Vadeli İhracat Kredileri 

i. İhracat Garantili Yatırım Kredileri 

İhracat garantili yatırım, donatım, gemi çekici ve 

treyler alım kedileridir. DPT Teşvik Uygulama Başkanlığı'n

dan alınan Teşvik Belgesi'ne dayanarak bankalar ve Merkez 

Bankası, yatırımcıların ihracat garantili projelerine 

en faza1 8 yıla kadar vadeli donatım ve yatırım kredisi 

vermektedir(54). 2 yıl ödemesiz devre vardır. Borç 6 1 şar 

aylık eşit taksitlerle ödenir. Ödemesiz devrenin bitimi 

ilk taksi.t vadesini oluşturur, ödemesiz devrede yalnız 

faiz alımı ile yetinilir. Senetler·(yatırımcı firma

banka) şeklinde iki imzayı taşır(55). 

Aşağıda belirtilen oranlarda ihracat yapmayı taahhüt 

eden yatırım projelerini açılacak orta ve uzun vadeli iç 

yatırım ve işletme kredileriyle, döviz kredilerine ve dış 

kredilere vergi, resim ve harç istisnası uygulanır. 

- Gelişmiş bölgelerde yapılacak yatırmlarda yıllık 

üretimin en az% 20'si, 

- Normal bölgelerde yapılacak yatırımlarda yıllık 

üretimin en az ~ lO'u, 

- Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırım

larda yıllık üretimin en az% 5'inin ihracat yapılma şartı 

aranmaktadır. Bu tür krediler için öngörülen faiz oranı 

% 40'dır(56). 

(54) AKSOY, s.ll. 
(55) KURT, s.9. 
(56) R.G. T.l9.2.1988, No.l9730. 
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ii. Yatırım Malı imalatçısı Teşvik Kredisi 

Bu kredi 26.10.1985 tarihli ve 18910 sayılı llesmi Ga

zete'de yayınlanan 85/9967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile uygulama alanına girmiştir. Karara dayanarak T.C. 

J:vlerkez Bankası bünyesinde "Yatırım lVialları imalatçı Teşvik 

Fonu" kurulmuştur(57). 

Yatırım malları imalatçı satıcı kredisinden yararlan

mak isteyen firmaların DPT Teşvik Uygulama Başkanlığı'ndan 

"Yatırım ıvıalı imalatçı Yeterlik Belgesi" almaları gerekli

dir. Alınan belge süresi 2 yıldır, ancak uzatılabilir. 

İmalatçılar ya da bunların oluşturduğu konsorsiyum 

ile imalatçı ihracatçıların müşterileri ile yaptıkları 

sözleşmelerde yer alan satış tutarının% 80'ine kadar 

kredi kullandırılabilir. Yatırım lVIalı İmalatçısı Yeterlik 

Belgesi almış olan imalatçılar veya bunların teşkil ettiği 

konsorsiyum müşterilerine teslim edeceği yatırım malları 

için üretim girdi maliyetinin en fazla% 25'ine kadar 

gümrük vergi ve resimleri ile fon hedellerin. _n muaf ola

rak döviz tahsisi talebinde bulunabilirler. Bir yılda 

tahsis edilecek döviz miktarı yıllık girdilerin% 25'ini 

aşamaz(58). 

18 Şubat 19ö8 tarihli ve 19730 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanan lVlerkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinde 

(57) R.G. T.26.10.1985, No.l8910. 

(58) VARLIER, s.25. 
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uygulanacak faiz oranlarında, Yatırım Halları İmalatçı 

Sat~cı Kredileri'nde faiz oranı ~~ 50 olarak belirlen-

miştir(59). 

Yatırım Halları İmalatçı Satıcı Kredisi'nden yarar

lanmak isteyen firmaların DPT Teşvik Uygulama Başkanlığı'· 

dan "Yatırım IJlalı İmalatçı Yeterlik Belgesi" almaları zo-

runludur. Krediden faydalanmak isteyen firma yeterlilik 

belgesi ile müşterisi ile yaptığı satış sözleşmesin\ ve 

gerekli diğer belgeleri temin ederek aracı bankasına ve

rir. Aracı bankalar firma ve projenin özellikleri ile il-

gili ekonomik raporu, proforma gelir ve gider ve mali 

tabloları ile ihracat bedeli dövizlerin yurda getirilme 

biçimini belirterek T.C. Herkez Bankası'na ınüracaat ede-

rek krediden yararlanabilir(60). 

b. Sevk Sonrası Krediler 

İhraç mallarının €:ümrükten çıktıktan sonra bedelleri

nin cineeden tahsili ile ilgili iki çeşit kredi vardır. 

Vesaik Mukabili Kredi ve Kurye Kredileri'dir. 

aa. Vasaik lVlukabili Kredi 

İhracatın gerçekleşmesinden sonra,ihracatçının gös-

terdiği vesaik karşılığı verilen kısa vadeli, sevk sonra-

sı bir reeskont kredisidir. 

İhracatçılara vesaik mwcabili yapılan ihracat bedel

lerini, malların sevk edildikleri yerlere varmadan evvel 

~ahsil etmek olanaklarını vermek ve bu suretle arada 

(59) R.G. T.l9.2.1988, No.l9730. 

(60) AKSOY,s.l3. 
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meydana gelobilecek kur detişikliklerine karşı kendilerini 

korvmakla beraber, elde edecekleri Türk Liraları ile ye

niden mal satın almalarını sağlamak maksadıyla, bu ihra

catçı firmaların düzenlediei ve bankalar tarafından ibraz 

edilen, görüldüğünde ödemeli peliçeler ve çekler I•Jerkez 

Bankası'nca, aracı bankanın kredisi dahilinde ve firma 

kredisi aramaksızın avansa kabul edilmektedir(6l). 

İhraç vasaikinin tahsile gönderildiğini tevsik eden 

belgenin tevdi karşılığı T .P .K.K. l~'.evzuatında öngörülen 

döviz getirme sürelerinin içinde kalmak şartıyla en çok 

45 gün süre ile kullandırılır. Vesikalarla ilgili malların 

serbest döviz karşılığında satılmış olması şarttır. İlıra

reeskont kredisi kapsamında taahhüt ve finanse edilmiş 

ihracatlar bu krediden yararlandırılmaz(62). 

Verilebilecek reeskont kredisi, vesaik tutarı FOB ih

racatın ~~ 50' sini geçemez. Krediye, ihracat reeskont faiz 

oranı uygulanır. Bu tür kredi de vergi, resim ve harç is

tisnasından yararlandırılır. 20 Şubat 1987 tarihli ve 

19378 sayılı Resmi Gazete'de, Merkez Bankası ihracat kre

dileri hakkında 2 N~ '·lu tebliğinin 26. maddesinde kredinin 

tasfiyesi şu şekilde belirlenmiştir: 

Tahsil edilen vesaik karşılı~ı tutarlar reeskont 

katkı oranı dahilinde, en son kredi vadesi olmak üzere 

döviz alımına bağltiindıkları tarihten itibaren en geç 5 iş 

günü içerisinde krediden tasfiye edilir. 

(61) KURT, s .44. 
(62) R.G. T.20.11.1986, No.l9287, s.Bl. 



118 

bb. Kurye Kredileri 

Barıkalara lehlerine tahakkuk eden ihracat dövizlerine 

ait çeklerin TL karşılığının bir an evvel tahsili amacıyla 

T .c .lVlerkez Bankası ı nca kullandırılan kredi türüdür. Kredi-

nin vadesi, bankanın ·akreditif tutarını ihracatçıya ödeme 

tarihinden itibaren mal bedeli dövizin yurda getirilmesine 

kadar geçen süredir(63). 

Sevk Sonrası kredilerinden yararlanabilmek için İh

racatı Teşvik Belgesi alınması gerekmektedir. 

4. Yurt Dışından Sa['lanan İhracat Kredileri 

(Prefinansman Kredileri) 

Prefinansman kredileri yurt dışı kaynaklardan, ihra

cata konu malların temini ve hazırlanmasını finanse etmek 

amacıyla sağlanmaktadır. Bu kredilerin temini kullanılışı 

ve ödemnesi (kapatılması) şekillerinin nasıl gerçekleşti

rildiği aşağ·ıda açıklanmaktadır. 

a. Prefinansman Temini ve Kullanılışı 

Bu krediler, ihracatçı veya döviz kazandırıcı işlem-

leri yapanlarca borçlu sıfatıyla, 

- ıvıalın veya hizmetin yurtdışındaki alıcısından, 

- Uluslararası piyasalardan, 

- Türkiye'deki bankalardan temin edilmektedir. 

(63) Rıdvan KARLUK, İhracatın Finansmanı ve Geliştirilmesi 
Yönünden 1fürkiye ı de İhracat Kredileri, ESKİŞEHİR, 

İTİA DBRGİSİ, C.XVII, S.l (Ocak 1981), s.ll5 •. 
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aa. Malın Alıcısından Temini 
(Alıcı Firma Prefinansmanı) 

İhracat veya döviz kazandırıcı işlemler, malın veya hiz

metin alıcısı olan pı.·efinansman amirine veya prefinansman 

amirinin göstereceği diğer bir firmaya yapılmaktadır •. Prefi

nansman Kredileri amirin talimatı çerçevesinde kullanılır. 

İhracat, gelen prefinansman dövizine istinaden yapılarak 

gümrük çıkış beyannamesi üzerine de ihracatın "Prefinansmanlı 

Ödeme" şekline göre yapıldığı belirtilmektedir. 

Fiili ihracattan sonra artık döviz geliri ve döviz alım 

belgesi düzenlenmesi sözkonusu olrr~maktadır. Prefinansman 

mal ihracı kaydıyla gelmekle birlikte, prefinansman amirine 

veya gösterdiği kişiye ihracat olanat;ı olma~:sa amirin muva-

fakatıyla, ihracatçı tarafından başka bir ithalatçıya yapılan 

ihracatın bedeliyle ödenebilmektedir. Bu durumda kredinin, 

uluslararası piyasalardan temin edilen prefinansman kredile

rinden farkı kalmamaktadır. 

bb. Uluslararası Piyasalardan Temini 

Firmalar, bankalar aracılığı ile, uluslararası piyasa

lardan prefinansman kredisi alabilmektedirler. Bu yolla te

min edilen krediler mal veya hizmet ihracı ile ödenmesi müm

kün değildir. Bu tür krediler aşağıdaki şekillerde kapatılır: 

- İhraç bedelleri ile mahsup edilerek ödenm·ai, 

- Tasfiye, 

- İhracat dışındaki döviz kazandırıcı işlemlerden sağ-

lanan ve yurda getirilmesi zorunlu dövizlerle ödenmesi. 



cc. Türkiye'deki Bankalardan Temini 

Türkiye'deki bankalardan temin edilen prefinansman 

kredileri "Döviz Kredisinin Türk Lirası Kullanımı" olarak 

dikkate· alınmakta ve kredinin kullanımında döviz alım 

belgesi düzenlenmemektedir. 

Bankalar; nezlerindeki fonlar, yurt dışından borçlu 

sıfatıyla sağladıkları krediler, nezdlerindeki açılan dö

viz tevdiat hesaplarından oluşan döviz mevduatıarına isti

naden aşağıda belirtilen şekillerde ihracatçılara döviz 

kredisi açabilirler(64). 

- Bankaların bankacılık teamtilleri çerçevesinde ih

racatçı sermaye şirketlerine ihracat faaliyetleri ile il

gili olarak açacakları azami 2 yıl vadeli krediler, 

Bankaların bankacılık teamtilleri çerçevesinde yurt 

içinde yerleşik kişilere açacakları 1 yıl vadeli döviz 

kredileri, 

- Yatırım teşvik beleesi kapsamında döviz kredisi 

alması öngörülen Türkeye'de yerleşik kişilere açacakları 

azaını 1 yıl vadeli krediler, 

- Alınmış izinler çerçevesinde yurt dışında iş yapan 

Türk müteşebbislerine açılacak döviz kredileri, 

- Türkiye'deki bankaların birimlerine açacakları 

döviz kredileri, 

- Yurt dışında yerleşik kişilere açacakları döviz 

kredileri, 

(64) T.C. Merkez Bankası, Kambiyo Genel MüdürlU{~ü, s.ıo. 
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- Bankaların yurt dışındaki bankalara açacakları 

kısa vadeli kurye ve rambursman kredileri, 

- Bankalarca, dışarıda yerleşik kişilere muhatap 

döviz üzerinden düzenlenecek teminat mektupları, garanti 

mektupları ve kefalet mektupları, 

- Bakanlı~ın iznine tab~ krediler. 

b. Vadesi 

Azami lrullamna sUresi bir yıldır. Bir yıldan kısa 

vadeli kredileri kreditörün muvafakatı a1ınmak koşuluyla 

bankalar 1 yıla. kadar uzatılabilir. 

Prefinansman kredilerinin kapatılmaması halinde, 

-Prefinansman vadesi içinde en az% 75'inin yapılmış 

olması, 

Kredi törün süre uza tırnına ilişkin muvafaka tını 

tevsik eden beleenin ibraz edilmesi kaydıyla 1 yıllık süre 

sonunda kapatılamayan prefinansman kredi vadeleri bitimi 

tarihinden itibaren azami birer aylık sürelerle, mal bede

li dövizlerin yurda getirilme süresine tekabül etmek üzere 

üç kez Hazine ve Dış Ticaret lViüste şarlı[i:ı' nca, ilt,·ililerce 

müracaat edildiğinde uzatılabilmektedir(65). 

