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GİRİS

falkınına çabası
başarıya

ula~mada

sürecinde

kınma

içerisinde bulunan ülkeler bu

çeşitli

dar

lerinden biriside döviz dar
letmenin en

sa~lıklı

bo~azlarla karşılaşırlar.Kal-

bu dar

karşılaşılan

çabalarında

boğazlardan

bo~azıdır.Bu

dar

en önemli-

bo~azı

yolu ise ,ihracat gelirlerini

penişartırmak-

tır.

İhracat,Ulkenin

zarlar bulunarak
nına

kavuşan

verimli

bulundu~u sınırlı piyasanın dıs

içinde

genişletilmesini,böylece

çalışabilmesinde

'

rekabet

firmaların

rumunda kalan
rında

gelişen

ekonomiler yaratabilmesi mümkün

açılarak uluslararası

sanayiileşmedeki

olur.Dış

koşullarına

dış

piyasalara

ayak uydurmak

dıJ-

maliyet,kalite ve pazarlama konula1

önemi

daha

sanayiilerin,ekonomide

ilerlemeler kaydedip,daha etkin bir
~

ulaşarak

önemli rol oynar.Hem iç hem de

piyasalar iÇin üretim yaparak
dıssal

ihracat yapma imka-

en uygun büyüklüklere

firmaların

pa-

açıktır.Sanayii

•

şekilde

çalışmalarının

ürünleri ihraç ederek,bu

tip malların diğer ihraç ürünlerine kıyasla daha istikrarlı olan
iç üretimde

dış

piyasa

koşullarından yararlanmalarını sa~layarak

- 2 -

kalkınmanın

ihracat

gerçekle~tirilmesinde

işlevleride

yine

sağlar.

olan bir •ülke olarak Türkiye'de özellikle son

Gelişmekte
yıllarda

önemli

tartışılan

üzerinde en çok

artırılması

ve özellikle toplam ihracatta sanayii

payının artırılması

döviz

olmuşt~r.Artan

,ihracatın

konulardan_biri

mallarının

ihtiyacını saf,lıklı

bir şekilde karşılıya bilmek amacı ile ihracata yönelik üretime

ağırlık

için

teşvik

1

tedbirleri

_ rJ< Türkiye'de
ikameci bir
,... .

,.

ihracını kolaylaştırmak

vermek ve bu ürünlerin

Cumhuriyetin

sanayileşme
...... ,., - ----· ., ,, "' "'

""- ·-'

gerekmektedir.

uy~ulamak

--.~

ilanını

izleyen

yıllarda

ithal

benimsenmiştir.Planlı
.

stratejisi

neme gelinceye kadar döviz dengesi,döviz gelirlerini,
rak

de~il,döviz

dö-

artıra-

sağlanmaya çalışılmış-

giderlerini azaltarak

tır.
Planlı

dönemde ekonominin

dışa

açılması

ve

başlanılmış,ihracatın

artırılması

lehine

hedeflenmiş,bunu

değiştirilmesi

larından yararlanılmiştır.Fakat

üzerinde durulmaya

yapısının

için

çeşitli

yıllara

1980'li

sınai

ürünler
teşvik

araç-

kadar bu konu-

L

da belirgin bir
Döviz dar
sına

neden

birleri

kapsamında

'

Çalışmamız

V\
ı'·~-1

teşvik

~

yılların

yer alan 8/182
sistemi

Sayılı ihracatı

'·'

_döy_iz

p;ünümüze kadar Türkiye hiç bir

ve

bir ihracat düzeyine ula-

;jia.;-boğazı

ola~elmiştir.Söz

racatın artırılması

teşvik kararı

düşünülmüştür:

ihtiyacını k~rşılayaqak

öncelikli sorunu

tıkanma

oluşturulmuştur.

kurulu~undan

şamarnıştır .Bu neden~"~

sonunda ekonominin

Ocak 1980 tarihli iktisadi istikrar ted-

iki bölüm olarak

Cumhuriyetin

zaman döviz

sağlanamamıştır.