İhracat süresi, 87/2 Sayılı İhracatı Teşvik Tebliei'

nde 24 ay olarak tesbit edilen gemi, komple fabrika ve 

tesis ihracatının :finansmanı amacıyla 24 ay, meyan kökü 

(65) Hazine ve Dış Ticaret MUsteşarlı[ı'nın 5.5.1986 

Tarih ve 43086 Sayılı Yazısı. 
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ihracı amacıyla da azami 18 ay(66) vadeli prefinansman 

kre~isinin yurt dışından temin edilmesi mümkün olmakta-

dır(67). 

c. Devri 

Prefinansman kredisi aşağıdaki şartlarla iki ihracat

çı firma arasında devredilebilmektedir; 

- Amirin (alıcı veya finans kuruluşu) muvafakatı 

alınarak, 

- Devir, fiili ihracattan önce ve ancak bir defa 

yapılarak, 

- Devir işlemi prefinansman kredisinin kulJ.anım süre-

si içinde gerçekleştirilmektedir. 

Prefinansman kredisinin kısım kısım devri mümkün de-

ğildir. Prefinansman malla ödenmesi halinde, ihracat aracı 

ihracatçı kanalıyla gerçekleştirilecek ise, fiili ihracat-

tan önce prefinansman aracı ihracatçıya yukardaki belirti-

len şekilde kısmen devredilmektedir. 

Kısmen devredilen kısım, devralan aracı ihracatçı adı-

na Döviz Alım Belresi düzenlenerek devreden adına düzenlenen 

Döviz Alım Belgesi devredilen kısım kadar iptal edilmekte-

dir. Fiili ihraç sırasında Gümrük Çıkış Beyannamesi'nin 

''imalatçı hanesi"ne prefinansmanı eetiren imalatçının Un-

vanı kaydedilmektedir, Prefinansmanı kısmen devralan aracı 

(66) 88/2 Sayılı İhracatı Teşvik Tebliği'nde 2ynı süreler 

geçerlidir. 
(67) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı~ı'nın 27.4.1987 

Tarih ve 39490 Sayılı yazısı. 
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ihracatçı ve bu prefinansmanı başka birine devredememek

tedir. Kısmen devirde ihracat prefinansman amirinden başka

sına yapılacak ise, bu hususta da amirin muvafakatı aran

maktadır. 

d. Prefinansman Kredilerinin Ödenmesi 

(Kapatılması) 

Bu krediler (faiz, masraf ve komisyonlar dahil) aşa

ğıdeki şekillerde mutlaka ihracat ve döviz kazandırıcı iş

lemlerden sağlanan dövizlerle ödenmektedir. Prefinansman 

kredileri yurda getirilmesi zorunlu olmayan dövizlerle 

ödenememektedir. 

aa. Mal ve Hizmet İlıracı İle Gdenmesi 

(Alıcı Firma Prefinansmanı) 

Prefinansman kredilerinin mal ihracı ile ödenmesi ha

linde, ihracat hesabı kapatılırken prefinansman alışı sıra

sında düzenlenen döviz alım belgelerinin firma ve banka 

nüshasına fiili ihracı yapılan tutarlar, gümrük çıkış be~ 

yannamelerinin tarih ve sayısı yazılmaktadır. Gümrük çıkış 

beyannamesi üzerine de döviz alım belgesinin tarih ve sa

yısı, tutarı ve prefinansman kredisinin referans numarası 

yazılmaktadır. 

Ancak, mal ihracı ile ödemede ihracatla il~ili güm

rük çıkış beyanrıaıt,eleri prefinansman kredisinin vadesi 

içinde tescil edilmiş ise, fÜmrük çıkış beyannamesinin 

kapatılması prefjnansman kredisinin vadesi dışında olsa 

dahi, gümrüklerce işlemlerin sonuçlandırılması kaydıyla, 

yapılan ihracat bu prefinansman kredisinin taahhUdUne sa

yılabilmektedir. 
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llesap kapatmada fiili ihraç tarihindeki aracı banka 

çapraz kurları esas alınmaktadır. 

bb. İhraç BedE-:lleri İle l'lahsup Edilmt::k 

Buretiyle ödenmesi 

Bir ülkeden sa[lanan prefinansman kredisi herhangi 

bir ülkeye yapılacak ihracattan sa[lanan dövizlerl0, Ttirk 

Lirası ihracatçıya ödenmeksizin mahsup suretiyle cdenebil-

mektedir. Mahsup işlemi ihracat bedelleri muhabir hesapla

rına geçtikten sonra yapılmakta ve mahsubu yapılan ihracat 

bedelleri ile ileili zorunlu döviz devirleri Oderneler Den-

fesi ıvttidürltigü'nün talimatları çerçevesinde yapılmaktadır. 

İhracat bedellerinden % 20 oranında döviz tevdiat he-

sabına alınan veya yurt dışında bırkılan tutarlar ile ihra

cat ve döviz kazandırıcı işlemlerle ilgili olar~k yurt dı-

şına ödenen komisyon vs. l!iderler mahsuben taahhüde sayıl-

mamaktadır. 

Prefinansman kullanan firmalar mahsubu yapılan ihracat 

bedeli dövizlerin kullanılan prefinansman kredisi ile ilgi

li olduğunu mahsubu yapan bankaya yazılı olarak beyan et

mektedirler(68). Bu şekildeki kapatmada da mahsup tarihin-

deki aracı banka çapraz kurları esas alınmaktadır. 

Prefinansman d~vizlerinin, prefinansmanın eetirldi~i 

tarihten önce fiili ihracatı gerçekleştirilmiş ihracat be-

(68) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı{ı'nın 20.5.1986 

Tarih ve 48695 ve 66639 Sayılı yazıları. 
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delleri ile, ihracat bedeli dövizler yurda Letirilme 

süresinde eelmiş olsa dahi, mahsubu mümkün olmamaktadır. 

Mahsup işlemlerinin prefinansman kullanım süresi ve 

ihracat bedellerinin yurda getirilme sUresi içerisinde 

yapılması şarttır. İhracat bedellerinin yurda petirılmesi 

için alınan ek sürelerde mahsup yapılması mümkün olmamak

tadır. 

T.C. I•lerkez Bankası'nın 9.2.1988 gün ve 19720 sayılı 

Resmi Gazete 1 de yayınlanan I/ A-F Sayılı eenelfesi 11yarınca 

fiili ihraç tarihinden itibaren ikinci Uç aylık d~nem 

içinde yurda getirilen ihracat bedeli dövizlerin tamarnının 

bankalara devırri zorunlu olduğundan, bu şekilde yurda pe

tirilen dövizlerle prefinansman kredilerinin mahsup yo

luyla kapatılması fiilen mümkün olmamaktadır. 

cc. Tasfiye (Prefinansman Kredisinin Kulla

nım Süresi İçinde Yapılmış ve Bedelleri 

Yurda Getirilerek TL' ye D<5nüştürülmüş 

İhracat Bedelleriyle Kapatılması) 

~refinansman kredisinin alışının yapıldıeı tarih ile 

vade tarihi arasında prefinansman tutarında (anapara -

faiz - masraflar) ihracat yapıldı~ı ve yapılan ihracat 

bedellerinin yurda l:'·etirilerek Türk l;irası' na dtinüştürül

düğü (ihracat bedellerinin alışı prefinansman vadesinden 

sonra yapılırsa bu ihracat kapatmada kullanılmamaktadır) 

döviz alım belgesi ve eümrük çıkış beyannamesi ile teşvik 

edilirse, prefinansman taahhüdü yerine ltetirilmiş sayılmak-
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tadır. Bu durumda prefinansman kredisi tutarı dövizler 

vadesinde karşılı2ı Türk Liraları yatırılmak suretiyle 

~ransfer edilebi1mektedir. 

Prefinansman kredisinin alışı yapılmış olan peşin 

dövizlere istinaden yapılan ihracatla tasfiyesi, peşin 

döviz alışının prefinansman kredisinin kullanım sUresi 

içinde yapılmış olması ve alışı yapılan bu peşin dövizle 

ilgili ihracatında sözkonusu süre içinde eerçekleşmesi 

halinde mümkün bulunmaktadır. 

Prefinansman kredisinin kullanım tarihinden önce fiili 

ihracatı gerçekleştirilen ihracatın bedelleri. prefinansman 

kullanım tarihinden sonra yurda getirilirse bu ihracat be-

delleri prefinansman kredisinin kapatılmasında kullanılma-

maktadır. Ayrıca, bu kredilerin kullanım sUresi içinde 

fiili ihracatı yapılıp dövizleri vade tarihinden sonra 

yurda getirilen ihracat bedelleri de prefinansman taahhü

dün sayılmamaktadır. 

Bedelleri döviz getirme sUresi sonu ile döviz alışının 

yapıldı&ı tarih arasında do{!an kur farkının "Desteklt::me 

ve :Fiyat İstikrar Fonu 11 na aktarılması şartıyla, taahhüde 

sayılabilmektedir(69). 

Taahhüt kapatmasında kullanılan dövizlerle ilgili 

zorunlu döviz kredileri Ödemeler Dengesi M.üdürl·Ur:ü 1 nUn 

talimatları çerçevesinde yapılmaktadır. 

( 69) Dış 1'icaret Genel Nüdürlü[ü 1 nUn ll. 3.1988 1'arih ve 

1988-SB/67 ve YB-11 Sayılı Geneleeleri. 
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dd. İhracat Dışındaki Döviz Kazandırıcı 

İş .. lemlerden Sa~lanan ve Yurda Getiril

mesi Zorunlu Dövizlerle Ödenmesi 

Prefinansman kredilerinin ödenmesinde kullanılan dö

vizlerin döviz kazandırıcı işlemlerden sa~landı~ı tevsik 

edilmektedir. Gelen dövizlerin döviz kazandırıcı işlemlerle 

ilgili olduğunun belgelendirilmesi ararunaktadır. 

·Prefinansman kredisi yukarıda belirtilen bb., cc. 

şıklarına parelel olarak kapatılmaktadır. Döviz kazandırıcı 

işlemler için sağlanan prefinansman dc5vizinin bilahare ya

pılacak döviz kazandırıcı işlemlerle aa. şıkkındaki esaslar 

çerçevesinde kapatılması da mümkün olmaktadır. 

B. İhracat Kredi Sirortası 

ı. Türkiye'de İhracat Kredi Sigortasının 

Gerekliliği 

Türkiye' de 1980' li yıllardan sonra ihracatın f.·elişimi 

açısından dünyada pek az rastlanan bir başarı gösterilmiş

tir. İhracat tutarı 1980'li yıllardan günümüze kadar yak

laşık 4,5 kat artmıştır(70). Üstelik bu artış, İhracat 

Kredi Sigortası (İKS)'nda~ yoksun bir yapı içinde ferçekleş

tirilmiştir. Bu başarı çeşitli teşvik araçları ve uyeula

nan politikalar sayesinde olmuştur. Fakat mevcut teşvikle

rin olumlu sonuçlarının kalıcı olabilmesi ve ihracatçının 

(70) BOL;KU.H.T, s.9. 
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daha saf'lıklı ve rekct.betçi bir yapıya kavuşabilnıesi için 

İKS· uyrulaması, özellikle ulaşılan bu noktHdan sonra cinem

li bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Türkiye' de İKS sisteminin uygulanması sonacımda sağ

lanabilecek olanaklar aşae:ıdaki şekilde sıı.alanabilir( 71). 

- Kredilj_ ihracatta, ihracatçının Uzerindeki riski 

ortadan kaldırmak, 

- İhracat bedelinin ödenmesini garanti altına almak, 

- İhracatçıların ticari bankalaniLan kolaylıkla fi-

nansman sağlayabilecekleri bir ortam yaratmak, 

- Pazarları genişleterek, yeni pazarlara girme çalış

malarına yardımcı olmak. 

- Dış siyasi huzursuzluklara karşın, ihracatçıl~rı mal 

satmaya yöneltmek, 

- İhracatçının işlE;trrıe sermayesini belli bir süre 

için ba[lanmasını önlemek, 

- İhracatçıyı diğer ülkelerde uy&-ulanan ihracat sieor

tasından yararlanan rakipleri ile eşit düzeye getirmek 

gibi olanaklar saelamaktadır. 

İKS kuruluşu için en önemli gereklilik, Türk ihracat

çıları, Türk bankalırı ve sigorta şirketlerinin kuruluşun 

üzerine aldığı herhangi bir finı=-ınsal yükümlülüğü yerine ge

tirebilece[:i konusunda tam bir güvene sahip olmalarıdır. 

Türk Eximbank kurulunoaya kadar ihracatın teşvikinde 

devlet daima ihracatçıya doerudan do~ruya madde avantaj 

(71) ÜNCÜ ve Di[.erleri, s.65. 
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sa~lama yolunu tercih etmiştir(72). Oysaki bu teşvik ted-

birleri dışında ihracatçının ana sermayesinin kaybedilmesi 

riski düşünülmemiştir. Özellikle yeni ihracatçıların piya;.. 

saya girmesi açısından alacağın tahsil .edilememesi önem 

taşımaktadır. İKS üretim aşamasından başlayarak alaca~ın 

tahsiline kadar e:eçen süre içinde meydana gelebilecek risk-

lerin belirli kurallar içinde karşılanmasına olanak sağla

maktadır,73). İşte bu sebepledir ki, bu riskleri ortadan 

kaldırmakta etkili olan İKS sistemi Türkiye için bir ihti-

yaçtır. 

Türkiye ihracr:ttının daha etkin, daha dene-eli, salflıklı 

ve kalıcı bir biçimde mevcut pazarlarda pazar payını, müş

teri sayısını ve ürün çeşidini artırabilmesi ve sermaye 

malı, makina-teçhizat ihracatını geliştirebilmesi için yay

bir şekilde kullanılmasına ba~l~dır. 