80 1 li

bo~azı

olmuştur.24

ile yeni bir
:'·

gelişme

her zaman TUrkiye' nin

konusu sUreç içerisinde ih-

yapısının de~iştirilmesi amacıyla

gös-

- 3 terilen
lümde

önlemler,saftlanan

çabala~ alınan

aşamalar

birinci bö-

incelenmiştir./;/

İkinci

bölümde ise 1980

risinde yer alan ve
kurumlarından

olan

ihratatı

sonrası
teşvik

benimsenen yeni modem içesisteminin en

ticaret sermaye

dış

ayırt

edici

şirketlerinin

rolü in-

başlı~ı adı altında

ise cum-

celenmiştir.

Genel

de~erlendirme

ve sonuç

huriyet döneminde izlenen
nimsenen

sanayiileşma

bütün dahilinde
tiriler

ihracatı

stratejileri

de~erlendirilmiş

yöneltilmiştir.

ve

teşvik

politikaları

arasındaki

teşvik

ilişkiler

modellerine

ile bebir
eleş
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D Ö N E M! N D E

! H R A C A T I N

TEŞV!K!

B i r i n c i

!HRACATI

K

ı

TEŞV!K

s

Güntimüzde gerek
sayıda

ülkede

G!

sizlik,dış

ri

teşvik

ve gerekse

ihracatın artırılması
gelişmiş

rekabet,teknolojik
tedbirleri

V E

ETK!NL!G!

gelişmiş

i.1arcanmaktadır.Günümilz

m

TEDB!RLER!N!N

GE R E K L ! L !
EKONOM!K

ı

gelişmekte

konusunda bilyük çabalar

Ulkelerinde ortaya

yarış

kalkınmanın

çıkan iş

gibi nedenlerle en ile-

uygulanmaktadır.Gelişmekte

lerde ise bu tedbirler

olan çok

bir

araçı

olan ülke-

olarak

kullanıl

maktadır.(l)

Geliçmekte olan bir lilke

(1)
Eskişehir,l981.

kalkınma

sürecinde

karşılasa-

- 5 bileceği

döviz

darboğazını

genişletmek amacıyla

ve bunu

içinde ekonomi poli-

ihracatını

artırmak

tikalarına

y<)n vermek ister.Böyle bir iste[ti olan iilke,

şUphesiz

bu arzusunu

ler almak
cı

gerçekleştirebilmek

zorundadır.Alınacak

tanımlanabilir.(2)Genel

olarak

dü~Urerek

catı

tüm tedbirleri içine

kılan

Gelişmekte

teşvik

veya gelirleri

geliştirilebilmesi

ihraçatın

kendili~inden

tedbirartırı-

tedbirleri olateşvik

tedbir-

Artırarak

ihr~-

almaktadır.

olan bir ülkede,özellikle

saya sahip olan bir ülkede

bazı

ihracatı

ihracatı

leri maliyetleri
karlı

için

bu tedbirler

taşıyorsa,bunlar ihracatı

nitelik

rak

sa~lamak

bir yerde

geniş

bir iç piya-

sürekli bir biçimde

olabilecek bir husus de-

?r,ildir.
thracatı teşvik

tedbirleri

ması niteli~indedir.Bu
ları

ile

pazar

dış

telafi esas

şartlarının

dır.(3)İhracatın teşvikini

lar

aslında

bir telafi mekaniz-

itibarıyla

farklılı~ından

gerekli

kılan

belli

iç pazar

şart-

kaynaklanmakta
başlı

husus-

ı:;ıunlardır~

1.

t1LKELEPİN MİLLİ PARALARININ DE1ERLERt ARASil~D·UÜ

FAPI<LAH
İhracatın

si

çeışi tli

farklılık

geliştirilmesinde

iilkelerin milli
ve

değişmelerin

•r.c.