İKS, teknik ve ekonomikyapı itibariyle, ihracatımızın 

teşvik edilmesini sa~lıyacak, ayrıca ihracat gelirlerimize 

de bir istikrar ve düzen getirecektir. 

2. Türkiye'de İhracat Kredi Sieortası İle 

İlgili Gelişmeler 

Türkeye'de ihracat sigortası ile ilgili ilk çabalar 

19S7 yılında başlamıştır. İlk hazırlanan tası:-Jrı kamu kuru

luşu niteli~inde hem Dış Ticaret Bankası hem de Dış Ticaret 

Sigo:ı·ta Şirketi' nin btrlikte kurulmasını önetiren şekilde 

(72) l3ÜYÜ:KKAYA, s.93. 
(73) ÖNCÜ ve Di[erleri, s.l)-14 
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olmuştur. Planlı kalkınma döneminde, Beşinci Beş Yıllık 

Kal.kınma Planı haricindeki tüm planlarda İKS ile ilgili 

çeşitli konulara değinilmiş(74) ve bu konuda bazı tasa-

rılar hazırlanmış, fakat meclisten geçirilerek kanunlaşf:la,... 

mışlardır(75). 

Türkiye.' de son zamanlara kadar toplam ihracat içeri-

sinde sanayi ürünlerinin payının nisbi olaruk az olması 

da, kredi sigortası kurumunun kuruıması ve işletilmesini 

büyük ölçüde €iiçleştirmiştir. 

İKS ile ilgili konular özellikle 1980 istikrar ted-

birleri ve ekonomik kararlardan sonra önem kazanmaya baş

lamıştır. İthal ikamesi politikasından, ihracata yönelik 

kalkınma politikasına dönen Türkiye için ihracatın geliş

tirilmesi, finanse edilmesi ve bi.r program çerçevesinde 

yürütülmesi artık zorunlu olmuştur. Nihayet 21 Ağustos 

1987 tarihinde Devlet Yatırım Bankası "Türkiye İhracat 

Kredi Bankası Anonim Şirketi .. ne dönüştürülmüştür. 

Konuyla ilgili birçok çalışmalar yapılmakla beraber, 

ilk yasal adım 17.5.1979 tarihli ve 7/17493 sayılı Bakan

lar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe girmiş bulunan, İhracatı 

Düzenleme Kararı ile atılmıştır. Bu konuda T.C. Ticaret 

Bakanlığı'na yetki verilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlıeı 

bu maddeye istinaden, sigorta ile uğraşacak yeni örgütün 

kurulmasına kadar arada geçecek devrede, İKS işlemlerini 

(74) ÖNCÜ ve Diğerleri, s.69. 

(75) DURA, s.42. 
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devlet adına ve hesabına yürütmek üzere Başak Sigorta 

A.Ş~ görevlendirilmiştir(76). 

Türkiye'de ihracatçıya verilen sigorta hizmetleri 

esas olarak üç safhada görülmektedir(??). Bunlar aşağı

daki şekilde sıralanabilir. 

- İhracat garantili yatırımların ve kredi karşılık-

larının sieortalanması, 

- İhracat kredilerinin karşılıklarının sigortalanması, 

- İhraç edilen malın nakliyat sigortası. 

Türkiye'de son yirmi yıllık (1963-1982) planlı kal-

kınma döneminde Beş Yıllık Kalkınma Planları, Yıllık Prog

ramlar ve Yıllık İcra Planları'nda İKS ile doğrudan ya da 

dolaylı olarak yer alan önlemler ve değişik Bakanlıklar 

ve kuruluşlar a çalışmalar :E:m_, .; (I)' de gösterilmiştir. 

Türk Eximbank 1988 yılı başları'nda faaliyete geçmiş-

tir. Bankanın amacına, geçmiş kısımlarda değinildiği için 

burada sadece, amacına ulaşmak için gerçekleştireceği 

faaliyetler üzerinde durulacaktır •. 

Banka uygun maliyet ve vade koşulları içeren belirli 

ihracat kredisi programlarını uygulamak suretiyle, ihra

catı üretim aşamasında dolaysız bir biçimde destekliye-

cektir(78). 

Yeni kurulan bu banka, uygulayacağı ihracat Kredisi 

------·----
(76) ACİNAN - SAG, s.250-251. 

(77) DURA, s.l44. 
(78) Erdal ıvı.üNSAL, "Türkiye'de İhracat Kredi Bankası", 

DÜNYA GAZhTBSİ, (18 Ocak 198ü), s.2. 
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Garanti Programları ile, ihrc:ıcata yönelik mal ve hizmet

lerin üretimini kredilendiren, yurt içi ve yurt dışı fi

nansman kurumlarının alacaklarının bir bölümü jçin bu 

kuruluşlara garanti vererek ve böylece finansman kuruluş

larını, ihracata yönelik mal ve hizmetlerin üretimini 

kredilendirme konusunda teşvik ederek, ihracatı üretim 

aşamasında delaylı bir şekilde destekliyecektir. 

Bankanın uygulayabileceği diğer bir program ise, İKS 

Programı'dır. Bu program ile de, Program kredisinden ya-

rarlananı ticari ve politik risklerden koruyarak, rekabet 

gikiliıü artıracaktır ( 79) • 

C. İhracatı Teşvik Amaçlı Dip;er Tedbirler __ 

Türkiye'de ciddi bir şekilde ihracatı teşvik politi

kaları. 24._0cak 1980 ·istikrar tedbirleri çerçevesinde dışa 

açılma politikası ile birlikte yürülüğe konulmuş ve bunun 

sonucu ihracat 2,5 milyar dolardan 1985 yılında 8 milyar 

dolara yükselmiştir. Ancak, ihracattaki bu artış 1986 

yılında durmuş ve hatta 1985 yılına göre ihracatta geri

leme kaydedilmiştir. 

İhracattaki 1986 yılında meydana gelen azalmanın 

başlıca üç nedenden kaynaklandığı bilinmektedir(80). 

Bunlardan ilki 3. Petrol Şoku diye adlandırılan petrol 

fiyatlarındaki aşırı dUşüştür. Bu düşüş, Türkiye'nin 

(79) ÜNSAL, "Türkiye'de ••• u, s.2. 
(80) Nejdet KENAR, "İhracatı Teşvik Tedbirleri ve Uygulama 

Esasları-1" l"1ALİYE POSTASI DERGİSİ, Yıl 9, S .176, • 
(1 Ocak 1988), s.67. 
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petrol ihraç eden ülkelere özellikle de İran ve Irak'a 

yaptığı ihracatı azaltmıştır. İkincisi, ihracatta 1980'den 

1985'e değin meydana gelen büyük artışla Türkiye'nin mev

cut ihracat ~-tansiyeline ulaş"'asıdır. Üçüncüsü, mevcut 

ihracatı teşvik tedbirlerinin kademeli olarak indirilmesi 

veya kaldırılması suretiyle teşviklerin azaltılmaeıdır. 

İhracattaki bu gerileme karar merkezlerini 1986 yılı son

larına doğru ihracatın teşvikinde oldukça önemli sayılan 

kararları almaya itmiştir. 

Alınan bu kararlardan ilki, daha önceki kısımlarda da 

bahsettiğimiz, 30 Ekim 1986 yılında T.C. Merkez Bankası'nca 

alınanıdır. Bu dönemde ihracatın teşvikiyle ilgili di~er 

bir karar yine T .c. lVlerkez Bankası' nca alınmış ve 20 Kasım 

1986 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

Türkiye'de teşvik tedbirleri ile ilgili getirilen 

bir düzenleme. ise teşvik tedbirleri uygulama yetkilerinin 

tek bir merkezde; Devlet Planlama Teşkilatı'nda (Teşvik 

Uygulama Başkanlığı) toplanmasıdır. 

Teşviklerle ilgili düzenlemelere ihracatı teşvik ka

rarında, ihracatta vergi iadesi kararında, KDV Kanunu'nda, 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda, Para Kredi Kurulu karar ve 

tebliğlerinde , Devlet Planlama Teşkilatı ve Merkez Bankası 

tebliğlerinde rastlanmaktadır. 

1988 yılında uygulamada geçerli olan ihracatı teşvik 

tedbirlerini aşaeıda kısaca açıklamaya çalışılmıştır. 
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ı. Vergi, Resim ve Harç İstisnası 

Vergi, resim ve harç istisnası l Aralık 1986 tarih 

ve 19298 sayılı İhracatı Teşvik Kararının 12. maddesinde 

ve 87/2 sayılı İhracatı Teşvik Tebliği'nin 13. maddesinde 

düzenlenmiştir. 

İstisnadaki Vergi, Resim ve Harçlar; Banka ve Sicorta 

muameleleri vergisini, 492 sayılı Harçlar Kanunu, diğer 

kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçları ve 80 sayılı 

haller kanununa göre alınan Hal Rüsmu'nu kapsamaktadır(81). 

Bu istisnalar kapsamı içerisinde en etkili olanı Banka ve 

Sigorta Nuamel.~ıeri Vergisi istisnasıdır. 

Yukarda sayılan vergi, resim ve harçlardan istisna 

edilen işlemler ise şunlardır(82); 

- İhracatın ~' inansmanında kullanılan krediler, 

- İhracatı Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak ithalat, 

- İhracat İşlemleri, 

- Ve kararda belirtilen diğer işlemlerdir. 

İhracat kredilerine uygulanan vergi, resim ve harç 

istisnası ile bu kredilerin, kullanma açısından maliyeti 

azaltmaya çalışılmaktadır. 

(81) , 1986 Yatırım ve İhracatın Teşvik Esasları, 
İSTANBUL SAI-.IAYİ ODASI ARAŞTII&lA DAİRESİ, Ya .No: 1988/10, 
(Mayıs 1988), s.20. 

(82) Necdet KENAR, "İhracatı Teşvik Tedbirleri ve Uye'u1ama 
Esasları - 2~ MALİYE POSTASI DERGİSİ, Yı1.9, S.177, 
(15 Ocak 1988), s.54. 

.· 
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2. İhracatta Vergi İadesi 

İhracatta Vergi İadesi(83), ihraç edilen malların 

maliyetine girmiş bulunan mali yükler listesinde yer alan 

ver{i, resim ve harçlar ile benzer etki yapan yüklerin 

ihracattan sonra ihracatçıya ödenmesidir. 

Türkiye'de vergi iadesinin amacı, dif:;er ülkelerde 

olduğu gibi sınai nitelikteki ihracatı artırmaktır. Bu 

nedenle, sınai ürünlere ihracat gücü kazandırarak dış pa-

zarlarda rekaset edebilmelerini saglamak için, hUkümetçe 

alınan ve üretim süresinde ödenmiş bulunan çeşitli vergi, 

resim ve harçlar sanayici ve ihracatçıya geri ödenmektedir. 

Vergi İadeleri, vergi iade listelerine göre ve bu 

listeler için belirlenen oranda uygulanmaktadır(84). 

Ayrıca, gerçekleşen ihracat tutarlarına göre belirlenen 

ek vergi iadesi uygulaması mevcuttur. Vergi iade listeleri 

beş adettir(85). Bunlara uygulanan oranlar şöyledir: 

Liste Numarası İade Oranı (%) 

ı 8 

2 6 

3 4 

4 2 

5 Sıfır Vergi İade Listesi 

(83) Vergi İade Uygulaması, 5.7.1963 Tarih ve 261 Sayılı 
Yasa ile yürürlüğe girmiştir. 

(84) Cüneyt KÖSJı;LBH, "İhracat Teşvikleri ve İmalatçı Tanı
mına Aykırı Bir Yaklaf3ım", VBR.Gİ DÜNYASI DF~RGİSİ, 

S.81, (Mayıs 1988), s.65 



136 

Ek vergi iadesi için uygulanan oranlar ise şöyledirJ 

Vergi İaq.esinde Uygulanacak ~ İade Oranı (%) 

o- 2 milyon dolar arası o 
2 -10 milyon dolar arası 2 

10 -30 milyon dolar arası 4 

30 -50 milyon dolar arası Olması halinde O'dan 
itibaren 

50 - - milyon doları r~ 6 Aşması halinde O'dan 

itibaren 

28.11.1986 Tarih ve 86/11237 Sayılı İhracatta Vergi 

İadesi Kararı ve 8.12.1986 Tarih ve 86/11265 Sayılı İhra

catta Vergi İadesi Kararlarına ek kararla ihracatçılara 

1 lVIart 1988 tarihinden sonra yapılacak ihracatlarda vergi 

iadesi ödemeleri aşa[l;ıdaki şekilde uygulanması kararlaş

tırılmıştır. 

- İhracatçılar ihracat dövizlerinin en az yüzde 80'ini 

fiili ihracat tarihinden (Gümrük Çıkış Beyannamesi'nde yer 

alan yüklemenin bitim tarihinden) itibaren 1-30 gün 

içinde yurda getirilecek bankalara bozdurmaları halinde 

yukarda belirtilen karara istinaden ödenmesi gereken vergi 

iadesi miktarlarının % 120 olarak, 

- 31-60 gün içinde yurda e·etirip bankalara bozdurulması 

halinde vergi iadesi miktarının % 90 olarak, 

(85) R.G. T. 1.12.1986, NO: 19298, s.37. 
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- 61-90 gün içerisinde yurda getirilip bankalara 

besdurulması halinde, vergi iadesi miktarının% 50 olarak 

ödeme yapılması, 

- 90 günden sonra yurda getirilip bankalara bozdurul

ması halinde vergi iadesi ödemesi yapılmaz. Vergi iadesi 

uygulamasının 1989 yılı başında tamamen kaldırılması 

karara alınmıştır. 

3. Gümrük l\'Iuafiyetli Döviz Tahsisi 

Türkiye'de mali bir teşvik tedbiri olarak ihracat-

çılara, ihracattan önce ve sonra döviz tahsisi yapılmak

tadır. İhracatçılara veya imalatçı ihracatçılara ihracatı 

Teşvik Belgesi dahilinde ihraç edilecek malların bünye-

sine giren hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzeme

leri ile kendilerinin veya yan sanayicilerinin kapasite 

raporlarında yer alması, FOB ihraç tutarının% 2'sini 

geçmemesi ve ihraç edilen malın üretimi esnasında tekrar 

kullanılamayaCak hale gelmesi kaydıyla işletme ihtiyacı 

maddeler için global veya proje bazında döviz tahsisi 

yapılır (86). 

İthalat hakkını belgeli veya belgesiz kısmen veya 

tamamen kullanmadan ihracatını gerçekleştiram firmalara 

ihracattan sonra da Devlet Planlama Teşkilatı Nüsteşar-

lııı•nca döviz tahsisi yapılabilir. 

(86) 88/12812 Sayılı İhracat ve Döviz Kazandırıcı :B'aali

yetleri Teşvik Kararı md.l6. 
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İhracatı Teşvik Belgeleri dahilinda devletçe konulan 

yasaklar dışında bütün ülkelere ihracat yapılabilseeti 

gibi, bütün ülkelerden de ithalat yapılabilir hUkmü be

nimsenmiştir. 

4. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile 

Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler 

İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazan

dırıcı hizmet ve faaliyetler çerçevesinde gümrük rnuafi

yetli tahsisi ile vergi, resim ve harç istisnasından 

faydalanmak isteyen ihracatçılar, bu tebliğ hükümleri 

çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'na 

müracaat ederek İhracatı Teşvik Belgesi almak zorunda

dırlar(87). Bu teşvik türü 88/2 No.lu DPT Müsteşarlı

ğı'nca ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teş

vik tebliği ile düzenlenmiştir. 

5. Konut li'onu r~ıuafiyeti 

Aşağıdaki Gümrük Tarifaleri gösterilen malların 

Türkiye üzerinden. üçüncü ülkelere yönelik karayolu taşı

malarında, gümrük giriş veya çıkışlarında, tahsil edil

mek üzere beher metrik ton'dan 3 ABD dolar konut fonuna 

kesinti yapılır. Ancak, Devlet Planlama Teşkilatı l"lüste-

(87) 88/12812 Sayılı İhracat ve Döviz Kazandırıcı Faali

yetleri Teşvik Kararı md.35-36. 
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şarlığı'ndan İhracatı Teşvik Belgesi alınmak kaydıyla 

mükellefler bu fon kesintisinden muaf tutulmuştur(88). 

Sözkonusu karaııh.ia G-ümrük Tarifeleri gösterilen 

mallar şöyle sırelanmıştır(89): 

- Petrol yat_Uarı veya bi tümenli minerallerden elde 

edilen yağlar ve bu yağlar esas alınarak ağırlık itiba

riyle % 70 veya daha fazla petrol yağını veya bitüroenli 

minerallarden elde edilen yağları ihtiva eden ve tarife

nin başka yerlerinde belirtilmeyen veya bulunmayan müs-

tahzarlar, 

- Petrol gazı ve gaz halinde diğer hidrokarbonlar, 

- Vazalin, parafin, petrol veya bitümenli mineral-

lerden elde edilen mamüller, ozokerit, linyit mumu, turp 

mumu, paratinli kalıntılar, 

Petrol bitümenli, petrol koku ve petrol ya2larından 

veya bi tümenli mineralle.rden elde edilen yaljların diğer 

kalıntıları olaraksıralanmıştır. 

6. İhracat Karşılır:ı Dövizlerden ı~ıahsup 

İhracatı Teşvik Belcesi ile ilgili ihracattan sa~la

nan dövizler, yurda getirilmeyerek belge sahibi ihracat

çılar ile imalatçı ihracatçıların kendilerini ve yan 

sanayicilerinin DPT Müsteşarlığı'nca tesbit edilen döviz 

( 88) Devlet Planlama Teşkilatı J.Vlüsteşarliğı' nın 88/2 

No.lu Tebliğ md.37. 
(89) 88/12812 Sayılı ••• , md.l5. 
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ihtiyaçlarına mahsup edilebilir(90). Bu konuda DPT Müste

şarlığı~• nca 88/2 nolu tebliği' nin 38 inci maddesinde 

açıklık getirilmiştir. Uygulama Merkez Bankası'nca belir

lenecek esaslara göre yapılmaktadır. 

?. Kurumlar Vergisinde İhracat İstisnası 

Kurumlar vergisinde ihracat istisnası hükmü ilk defa 

24.12.1980 tarih ve 2362 sayılı kanunla kabul edilmiştir. 

Bu kanunla 5422 sayılı kurumlar vergisi kanununda ihra-

catla ilgili olarak kurum kazançlarından indirim yapılma

sına ilişkin hükümler eetirilmiştir. Daha sonra uygula-

mada çıkan güçlükleri gidermek amacıyla 31.12.1981 ve 

2573 sayılı kanunla değişikliğe uğramıştır. Bu değişikli-

ğe göre: 

-.:.~.A(u~ari 250.000.- dolarlık sanayi ürünleri, 

- Yaş meyve ve sebze ve su ürünleri ihracatında, 

Döviz olarak gelen dış navlun gelirleri, 

- Belirli özellikdeki turizm müesseselerinin sa~la-

dıkları döviz gelirleri, 

Yüzde yirmi oranında(91) bu istisnadan yararlanmakta

dır. Bunlardan başka sanayi ürünlerinde ihraç edildiğinin 

(90) 88/12812 Sayılı ••• , md.l6. 
(91) Müteakip yıllarda bir önceki yıla göre artan ihracat 

hasılatının %30' u ile bakiyesinin 7a5' i kurum kazan
cından indirilir. Bir önceki yıla göre artan ihracat 
hasılatının hesabında kur değişmelirinden dolayı 

meydana gelen artışlar nazara alınmaz. 
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tevsiki şartı ile imalatcılar yaptıkları satışlar tam ola

rak, imalatçı olmayan ihracatcıların satışları ise 1/4 

oranında bu istisnadan yararlanabilrnektedir. 

İmalatçı kurumlar, ihracatcıya ihraç kaydı ile satış 

şını yaptıkları sermaye ürünlerinin piyasadan hazır olarak 

satın aldıkları kısımlar için bu istisnadan yararlanamaı- -

maktırlar(92). 

5422 sayılı kurumlar vergisi kanuna göre fiili ihra

cat ile ilgili istisna yanlızca sanayi ürünleri ile önem

li ihracat potansiyeli olan yaş meyve ve sebze ile su 

ürünleri için tanınarak özellikle bu mamullerin ihracatı-

nın teşviki amaçlanmıştır. 

B. Katma Değer Vergisinde İhracat İstisnası 

Türkiye'de ihracatcıların yararlanabileceği teşvik

lerin en önemlilerinden biride Katma Değer Vergisi'nde 

(KDV) ihracat istisnasıdır. Teşvikin amacı, ihracat konu-

su ürünlerin maliyetini düşürerek ih:r:acatcılara dünya 

pazarlarında rekabet gücü kazandırmaktır. 

1985 yılında yürürlüğe giren 3965 sayılı KDV ihracat 

için ~ı10 oranındaki vergi uygulamasında istisna tanınmış

tır. 1986 yılı ortalarına kadar alınan vereinin ihracat

tan sonra iadesi şeklinde uyf~lanan bu istisna, 1986 yılı 

( 92) , T. C Maliye ve Gümrük Bakanlığı, TEBLİ:~-

LER DERGİSİ, S .46 (:r.-ıayıs-Haziran 1988), s .21. Bkz. 

R.G.~., 3.5.1988, No.l9813. 
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' 
ortalarında yapılan değişiklikle ihracat öncesi KDV. istisna-

sına imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

ı Ocak 1988 tarihinden itibaren, ihracatta KDV istisna-

sı başlıca; 

- İhracatcıların yaptıkları ihracat teslimlerinde alıcı-

dan KDV alınmaması, 

- İhracatcıların ihrac kaydıyla, imalatcılardan satın 

aldıkları mallar için KDV ödememeleri, 

biçimlerinde uygulanmaktadır(93). 

İmalatcıların ihracatcılara, ihracat kaydıyla yaptıkla-

rı teslimlerde istisna, KDV'nin önce terkini ve ihracatın 

gerçekleşmesinden sonra ise tecili suretiyle uygulanmakta

dır. KDV'de ihracat istisnası günümüzde KDV oranında yapı

lan değişikliğe parelel olarak %12 nisbetinde uygulanmak-

tadır(,J4). 

9. Navl·l.h Primi Uygulaması 

"İhracatta Navlun Primi Verilmesi Uygulaması" 1986 

Ağustos ayında yürürlüğe girmiştir. Denizaşırı ülkelere 

yapılan ihracat için önemli bir teşvik unsuru olan bu uygu

lama ile.vihracatın, Türk bayraklı gemilerle yapılması halin

de %100'ü, yabancı •ayEaklı gemilerle yapılması halinde ise 

%50' si navJu n priminden yararlanacaktır. C~" ve CIF olarak 

(93) Erdinç GÖNENÇ "KDV'de İhracat İstisnası", NALİYE POS
TASI DERGİSİ, Yıl.9, S.l88(l ... Temmuz 1988), s.64. 

(94) 87/12469 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Bkz. R~G.T., 
31.12.1987, No.l968l(Mükerrer). 
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yapılacak ihracata destekleme fiyat istikrar fonundan ton 

b~şına yapılacak navlun primi ödemeleri şö~ledir; Küzey Af

rika sahillerine 3 dolar, Batı Afrika sahillerine 6 dolar, 

Doğu Afrika ve Doğu Amerika sahillerine 8 dolar, Uzak Doğu 

ve Batı Amerika sahillerine 12 dolar(95). 

10. Başarılı İhracatçıları Ödüllendirme 

Bu konuda herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Ancak 

İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve TÜSİAD 

her yılın sonunda başarı göstermiş ihracatçı kuruluşları 

ödüllendirme yoluna gitmektedirler. Diğer yandan Hazine ve 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 1987 yılı nisan ayında aldığı bir 

kararla başarılı ihracatçıları •onur f.iiadalyası" ile 

ödüllendirmiştir(96). 

ll. Döviz Kuru Politikası 

Döviz Kuru Politikası; Hükümetlerin uluslararası öde-

melerini belli bir düzen içinde gerçekleştirmek amacıyla 

dış ödemeler dengesini etkilemek için döviz kuru ile ilei-

li olarak bütün tetbirlerdir(97). 

( 95) Yıldırım KILKIŞ, "Ayın Ekonomik Olayları", BANI<'..A VE 
EKOI~ONİK YOHUiv~LAR DERGİSİ/ Yıl. 23, S •. 9 (Eylül 1986), 

s.69. 
(96) "Onur Nadalyasın 10 milyon dolar üzerinde ihracat ya

pan 113 firmaya 13 nisan 1987 tarihinde verilmiştir. 

(97) KARLill(, Uluslararası ••• , s.323. 
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İhracatın teşvik enilmasinde uzun aralıklarla ve bü

YÜ:k oranlarda yapı1an,devalüasyonlardan kaçını1arak, döviz 

kurunun istikrarlı ve ihracatçıları özendirecek (dış fi

yatları iç fiyatıara göre daha cazip kılacak) düzeyde tu

tulması gereklidir. 

Türkiye' de 1980' li yıllara gelene kadar {;,ene11ik1e 

ithal ikamesi politikasının bütün1üyici bir aracı olan 

aşırı değerlendirilmiş kur politikası. izlenmiş zaman zaman 

(1958, 1970 ve 1980'de oldu~u gibi) yüksek oranlı devalüas-

yonlarla Türk Lirasının değeri gerçekçi olarak tesbit edil

meye çalışılmış, ancak hızlı artan yurt içi enf1asyom kısa 

dönemde döviz değerinin cari piyasada TL'sının değerinin 

üstüne çıkmasına yol açmı~tır. Bu nedenle bu yüksek oran~ 

lı devalüasyonlar iLracatımızın artışına önemli bir katkı 

getirmemiştir(98). 

1.5.1981 tarihinden itibaren konvertibiliteye geçişin 

bir basamağı olan günlük kur tesbiti uygulamasına geçilmiş

tir. Böylece kur politikası daha kolay, daha esnek uygula~

nabilir hale gelmiştir. Esnek kur politikası ile, ihracat

çı teşvik edilmeye çalışılmıştır. 

(98) Nedim İBRiU:iİI•lllAKKIOCiLU,"'uİhr~catı Teşvik Politika ve 
';Araçların, Dit~ TİUAnl'~1ı li'OBN HERCİSİ, (Kasım-Aralık 1987) 

s.5-6. 
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D. Türkiye'de İhracat İşlemlerinde Kullanılan 

Yeni Teknikler 

ı. Forfaiting Uygulaması 

Forfaiting Türkiye için oldukça yeni bir finansman 

tekniğidir. Ancak, dış pazarlardaki rekabetin kızışmış 

olması nedeniyle bu t;ekniğin avantjalarından Türk ihracat

çıları da faydalanmaya başlamışlardır. 

Forfaiting yönetimi ülkemizde yasal dayanaklardan 

yoksundur. Gerek bankalar gerekse kambiyo yasaları bu 

açıdan çelişkili hükümlerle doludur. ö:rneğin, Bankalar 

Yasası'nın 44. maddesinin 3. bendindeki "krediler ancak 

açıldığı kişilere kullandırılabilirn hükmü forfaiting 

uygulaması açısından nasıl yorumlanacaktır. Çünkü, for

faiting'de kredi ithalatçıya açılırken ödeme ihracatçıya 

yapılması çelişkili bir durum yaratacaktır. 

T .P .K .K. Hakındaki 30 sayılı kararın eı:etirdiei kı

sıtlama daha da ilrinçtir. Buna göre ihraç edilen mallar 

rın bedelinin en az . % 80'inin en çok 3 ay içerisinde 

yurda getirilerek bir bankaya satılması veya döviz tev

diat hesabında tutulması zorunludur. Oysa forfaiting 

uygıüamasında her türlü hak sözleşme sonrası forfai ter 

adı verilen ınıruma geçmektedir(99). 

Türkiye'de forfaiting yaygın bir finansman aracı 

olarak gelişimi öncelikle dış ticaretimizin dış pazarlar-

(99) VARLIER, s.l5. 
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la entegrasyonunu sai~layan ekonomi politikalarının sür

dUrülmesine baftlıdır. 

2. Factoring Uygulaması 

Uluslararası ticaretin finansmanında yayg:ın olarak 

kullanılan factoring, Türkiye'de yaygınlaşmamıştır. Bu 

tekniğin Türkiye'de kullanılması halinde bu uyculamanın, 

- Borçlar Kan~ınu, 

- Bankalar Kanunu, 

- Kambiyo l''levzuatı, karşısında durumu bazı bakırnlar-

dan önem arzetmektedir. Bu hususlar aşa~ıda açıklanmış-

tır(lOO). 

Borçlar Kanunu'nda yeralan Halefiyet, Vekalet ve 

Alacağın Temliki hakkında hükümler factoring'in hukuki 

yapısına benzer nitelikler taşımaktadır. Sözkonusu hü-

kümlerin factoring uygıüaruası ile karşılaştırılması 

aşa~ıda yapılmıştır. 

Borçlar Kanunu alacaklıya ödeme yapan üçüncü şahsın 

hangi hallerde alacaklının haklarına kanunen halefet 

olacağı gösterilmeştir. Bu haller şunlardır; 

- Başkasının borcu için rehin edilen bir şeyi re-

hinden·kuı-tardığı ve bu şey üzerinde mülkiyet hakkı veya 

diğer bir aynı hakkı haiz bulunması halinde, 

( 100) :·Aydın ESEN, "J?actoring ve '11ürk I~levzua tı Karşısında 

Durumu, PARA VE SEill·iAYE PİYASASI DER ,,.S •'!ii >\(Mayıs 
1985), s.20-22. 
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- Alacaklıya ödemede bulunan üçüncü şahsın ona 

haief olacağının borçlu tarafından alacaklıya haber 

verilmesi halinde, 

f·actorng' de rehin sözkonusu olmadığı ve borçlunun 

rızası alınmadıeı için bu madde hükmü uygulanamaz. 

Borçlar Kanunu md. 147'de "müteselsil borçluların 

tutarlar için birbirlerine halef olacatı" ve Borçlar 

Kanunu md. 496'da da "kefilin elde ettiE;i şey nisbetin

de alacaklının haklarına halef olacağı" öntörUlmektedir. 

Factoring uyeu.lamasanda mütesesil borç ve kefalet 

sözkonusu olmadı[ından burada sözü p,eçen ha1efiyet hü

kümleri de uygulanamaz. Borçlar Kanunu md. 386-398 

arasında vekalet hükümleri düzenlenmiştir. Bu maddelere 

r;öre, vekil kendisine verilen yetki çerçevesinde müvek

kil adına hareket eder. Factornng'de ise anlaşmayı 

müteakip factor kendi adına hareket eder. Bu nedenle 

factoring bir vekalet ilişkisi değildir. 

Borçlar Kanunu 162. maddesi alacağın temlikini dü

zenlemiştir. Bu maddeye göre alacagın temlikinin baş

lıca özelliklerini şöylece sıralayabiliriz; 

- Alacağın temliki borçlunun rızası aranmaksızın, 

bilgisi dışında hükümlernii doğurur. 

- Alacağın temliki ile bir borç ilişkisinin bUtU

n1:nün temliki birbirinden ayrı nitelikte iki hukuku 

işlemdir. Bir borç ilişkisinin devrinde borçlunun rı

zası gerekir. 
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Alaca~ın temliki mutlaka yazılı olarak yapılma-

lıdır. 

:B'actoring' de ise borçlunun ()deme gücUnü araştırıl-

ması factor'un sorumluluEunda olduğundan bu konuda 

tomlik edenin sorumluluğu sözkonusu değildir. 

Bankalar Kanunu karşısında factoring ise; Türkiye'de 

henüz aynı factor şirketleri ve bunların özel mevzuatı 

bulunmadı~ı için bir banka tarafından factorirıg tekniği-

nin kullanılması halinde banka riski üstlenece~inden 

Bankalar Kammu'nun uygulaması sözkonusu olac<:.;.ktır. 

Factoring'de krediyi ithalatçıya acıp ödemenin 

ihracatçıya yapılması, madde hükmünün lafzına aykırı 

bir durumu çaE;rıştırmaktadır. 

Uyğulamadaki tereddütlerin kaldırılması için ya 

sc)zkonusu maddede bir de[;işiklik yapılması ya da kanu-

nun bir Bankalar Kanunu genel teblifj~i ile bu şekilde 

açıklanması yararlı olacaktır. 

Kambiyo Nevzua tı karşısında factorin~,; T .P .K .K. 

Hakkında 30 sayılı kararın 8. maddesine göre ticari 

amaçlarla ihraç edilen malların bedelinin en az 

~ 80'inin fiili ihracat tarihinden itibaren en çok 

üç ay içinde ihracatçılar tarafından yurda getirile

rek bir bankaya satılması zorunludur(lOl). 

(101) Sul tan ÖZ}.;L, "Factoring: Alacak Hakkının Satıs,ı", 

DÜNYA GAZET}JSİ (3 Nart 1988), s.7. 
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Görüldüğü gibi, dövü.üerin getirilme zorunluluğu, 

ihracatçılara aittir. Oysa, açıklandığı üzere factoring'

de sözleşmeyi müteakip vesaik teslim edilince her türlü 

sorumluluk factor'a geçmektedir. Faetoring'in bu teknik 

özelliği ile kambiyo rejiminin yukarıya alınan hükmü 

arasında bir uyuşmazlık görülmektedir. Yeni bir kambiyo 

düzenlenmesinde bu hususunda göz önüne alınmasında fayda 

bulunmaktadır. 

3. Bxport Leasing Uye::ulaması 

Türkiye'de leasing şirketlerini kurulup işlerlik 

kazanma~nnın ülke ekonomisine önemli katkıları olacık

tır. Bu katkıların başında bir çok ealişmekte olan ül

kede olduğu gibi, Türkiye'de de eksikliği duyulan orta 

ve uzun vadeli finansman imkanı sağlanması gelmekt•dir. 

Türkiye'de kunulacak finansal kiralama şirketle

rinin Anonim Ortaklık şeklinde kurulmaları terekmekte· 

olup bunların ödenmiş sermayelerinin en az 1 mily:ı.r 

Türk Lirası olması aranmaktadır. Türkiye'de şube 

açacak yabancı kiralama şirketleri için ise ödenmiş 

sermayelerını asgari 2 milyon ABD doları karşılıt.ı 

11Urk Lirası olması, 3226 no .lu Finansal Kiralama Kanu

nu'nun ll. maddesinde yer alan önemli şartlardan 

biridir(l02). 

(102) ŞBHGhZEH, s.28. 
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Kiralayan şirketlerin kuruluşu ve şube açmaları 

ile yabancı şirketlerin TUrkiye'de şube açuıası Hazine 

ve Dış Ticaret Jvlüsteşarlıt?;ı'nın bağlı bulunduğu 

Devlet Bakanlığı' nın (jn iznine tabi.dir. Ancak, 6224 

sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri sak

lıdır. 

Leasing yoluyla yurt dışından kredi satlama imkanla 

ları oldukça geniştir. Yurt içinde kurulacak yaban

cı sermayeli leasinr. şirketleri veya bunların kuracaeı 

ortaklıklardan yapılacak kiralamaların önemli bölitmü, 

yurt dışında kurulu leasing şirketlerinden yapılacak 

kiralamaların ise tamamı dış kredi niteli~inde ola

caktır. 

İhraç yönlü sanayilerimizin eeliştirilerek, kal

kınmamızda yatırım fonu olarak kullanılan dtivize ihti

yacımızın arttı[ı bu günlerde hem yurt dışından Türki

ye'ye hem de Türkiye'den yurt dışına yapılabilecek 

olan finansal kiralama muhakkak ayrı bir (5neme sahiptir. 

4. Countertrade Uygulaması 

Uluslararası ticaretin finansmanında t:·i<ierek 

önem kazanan "Countertrade 11 yöntemi bizde oldukça sı

nırlı bir biçimde kullanılmaktadır. Nitekiın son ihracat 

rejimi, dış ticarette ösel takas ve ba~lı işlemleri 

ilke olarak yasaklamakta, ancak kamu turuluşları ile 

bir yıl içincte 50 milyon dolarlık dış satım tutarını 
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aşan dış ticaret sermaye şirketlerine lVIüsteşarlık 

izni doğrultusunda bu yolu açık tutmaktadır(l03). 

Türkiye'de son yıllarda uye,:ı:ulanan karşılıklı 

ticaret tekniklerinden birkaçı şunlardır(l04): 

- İran ve Iraktla Merkez Bankası arası ikili hesap 

ilişkisi, 

- SSCB, Polonya, Nacaristan, Romanya, Çekoslovakya, 

ve Doe~ Almanya ile T.C. Merkez Bankası arası özel hesap 

ilişkisi kanalıyla geçmişte bu ülkelerce Türkiye 1 de .. 

kurulmuş veya kurulmasına katkıda bulunulmuş sınai te

sislerin ve altyapı projelerinin bedellerinin mal ihra

catı ile ödenmesi, 

- Ço[;u Dövize Çevrilebilir ıvıevduat (DÇN) uygulame

sından kaynaklanan 1980 öncesinden kalma garantisiz 

ticari borçların tasfiyesinde mal, hizmet ve sermaye 

yatırımı ile ödemede bulunmak, 

- Libya, Irak ve Cezayir ile petrol/alacak, 

petrol/mal , petrol/müteahhitlik hizmetleri takası, 

- Petrol aramalarında buy-back, 

- Fason imalat, re-export, transit ticaret, sını~ 

ticareti, ihracatçıya ithalat hakkı gibi çeşitli uygu

lamalar, 

(103) ETWAN, s.27. 

(104) OKTAY, s.249. 
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li'-16 savaş uçakln.rının alımı ile ilcili offset, 

Bazı enerji santralları, altyapı tesisleri ve 

turistik tesislerin yapılrııası ve/veya işletilmesi ile 

ilgili yap-işlet-devret (BOT) veya yap-işlet-sahip ol 

( }300) , 

SSCB ile dot;al gaz lwrşılı~ında uzun vadeli do

laylı buy-back uyeularnaları~ 

Yukarıda bazıları sayılan Karşılıklı Ticaret uy

gulamalarının, TUrlı::iye' nin dış ticaretindelci payı hem 

ihracatta hem de i thal:.=ıtta en az ~~ 30-40 arc~tnnda de

t~işen bir oranı ·bulmaktadır. 

Takas ve ba[;lı muamele işlemleri yapma konus1mdaki 

izni firmalara T.c. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret 

ll1üsteşarlıC;ı verınekte, karşılıklı ticaretin baz alındıt;ı 

ikili anlaşmaların uza tılması ve ihbarların uy t,ulanma

sından ise T. C, ıvıerkez Bankası sorumlu olrnaktadırC105). 

Bu uygulamada, ticaret firmalar arasında olmakta, 

ödemeler ihracatçılara kendi paraları cinsinden yapıl

makta, ülkeler arasında ise bir para·akımı bulunmamak

tadır. Hesaplar ise her iki ülkenin ıvıerkez Banka:la.:ri.n

da tutulmaktadır. 

(105) ÖNCU, harşılıklı ••• , s.41. 
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IV; TÜHKİYE' DE İHRACAT IN li'İ.NAhST-'lANINDA KARt\IJ~ŞILAN 

SORUNLAR 

Türkiye'de ihracatın finansmanında karşılaşılan en 

önemli ve en belirgin güçlük, mali kaynakların yetersizli

dir. Bu nedenlede ihracat sektörü sınırlı bir sermaye ile 

çalışmak zorunda kalmaktadır. 

Ülkemizde ~enel olarak, reeskont ve kredi faizleri 

gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek

tir. İhracat kesimine açılan krediler ile tütün hazırlık 

kredilerinde, ekonominin di~er kesimlerine oranla daha 

düf}ük bir reeskont ve kredi faizi geçerli bulunmasına 

rağmen bu durum, ihracatın teşviki konusunda eelişrniş batı 

ülkelerine göre avantaj yaratmarnaktadır. Nedeni ise geliş

miş ülkelerde ihracat kredilerinden alınan faiz ve komis -

yonlar oldukça düşüktür. 

Türkiye'de ihracatın geliştirilmesi ve teşviki deni-

lince ilk akla gelen, ihracatın genellikle yapısal sorun

larından çok, finansmanı ile ilgili sorunlar olmaktadır(l06). 

Bankalar, ihracat işlemlerinin akreditifle karşılan-

madıkça, ihracatçılara mali yardım yapmadıkları gibi, ge

nellikle akreditifler onaylandıktan sonra kredi vermekte-

dirler. 

(106) Hecep ÖNAL - Erden Ş.Al\fER, "Türkiye'de İhracatın Kre
diyle J!'inansmanı 1', ıvıALiYE Dl+.aWİSİ, S. (lViart-Nisan 

1979), s.12. 



154 

}~ankalar vesaik rımkabili ödeme yada vesaik mukabili 

k~bul ve konsinye satış biçiminde yürütülen ihracat işlem

lerine olumlu yakla:şnıamaktadırlar. Bu nedenle bankaların 

ihracat finansman olanaklarından çok sınırlı olarak yarar

lanılmakta ve genellikle krediler, yıllardır ihracat yapan 

akreditifleri onaylanmış büyük ihracatçı firmalarca kullan

dırılmaktadır. 

Diğer taraftan küçük ve orta büyüklükteki ihracatçı.:. 

lar kredi temininde, teminat gösterınede büyük eüçlüklerle 

karşılaşmaktadırlar. 

İhracat kredilerinde yüksek faiz yükü doğrudan mali -

yetlere yansımakta ve ihracatçılar banka finansman kaynak

larından yararlanamamaktadırlar. 

İhracatçılar kısa vade'de·yeterli ölçüde olmasada 

kredi temin etmektedirler. ~.Ancak orta ve uzun vade 1 de ve 

özellikle alıcı ve satıcı kredileri şeklindeki kredi kul

lanımları yok denecek kadar azdır. 

İhracat muamelerinde gümrük formalitelerinin yavaş 

yürütülmesi, g7i.imrük çıkış beyannamelerinin kapatılışlarJ.: .. 

:mı.ın çıkış gümrüklerince geçildme ile yapılışı, vergi iade -

sinden yararlanan malların ihracında, ihracatçıların vergi 

iadelerini zamarıında J'.I.Lerkez Bankası 1 ndan tahsil edememele,... 

rini beraberinde getirmektedir. 

Vergi iadeleri gelir sayılmakta ve verpi matrahı içi

ne dahil edilmektedir. Bu nedenle iade oranının ödenen 

vergi ile etkisi azalmaktadır. 



155 

l·1erkez Bankasının ihracat reeskont kredilerinin kul

l~ndırılmasında, her takvim yılı itibariyle 1 milyon do -

lardan az olmamak üzere son üç yılda en az 5 milyon dolar

lık ihracat yapma şartı aranmaktadır. Bu da küçük ve orta 

büyüklükteki ihracatçıların bu kredilerden yararlarıamama

sına neden olmaktadır. 

1980 sonrası yapılan devalüasyoİl;lar ithal mallarının 

fiyatlarını yükseltmesinin yanısıra yurt içinde de fiyat

lar genel seviyesini yükseltmiştir. Enflasyon nedeniyle 

iç piyasada üretilen malların fiyatları yükseldieinden bu 

malların ihracat olanaklarıda kısıtlanmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde uygulanan Factoring, }'orfai ting ve 

Leasing gibi finansal tekniklerin, 'rürkiye' de henüz UYfU -

lama alanına sahip olmaması da diğer bir sorunu oluştur~ 

maktadır. 

İhracatın finansman olanakları para ve finasman ile 

de çok yakından ilişkilidir •. Türkiye'de para ve finasman 

piyasalarının yeterince gelişmarnesi nedeniyle ihracatçıla

rın uygun koşullarda kredi temin edebilmelerinin oldukça 

zor olduğu ~örülmektedir. Bu tür zorluklar Türkiye'de ki 

ihracatçıları hem yabancı rakipleri karşısında hem, de yurt 

içinde kredi paylarından önemli ölçüde yararilianan büyük 

ihracatçılar karşısında dezavantajlı duruma getirmektedir. 

İhracatla ilg;ili finansman sorunları çözülebilindiği 

oranda, ihracatımızdaki artışta devam edecektir. 



SON" UÇ 

Günümüzde Dünyanın hemeh hemen hiç bir ülkesi, dışa 

kapalı bir ekonomik yapıya sahip degildir. Glkeler farklı 

derecelerde olmak üzere bir birine ba~:ımll. bulunmaktadır=-~ 

lar. J3u bağımlılık da onların karşılıklı ekonomik ilişki

ler kurmalarına yol açmaktadır.~Bu ilişkiler sonucunda 

ülkeler birbirlerine kendi ürettikleri U.rünleri satmakta, 

üreterrıediklerini ise birbirlerinden satın almaktadırlar. 

lll.zlı bir kalkınmanın sağlanabilmesi ve sürdürülebil

mesi için ihracat gelirlerinin süratle artması büyük önem 

taşl.maktadıro İhracatın artırılabilmesi öncelikle üretim 

ve pazarlama sorunudur. Ancak, bunların yanında ihracata 

uygun bir finansman ortaml.nında sağlanması gerekir. 

Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda ih

racatın geliştirilebilmesi için mali yönden bir çok ted -

birler alınmıştır. Gerek üretim gerekse ihracat malları -

nın tedariki aşamasında, kısa - orta ve uzun vadeli satı

Şl..· ·finanse eden fonlar sağlanmıştır. 
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Bu fonlardan kısa vadeli olanlar; tarım ürünleri, gelenek

sel ürünler ve bazı temel malların, orta vadeli olanlar; 

ara malları, dayanıklı tüketim malları, hafif sermaye mal

larının~ uzun vadeli olanlar ise; ağır sanayi malları, 

komple fabrika, ağır makine - teçhizatın satışlarında ih

racatçıyı finanse etmektedirler. 

İhracatın finansmanı, genellikle ticari bankalar ta

rafından gerçekleştirilirken, bir çok ülkede bankalardan 

başka, ihtisaslaşmış finans kurumları aracılığı ile de bu 

eörev yerine getirilmektedir. Orta ve uzun vadeli satışla

rın artmasıyla birlikte, finans sektöründe, ticari banka .. -

larda yetersizlikler ortaya çıkmış ve ihracat konusunda 

uzmanlaşmıiJ, İthalat - İhracat bankaları kurulmuştur. 

Türkiye'de ihracat sektörü için sağlanan finansal im

kanlar ve diğer mali teşvik tedbirleri incelendiğinde, bu 

sektöre fon aktarımı ile ilgili olarak bir çok önlernin 

alındığı ortaya çıkmaktadır. 

IJ.'ürkiye' de ihracat kredileri, T. C. ıvterkez Bankası ve 

bankaların özkaynaklarından karşılanarı düşük faizli ve re

eskontlu ihracat kredileri ile ihracatı {':eliştirmek üzere 

kurulmuş olan Türk Eximbank tarafından ihracatı finanse 

etmel{ üzere kullarıdırılmaktadır. 

1980 - 1987 döneminde ihracat kredileri incelendi~in

de, lVievduat Bankası toplam kredilerinin bu dönem içerisin

de 20 misli artışına karşılık, ihracat kredileri 49 misli 

artmıştır. Ancak yinede toplam krediler içinde ihracat 
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kredilerinin payı düı:yi.iktür. Yine bu dönemde ıvıerkez Bankası 

ihracat kredilerinde 1.13 misli artış olmuştur. Buda gös• 

termektedirki, bu dönemde I•Ierkez Bankası ihracat kredile-

r'inden pek fazla yararlanılamamıştır. ,.. 

J..980-L987 dpnem~nd,e, toplam krediler içerisinde, gerek 

mevduat bankalarının gerekse Herkez Bankasının sağladıtJ:ı 

ihracat kredilerinin payı artış ve azalış şeklinde gözlen

mektedir. Bu sonuç ihracat kredilerinin, toplam krediler 

içerisindeki payının yetersiz olduğunu göstermektedir. 

Orta vadeli reeskont kredisi işlemleri Beş Yıllık 

Kalkınma Planları, YıllıJc Programlar, yatırımların teşviki 

ve yönlendirilmesine ilişkin olarak Bakanlar Kurulu Kararı 

ile DPT'nca yayımlanan tebliğler ve para kredi kurulu kara

rı parelelinde ıvıerkez Bankası l"vleclisL'nce belirlenen esas 

ve şartlara eöre yürütülmektedir. Uzun vadeli kredili sa -

tış imkanı ise henüz yoktur. 

Özellikle sevk sonrası finansman mekanizmasının, Tiir

kiye'de pek fazla gelişnıediğini, sevk öncesi finansman ko

laylıklarının ıvıerkez Bankası ve tic ri bankalar tarafından 

sağlanmakla birlikte, bunların toplam krediler içerisinde 

pek az bir yüzdeyi teşkil ettiklerini, dolayısıy·la Türki

ye'de ihracatın finansmanının, alınan bir çok önlemlere ve 

teşviklere rafmen yeterli seviyede olmadığı söylenebilir. 

Planlı kalkınma döneminde, Beşinci Beş Yıllık Kalkın

ma Planı haricindeki tüm planlarda İKS ile ilgili çeşitli 

konulara değinilmiş ve bu konuda bazı tasarılar hazırlan-
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mış, fakat meclisten geçirilirek kanunlaşmanıştır. 

Türkiye' de son zamanlara kadar toplani ihracat iceri

sinde r~anayi ürünlerinin payının nisbi olarak az olması

da, kredi sigortası kurumunun kurulması ve işl~tilmesini 

büyük ölçüde güçleştirnıiştir. İKS ile ilgili konular özel

likle 1980 istikrar tetbirleri ve ekonomik kararlardan 

sonra önem kazanmaya başlamıştır. İthal ikamesi politika

sından, ihracata yönelik kalkınma politikasına dönen Tür

kiye için ihracatın geliştirilmesi, finanse edilmesi ve 

bir program çerçevesinde yürütülmesi artık zorunlu olmuş

tur. Nihayet 21 a~ustos 1987 tarihinde Devlet Yatırım 

Bankası "Türkiyf:, İhracat Kredi Bankası Anonim tarketi"ne 

dönüştürülmüştür. Bu banka 19ü8 başlarında faaliyete 

geçmiştir. 

Türkiye'de ciddi bir şekilde ihracatı teşvik politi

kaları 24 Ocak 1980 istikrar tetbirleri çerçevesinde dışa 

açılma politikası ile birlikte yürürlüğe konulmuş ve bu -

nun sonucu ihracat 2.5 milyar dolardan 1985 yılında 8 

milyar dolara yUkselmiştir. Ancak ihracattaki bu artış 

1986 yılında durmuş ve hatta 1985 yılına EÖre ihracatta 

gerileme kaydedilmiştir. İhracattaki 1986 yılında meyda

na gelen azalmanın üç nedenden kaynaklandığı bilinmekte

dir. 

Birincisi, Petrol şoku diye adlandırılan petrol fi

yatlarındaki aşırı düşti6ttir. 

İkincisi, İhracatta 1980'den 1985'e de~in meydana 
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gelen büyük artışla •rürkiye' nin mevcut ihracat potansiyeli~ 

ne ulaşmasıdır. 

Üçüncüsü ise, Nevcut ihracatı teşvik tatbirlerinin 

kademeli olarak indirilmesi veya kaldırılması ~uretiyle 

teşviklerin azaltılmasıdır. 

İhracattaki bu gerileme karar merkezlerini 1986 yılı 

sonuna doe:ru ihracatın teşvikinde oldukça önemli sayılan 

kararları almaya itmiştir. 

Türkiye'de teşvik tedbirleri ile il~ili Eetirilen bir 

di..i.zenleme ise teşvik tedbirlerini uygulama yetkilerinin 

bir merkezde; Devlet Planlama Teşkilatı' nda ( 'l'eşvik Uygu

lama Başkanlığı) toplanmasıdır. 

Teşviklerle ilgili düzenlemelere ihracatı teşvik ka -

rarında, ihracatta verg:i iadesi kararında, KDV kanununda, 

Kurumlar Vere:isi Kanununda, DPT v'e Jıilerkez Bankası tebliğ

lerinde rastlanmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde kullanılan Factoring, Forfaiting 

ve Leasing gibi finansal teknikler, Türkiye'de henüz kul

lanımı yaygınlaşmamıştır. 

Bugün her ülke dolaylı ve dolayısız yollardan ihra€a 

ca tçısını desteklernalete ve teşvik etmektedir •.. Bu nedenle, 

eğer Türkiye dışa açılma modelini uygulamaya devam etmek 

istiyorsa ihracat teşviklerini .·. 4e sürdürmek zorundadır. 

Üzerini vurgulayarak belirtrnek gerekir ki, ihracatçı

ya verilen her teşvik, üretimin dış pazarlara yönlendiril

mesi demektir. 
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IHRACAT KREDILERHUM YAPISI 

Kapsanan TaraJların Tanımı 

Satıcı Kredisi 

Satıcı kontratın finanse edilen 
miktarı ile ilgili gecikmiş 
ödemeleri alicıdan gelen faize 
dayalı ı.aa.ıifıot senedi veya 
potiçeleri bankasına iskonto 
ettirerek alır. 

Alıcı Kredisi 

Satıcılle alıcı arasındaki satış 
işleminin timamla.nm:ası amacı 
ile kredi işlemi alıcı ile borç 
veren arasında. dozenlenir. 

Kredi Sınırı (Credit lin:..:e'"")..._ __ 

Karşılıklar 

... 

• Toplaıri kentrat fiyatı~ui 
'maksimum ~8~)'ine finaasınan 
sagıanır. 

• Satıcıya t:ım rücu hakkı olup. 
özellikle 1 Milyl)n s·ın altındaki 
işlemJere uygulanu·. 

• Toplam kentrat fi1·atının ·~85'i 
finanse edilir 

• Genellikle agır sermaye malları 
veya proje ile ilgili satın 
alımlarda kuUanılır. · .. ·· 

Alıcı kendisine benzer. ancak • Alıcı kredisi gibidir. 
tek bir kontratta ilişkili olmayıp. • Kontratın tek bir tllkeden 
çok sayıda kontratın finansmanı gelmesi gerekir 
için kullanılır. 

Avantajlar 

• Kredinin en iyi bilinen ve 
gelenekselolan S4:klidir. 

• Küçuk işlemlerin · 
finansmaninın en çabuk 
yoludur. 

• Kıs:ıdökOman soz konusudur. 

~ Satıcıya ı·ocu soz konusu degihlir. 
• Boyok yuzdeli finansman saglar. 
• Genellikle ucuz finansman 

yoludur. 

• Alıcı kredisi gibidir. 
• Teklif uzerine alınır. 
• Gelecekteki işlemler için sorekli 

fix or:ınlt finansmanı momkun 
kıla.r. 

Dezavantajtar 

• Sigortala.amamış risk payı 
olabilir. 

• Rücu faktörO nedeni ile 
finansmanın en pahalı şeklidir. 

• Sık sık potiçe ve taahhüt senetleri 
bankalar tarafından kredi için te le 
anıç olarak kabul edilmezle.r. 

• Kredi yOktlmiUsMborçlu 
dikkatlice incelenir. 

• DökOmaolar kredi anlaşmasını 
kapsar. 

• Alıcı kredisi gibidir. 
• Tum kuruluşlar bu tür bir yapı 

sunmazlar. 
• Mutlaka. taahhüt ucreti istenir. 

ı: 



Tasanrun 
Adı 

Kunıluş ve 
Y;a.sai Y:ıpısı 

Amaç ve 
Kapsainı 

Çalışm:ı. 

Konusu 

TÜRKİYE'DE HAZIRL\NAN DIŞSATI:I.t IGU!Dl SiGORTASI Y,\SA TASARJL\RININ KARSIL\ŞTIRIL\IASI 

Türk Dıştic:ırı:t Si~-oı·t:ı 

Şirteti Kanun Ta.sansı 
(TDSŞJ...11 

Kamu Kuruluşu 

D1$S:ı.trmı :ırıırm:ık, y:ı· 

baua ülkelerde alın:ın 

.lcanrlann dışsatımcıl:ı· 
nın= yansıy:ıbilccelt 

kötü sonuçl~ın ile dışa· 
<:ltılm:ık üzere bekleyen 
~!ann türlü nedenler· 
le: dışoısatı!m:ım~ı;ıd:ın 
ötürü do~ z:ı.r:ı.rl:ı· 
n güvence altın.;ı. ..ı. 

mak 

Türk. İhc:ıc3t Krcdil.::i 
Sigort:ı. Anonim Şirketi 
K=un T;ıs;ınsı 
(T!KSAŞKT) 

Ozel Hukult hükümkri· 
ne b:ı~ı. kendi y:ısa.sıy· 

!:ı kurul.:ıc.ık. bir Ano
nim Şirket 

Türk dışs:ıtımcısuun i· 
ki yıl:ı k:ıd:ır \':ıdı:li soıt· 

ıı~ mall::.nn bedc:llc:ri· 
ni 
- Alıcının ödc:yememe· 

si 
- Tr...nsfc:r ;;üç!ü~ü. 

par:ı ;ıyarl:ıması. dış· 

iı.Iım ltısıtlcırnal:ın, 
devrim, ay:ıkl:ırun;ı 
sava.ş ç:km:ısı, 

- Sisortalının söziC$· 
· medeki yükümlülük 
lcriıü yerine getire· 
ınemesbe karşı gü. 
ve nce · 3lt:na almak 

Şirkeıçc sigorıa öden· 
c:sinin veril:oilmcsi i· 
çin; . 
- Sigort:ı priminin ~ 

denmesi 
- Son beş yıllık bl:ır.· 

' ço • k/ı. l:es:ı(ll:ır:mn 
göndcril::ıcsi 

- Istenen t'.im bilıik· 
ri n verilmesi gerek· 
li dir. 

llır:ıc:ıt Krcdileri Sigor· 
t;ı Kurumu Kanun T.oıs:ı· 
,1sı I!KSKKİ) 

O.ı:el Hukuk lıüküınkri· 
n-c b;ıglı özerkli\le salıip, 
k:unu tüzel J;jşili~ ol:ın 
kurum 

Dışs;ıumı :ı.tttınn:ık, 

güvı:nli~i s:ı~;ım:ık, YC· 
ni m:ı.l ve hizmetleri dış 
s:ı.ıım:r yöneltmek, kre· 
dili dışs;ııımd:ı • fiıı..:ıns· 
m:ln o!..'Ul:ı.kl:ın yar:ıt· 

m:ı.'-. Dışs:ıtımda mal 
,.e hizm::l bedı:lle:ini ti· 
cari, politik ve ~mbi· 
j'O risklerine karşı si· 
gorı:ı.lama.lç. 

Dışs;ıumcı, - ticari 
-politik 
- kambi· 

yo 
riskterine karşı siı;or. 

t:ı cditebi!ir. 
Tic:ın:t Ibk:ınlı~ınc.:ı ha· 
:ırl:ın:ıc:.lı: bir Tüzükle: 
- riskierin aynnnsı 
;- d.ıss:ııımın v:ıdcsi I"C 

:ı!ıc:ı ülkenin dunı

::ıuna göre prim ~:, 

or:ınl:ı.n 

- poli<;c türleri 
- ödence ödı:nıc yön· 

· temlcri. 
en geç 4 ay içinde s;ıp· 
t:ınır. 

thr;ıc:ıt Si;;:on:ı K :ırı.ımu 
K:!nunu (lSKKl 

Ozd hukuk lıük.imlcn· 
ne b:ı~lı m:ıli öz.:rklli;c 
sallip tüzel kişili~ i olan 
KlT 

Dışsatımı· kola} l;ışıır~ 
m:ık \'e. gelişıinıc~ :ı· 

m:ıcıyla dışsatını Jm:di 
risklerini :ız:ıltm< k, bi: 
kınlık, savaş, m-:ırator· 
yum, transfer ec.ileme· 
me, dö,·iz kur..ı ı.üs:r.ı:· 

· si risklerine karşı sigor· 
t:ı.l.?.m:ı.k 

D:s E!<onomik fliş!d!cr 
Bakanlı~ının önerisi, B:ı 
k:ı:ıl:ır Kur..ılu Kararı 

i h:: 
Paliçe ·türleri, pri:n·~i· 

f;ort:ı oranlan öden:c 
üdcnmcsinc ilişkin ;c· 
nd ill,cler DPT, Sana· 
yi, ~~o.I;y.ı ·:\!erkez B. · 
T. Bankalar B. T. Sigor· 
ta ,.e Rcasur:ıns .)irket· 
leri Bi rli!;indcn .ıluş:ın 

Komisyonc:ı s:r:ıtaHa· 
c::ı.kıır. 

thr:ıc:ıt Sigorı:ı Kurumu 
Kanun T:ıs:ıruı (ISKKT) 

ÖLcl Hukuk Hükümleri· 
ne ba!;lı, ç:ilişmal:ı."lll
d;ı özcrkli~e ve k.lmu 
tüzel kişili~e sahip ku· 
rum 

Dışsatımı :ır.ı=;!k. 
gU,.cnllğl s:.~~;:..-n:ıJC, 
dışsatıcıya i i;ı:ınsm;ın o
:.ınald:ı.n sağl=ı:ık. Dış

s.atımcıyı iıoliti.k, t r.ins
fcr ve uC:ın ris Ider e 
k:ırşı sigoniıl:ıın.U 

Bak:ınl:ır Kurulu ·kar:ı· 
n ve Xic:ıret B:ı.kanlı· 

~ınc;ı ikz:rt;uı:ıc:ıl.: bir 
Yöneımelil.:tc:: 
- Risklcrin ka.,soımı 

- Poiiçc tü.:!eri 
-"' Prim oranl;ın vb. 
sonr;ı s:ıptan:ıcakıır. 

Türkiye nır:ıc:ıt Kmü 
Sigorı:ıSı Kurumu K;ı. 

nuiı Tasansı 
(TIKSKKTl 

Özel hükük hükümleri· 
ne ba!;!ı, çalışmal:ı.nnd:ı 

öz::rkl;ğe sahip kamu 
ıüı:el kişiliği olan lru· 
rum 

Dışsaumd.:ı. güvenlili 
sa~lam:ik. dışsatımı ö
zendinnelı:. dışsatım fi· 
n:ınsm:ın olaıı:ıklan ya. 
r:ıtmak.. Dış..ısatılan nul 
ve hizmet bedelleri ile 
dışsatım kredilerini ti· 
cari, siya.si, ekonomik 
ve öteki riskiere ·karşı 
sigortalamalt 

Ticaret Bak:ınlı~c:ı ıı.,. 
zırl:ınac:ık bir Yönetme· 
likte: 
- Hangi mal \'e hizmet 

bedellerini 
- H:ı.'lgi riskiere karşı 

- Hangi dönemlerde ve 
- Hangi ülkeler ıçın 

sigorı:ı.l;inaca~. dışsa· 
nmcuun \'e sigorıa ku· 
rumunun garev \"C )il· 
kümlü!Ukleıi prim ve 
or;ın!arı. ödenceler vb. 
sonra saptanır. 



Sisona 
Mikıan 

Kuruluş Anamalı 
ve Gelirleri 

Poliçe karşılılı 
kredi 

Teknik lhıi~·aılar 
ve 
Y edck alcçcler 

(TDSŞKT) 

lO milyon lir.ı.lık ·Dış 
Ticırı:ı Zıır:ır Fo!'lu•n
dar-. z;ı.r:ı.:hr lcarşlUna.· 

w. bu tuur büt~en 
aynlx:ıktır. ~' 

Dışıi=aret B:ıııbsının 
yur. içi Ye dışı ilişkiler· 
le saııayacatı olar.akl.:ı· 
n. dı:$ tic::ıreıimizin ~· 
Jisı!rilmc:si için dışs:ı. 

tımcıl.:ınınıza yönelıme
si ltii$iinülmüştilr 

(TSKSASKT) 

Şi~~:!. dışs:ııım <lol.:ıyı
siylc brşılaşılan z.:ır.:ı

nıı c:n çok ~. 70'ini kar· 
şıl.:ır; Gerisi dışs:ıtımcı

run üzerinde k:ılır 

Şir.tcıın her yıl.:ı :ıiı 
.ı~arşılık pl.:ıfonu• B.:ı, 

· ~r Kunıluniia s:ıpta
na::U:. öclenı:cck öden
eelci karşılamak için 
bü~ bir •G!i\'encc 
foııu• kurul:ıaktır. 

Şirket An:ı.m:ılı 50 mil~ 
yon liradır (500/100.000 
t:uı=) 

A. Hmne ~~~ 46 
B. Y.crkcz B qe 23 
C. Mi.Hi B:uıkoı \'t: 

st&ona Şirketleri 
~il!l . 

D. Gerçek Ye tüzel ki· 
$i .. 9 

ın:sKKTl 

Kuruı:o. 
- Tic:::: rullcrıJı:n .ı ... 

~::c.;;. ı:r:tnn en çok 
1!. 7tt:::.i 

....; Pot;::i: Tc kambh-o 
rist.....-i:-.:iı:n do~:ıc:ık 
z:ıır:z..~ ~. SO'ini O
c~. 

Kuru=:. h:r ~-ıl sigor. 
tal:ıya~cer;ı dışs:ıtım 

b~leri::ıin cnçok mik· 
urı l':ı'bnmı PL:ını Yıl

lık P~-ıbnnd:ı gus
ıerilir. 

Kur.ırc:= :ın:ım:ılı SO 
milyon ~r. Bütçe ö
dı:nı:kl::"i ile karşılanır, 
tümü d=kıe :ı.iıtir. B;ı. 
Bak:ı.ci.3r K.::rulu bra· 
n)·la iki k:ıt arunlabilir. 

D ~tı:IIICil:ı:- d ı şs:ı tı :-.1 
kredi poıbçdcri:U · b:ın
kalar.a ~ip {in:ıns· 
man iÇiıc bT:ii s:ıilay:ı· 
biliıic:r 

Yıllık ;lrimk:in ~. 20 si 
teknik üui~-:ıt olar.ık 
a~Tılır. Bu or.ın B:ık:ın· 
br KUR6u t:ıran ilc: 
dı:CJştir~r. S3fi K3· 
nn •• m ıenı:l akçe:, • 
.. ıo·u olatan üstü ye. 
dek ~ obr:ık :ıynlır. 

(!SKKJ 

Siı:on:ı, clı$3 s:ıul:ın 
m:il ıuı:ınnı:ı •i 72'sini 
;cçrmcz. 

Genel bütçeden işleı.me 
serm:ıyı:si 10 milyon ;ıy. 
nlmışıır. Kambiyo eŞit· 
lendirmı: fontmd:ın :!00 
milyon. Gdirlcri : 
- Sigorı:ı primlı:ri. 
- Bütçeden v .b. 

yanlı_nilar. 
- Finansal kurumlar· 

d:ııı sattan:ıı:ak kre· 
diler 

- Malv:ırlıtından aelir· 
ler. 

Kurumun cellrleri dış. 
s:ıtım kredi bankasına 
yaıınlır. 

(lSKKT} 

Giin:nce suıırı lic:ırcı 

Bait:ınhtmc:ı =•rlan:ı· 
cak Yönı:tmı:lilt ~·c Ba
kanbr Kunılwıc:ı SaPl:ı· 
nacıkıır . 

• 

Bakanlar Jtunılıınd 
(dı:vlct) sapwıa.n aı:lir· 
leri: 
- İşletme gelirleri 
- Hazine al-:ınslan 
...... Bütçe yanlunlan 
- Kiirlar 
- Baltşl:ır 

- .ILWııe nanslan 
-o yıl plafonuııun ~~ 50 
sini aşııma:. 

(TlSJ(J{Tı 

Kurumca ıic;ıri, pı.~iıilt, 
ekonomik· ve ö.ıc:ki risk· 
krc: tiırşı \'C:rilccı:k ı;ü
YCnel! (teınin:ıl) ıının 

Boıhnlıkç:ı b:ızırlan:ı· 
cak Yönetmelikte ı,östc· 
rilir . 

Hc:r yıl siı;orul:ınıbilc:
cek dışsaıım tuı:ırları· 
nııı ı:ıvanı B:ı.Jt:ınl:ır Ku
nzlwıc:a saptanır v~ du
yuruıur. 

Gelirleri : 
~Primler . 

. _ Dışsauml.:ı ilgili fon· 
lardan Bak:ını:ı~· Ku· 
nzıunc:ı aynlaa k tu
t:ır. 

,.... Bilıçeden yardımlar 
- Baltşbr 
- öteki g.illrler 
- Karşı.l;ınamayaı: ö-

dcııı:e farkı lıazine 
avansı ile kar$ılanır: 

Dışsaıımı:ılar dı$saum 
kredi sigortası polçelc· 
rini b:ınkal:ır.ı &ih-enı:e 
ltemin:ıt) &i;sıerip. krc· 
.Ji ~l:ıyabilirlcr. Poli· 
çelcr. dc~c:rli evrak sa· 
yıhr. 

Yıllık primlc:rin ~• 20 si 
teknik ihtiyat ol:ınk ay· 
nlır, Bu bakaniıkça iki 
t:ıun:ı çıkanlabilir- Kul 
1amm& Yöııeuııı:likle .-p 
ıaııır. TekDik ihtiyatlar 
ödcıiıcierı: yetmCzse Ha· 
züıe :ıvansı alınır. 



fönetiiD 
<ıuuluvc 
\tanmalan, 
:3örcv süiı:leri 

Denetimi 
Ye 
Hesap Yılı 

Penonel rejimi 
B~ıklıkloır 

Y:ıs:ıl:ışm:ıyış 
nedeni · 
Madde Sayısı 

(TDSŞK.Tl 

Primler ve banka. işlem
leri, vergi, resim, h:ırç
t:anbatışık 

M:ıliye B. nın eleştirisi 

(TİKSAŞKTl 

Şirket orpni.ln ve ör• 
güt: 
- G.:nel kUrul 
-Yönetim Kurulu 
- Denetçiler 
- G.:nel l\td. 
- Merkez ,.e Şb. ler 

G.::ıcl Kurulca sec;ilc:o 
cek denetçilcrcc: dene! 
leneeektir •. 

<mı Hukuk hükümleri· 
ni: bağlı, vugi, resini \'C 

h:ırçt:ııı balışık 

Hükilmct de-~işikli~i 

.; Kişilik: 
1 Gn. lt ıl. 
1 Gn. Md. ) B:ık:ınla:-

Y:ı.rcl. ) ~unılu 
1 J\luh. ltd. } K:ı.r:ın 
ı Alali}·e ) ile 
1 Ticaret ) :ıı:ınırl:ır 

Yüksek D~nctlemc: Ku· 
ı'ulu ,.e Tll:OL\1 KIT de
netimi. H :sap Dönemi 
Takvim Y·h 

6ST S:ıyılı Yasaya ba~lı 
Bab,ıılar K. K. .ilc hiz.. 
m et · sözlc;mcsi )·a pıl:ı· 
bilir. · Vergi, resim. 
harçt:ın b:.IJşık. · 

Hükümet Dc~işikli!li 
29 rn:ıddc. 10 sayf:ı ge. 
rekçe 

(iSKK} 

7 Kişi: 
Gene! .\tüdiir + 2 Gn. · 
ltd. Yd. 
1 Dış ekonomik ilişkil.:r 

<DEl) 
1 Sigorı:ı Uzm.DEl 
1 lh:-:ıc:ı.t Uzm·DEI 
ı M:ıliyc · 
IS:ın:ı.yi 

1 Tic:ı.ret 

Gn. Md. ve Y:ırdımcıla· 
n Bakanlar Kurulu K:ı.· 
"r:ınyla aWıırlar. Oye
ler l yıllıtma seçilir. 

Y. Denetleme Kurulunc:ı 
dcnetlcnir. 

YSnetim ICwıılu on:ı.yı 
ile yüriirlülc girecek iç 
yönetrnelilc. sözleşmeli 
elem:ın ç:ıbştınr. 

Vergi, resim, lıarçtaıı 

bagışık 

• 
DPT'nın k;ırşı görüşü 

21 ra:ı.dde. · ~ s:ıhife ge-
rekçe · 

Blanr;o, KIZ cetveli. Mu
h:ı.scbe v.b. çıkalTılacak 
Yönctmelildc: yürütüle
cektir. 

Oıcl hukuk hükümleri. 
Sözlcsmeli. yerli·Yalwı· 
ct uzman ç:ılışunr. 

Hül..iimeı deııişikligi 

(TİXSKXl} 

Yönetim K:urulu 8 ldşi 
2 Tic:ırct Bak:ı.ıılılı 
·1 ~l:ı.liye Bak:ı.ıılıilt 
ı DPT . 
1 Dışişl.:ri Bablllılı 

ı lhr:ıc.:ı.tçı birlikleri 
1 T. Sig. ve Rc:ıs. Birli~ 
l T. Tic:ı.iet • San. Od:ı· 

ıarı Bitiili 

Yönetim Kuı'ulu, Tic:a· 
ret Bak:ı.nlı~ temsilcilo
ri ar:ısmdaıı Başlwu se
çer. 3 yıl içiıı seçilir. 

l !Gşilik Denetçiler Ku· 
rulu (2'si Tiaret, 1'1 
Mali}-e) Hesap Döııemi: 
Mautıı. 

Özel hukuk hükümleri. 
Bakanlar Kıınılwıca o
nayl:ın:ı.c;ık Yönetmelik. 
s~lcşmeli, yerli yaban· 
ct eleman ç:ı.Jışunlır. 
Bilgi sızdırana 1 yıl ha· 
pis, sooo liraya 1ı:ad.:ır 

ceZa ver'.lit. 

Hükümet üyeleri ara· 
sınd:ı.lti görüş :ıynh~ 

( 
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Tebliğ 
' TOrkiye Cumhuriyet Merkez nankastndan :. 

· Ihracat Reeskont Krodllert ·Hakkutda 5 No.lu T~bliA 

MADDE ı - 20 Kasım 1986 gQn ve 19287 saytlı Resmi Oa1.ete'de yayımlanan lhrncat 
Reeskont Kredileri Hakkında 1 ~o.lu TebiiAin 2, S, 9., 14, 16, 18, 20 nci maddeleri ile 2 No.hı 
TebHAie deliştirilen 7, 8, ı~. 26 ve eklenen 32, 34 UncU maddeleri aşatıdaki şekilde deAiştiril~ 
miştir. 

"Kredinin Tanımı ve Kapsamı : 1 

Madde 2- İhracat Reeskont Kredisi, dış pazar bilgi ve deneyimi.ne sahip Ihracatçı ve
ya imalAtçı vasfma haiz ihracatçı firmalarla, bu firmalarca aayrıkabili rQcu ak"reditif devri ya

pılan imalAtçı veya ihracatçı vasfına haiz imalAtçı firmalara, Kanun, Karamameve TebliAierle 
lhraca yasaklanan mallarm dış~nda kalan Türk menseli bUtün malların serbest dövizlekesin 
olarak lhracı taahhUdU karşıhAt kullandıralmak Uzere aracı bankalara tahsis edilir. Ihracatçı 
vasfı, lhracat Delgesi veya İhracat Belgesi ve Rulisatnamesi ile tevsik edilir. 

Kredi,l.hracatı TeşvikKararı ve bu Karara ilişkin TebliAler hUkUmleri dahilinde verci, 
r~lm, harç Istisnasından yararlanır. 

,.Aksi belirtilmedlkçe~ Teblilin bu krediye Ilişkindiler hUkOmlcrinde seçen Ihracatçı de· 
yimllmalltçı vastma haiz ihracatçılan; lmalt\tçı deyimi ~hracatçı vasfıno haiz imaldtçılan da 
kapsar ... 

"Kredi Sınırlaması.: 

Madde S - Kredi talebine gelindiAl tarihte her takvim yı h itibariyle ı milyon ABD Do· 
· larından az olmamak kaydıyla son Uç yılda en az S milyon ABD Dolarlık ihracat yapmış oldu~ 
tum~ aUmrUk çıkış beyannameleri ve döviz ahm belgeleri ile tevsik eden ihracatçı firmaların 
kredi talepleri kabul edilebilir. 

Ihracatı gerçekltştlrecek ftrman~n öngörtUen perrormansa sahip olması kaydıyla, ak rı!· 
ditir devri yapılan firmalar için bu şart aranmaz!" 

"Kredi Tutarı : 

Madde 7 - Taahbcıt edUecek ihracatın FOO delerinin kredi talep tarihindeki (devir· 
ierde devir tarihindeki) Türkiye C~mhu~iyct Merkez Dankasa döviz alış kuru üzerinden Tl .. 
karşıhlının· 0/o SO'•' reeskont kaynalandan karşılanır. 

tmal&tÇ& firmalara yapılan akreditif devirlerinde bu oran; devri yapan firmalara d!'vre
dilen akreditif tutannın CVo 40'ı, devral an (irmalara lae 0/o 25'i olarak uyaul~nır. 

Akreditifi devreelen firmalar, kendilerine açılacak kredinin de kısmen veY,a lamaınen' 
imalAtçalarına kullandı~_lma11m talep edebilirler. Ancak imalAtçı firmaY,a kullandırılacak lOtl· 

lam kredi, devredilen akreditif tutaranfn 11'/o 6S'ini aşaınaz. ·~ 

vı:ıreııme velcıare aoıoıoo Sevt• : 36 
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,.Akreditif Devri : 

Madde 8 - Adına gayrıkabili rücu akreditif açılan firmalar, bu akreditiflerinin tama

mını veya bir bölümünü, arala11-nda bir anlaşma yapmak suretiyle imaUltçı firmalarına dahili 
! • .,-

devirde bulunduklan takdirde devredilen akreditif tutarları akreditif dosyasına işlenir. 

Bu durumda imalAtçı firmalar dahili devri yapılan akreditif karşıiıiında kredi talebinde bulu· 

nabilirler. Ancak, söz ko.nusu imalAtçı firmaların üretimlerinin akreditif konusu ihraç malı 

ile ilgili olması şarttır. 

Dahili akreditif devirlerinde, imalAtçı firmalardan, taahhüt konusu ihraç m·alının akre

ditifi devreden firmaya teslim edildi li ni n fatura ile tevsiki aranar. 

Akreditifin dahili devri suretiyle kredi tahsis ol~nan imalAtçı firmaların, ihracatı, akre

ditifi devreden firmalar arac~hlı ile yapması serekir. 

Transferabi akreditif devirleri nde. bu deviriere ilişkin hükümler sakladır." 

• 'Kredi Süresi : 

Madde 9- Kredi süresi, akreditif süresiyle sınırlı olmak üzere en çok 120 gün olup, 

kredi, vadeleri bu süreyle uyumlu senetler karşıiılında kullandırılır. 

Alcteditif devrine konu olan kredilerde, kredi süreleri. devredilen akreditif kapsamında 

ihracatçı firmaya kullandırılan kredi vadesi ni. aşamaz. ••. 

"Kredinin Geri ödenmesi : 

Madde 13 - Kredi, vadesi sonunda tasfiye edilir . ., 

''İhracat TaahhüdünUn Gerçekleştirilmesi : 

Madde 14 - Taahhüt edilen ihracat verilen süre içinde ve Teblilin diJer hükümlerine 

uygun olarak gerçekleştirildili ~akdirde, taahhüt yerine getirilmiş sayılır. 

İhracat taahhüdünün g.erçekleşme durumu gümrük çıkış beyannameleri ve bu beyan

namelerle ilişkitendirilmiş döviz alım belgeleri ile tevsik edilir. 

Herhangi bir nedenle kredi kısmen kullanalmış Ise, taahhüdün kapatalmalında bu hu

sus nazara alınır. 

Akreditif devri suretiyle kullandırılan kredilerde, taahhüdUn gerçekleştirilmesinden, ak

reditif kapşamında kredi ~ullanan ihracatçı ve imalAtçı firmalar müteselsilen sorumlu olup, 

taahhüdün gerçekleşmemesi halinde gerçekleşmeyen kısma tekabül eden 16 na maddede yazı• 

lı müeyyideler bu firmalardan tahsil edilir. 

Taahhüt konusu ihraç malının akreditlfi devreden firmaya teslim edUdilini fatura ile 

tevsik edemeyen imalAtçı firmalar için, taahhüt gerçekleşmiş olsa dahi aym şekilde işlem yapılır., 

Yorotme ve ldent BOIQmQ s.,fa: S8 