en önemli hususlardan biri-

paralarının değerleri arasındaki

p;iderilrnesidir.Pratikte bu husus

rricaret Bakanlığı, 50 Yılda rri1rkiye'de İh.racrıtı
'J:lesvik TE:_r~_~j.r~eri, Ankara, 19? 1~, s •.3.
(:") Erdal 'l1ÜHKKAN, Tiirk Sanayii' nin Dı sa AçılmasJ_, ASO,
ı 9:'J7 'ye Girerken TUrkiye ::.~~~onomisi tıeminerine f)unuL-m

(2)

'J.:ebli~,

Ankara, 1987.
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gerçekçi d~viz kuru politikası yoluyla yapılmaktadır.İhracat
açısınian

esas olan milli

paranın

diser paralara göre

değeri

nin en azından fiatlar genel seviyeleri arasındaki farklılaş
maları

şekilde ayarlanmasıdır.Burada

süratle telafi edecek

söz konusu olan şey ihracat açısından bir sübvansiyon degil,
u~ranılan

5erçek bir

kaybın giderilmesidir.Paranın

cerinin fiyatlar genel
farklar~nın

verimlilik

sübvansiyon nitelir(,ini

seviyesi,uluslararası

kazanmaktadır.Ancak
diğer

bir sonuca varmadan önce
olmadı\ına

olup
2.

düşürülmesi

ötesinde

ise

delaylı

delaylı

teşviki

olarak

mekanizmaların

adlandırılan çeşitli

vergilerdeki

vergilerden

maktaaır.Esasen

bu

çeşitli

farklılıkların

arındırılması

malları

giderilmesidir.Pren-

amacıyla

arındırılına işleminin

şişiren unsurları

Genellikle katma
larak mal

değer

bazında hesaplanması

kullanılan

ara

malları

dıŞındaki

çok

3.

ver-

için

yapılmasıdır.(4)

vergilerin tam o-

güçtür.İhraç

ödenmiş

lerinin iadesi veya bu mallar için gümrük

(4) TÜRKKAN, s.

delaylı

gerçek katma degeri suni o-

kapsayacak biçimde
vergisi

konul-

alan ülkede yeniden ver-

gilendirilmesi sözkonusudur.Burada önemli olan
gilerden

malın

gerekir.Çünkü bu ver-

sağlanması

satın

politika

ülkelerde mevcut

piyasada muamele gören bir

giler iç ekonomideki dengelerin

için

bir

bakmak 5erekecektir.

uluslararası

sip olarak

larak

aslında

bu konuda kesin

telafi edici

ve tedbirlerin önemli bir bölümüde

tiim

rekabet gücü ve

DüLAYLI VERGİLERDEKi .i!'ARKLILIKLAR

!hracat

olan

gerçek de-

edilen

m~l

olan gümrük vergiverg~si alınmaması

- 7 ve VDV

istisnası

geçerliliği

rekabet sistemi çerçevesinde

uluslararası

kabul edilen

mekanizmalardır.(5)Durada

önemli

olan husus bu vergi iadesi sisteminin subjektif bir bazda
sUbvansiyon

yapılarak

niteli~i kazanıp kazanmadı~ıdır.Ser

best bölgelerde bu tür vergilerin
sorunu ortadan

kaldırmaktadır.

İHRACATIN GEREKTİRDİ~'H EK PAZARLAMA Yt1KU

3.

İhracatın

iç pazarlarda mal satmaya nazaran çok daha

güç ve külfetli bir faaliyet
catçıya

yapılabilecek

kArından

olduğu açıktır.Bu

çeşitli

derilmesidir.Pu telafinin

çaba

böyle bir

uy~ulanmaması

yardımlarda

yapılmaması

konuda ihra-

aslında

halinde

gi-

kaybın

ihracatçının

etmesi veya ihracat konusunda yeterli

fedakarlık

söz konusu olacaktir.TUrkiye'de bu konu-

harcayamaması

da bilinçlenme oldukça yenidir.

4.

İÇ VC DIŞ RİSK FARKLARININ GİDERİLfv1ESİ
İhracatta

iç ve

dış

risk

telafi niteliC,i

farklarının

çekci mekanizma ihracat
ye'de
sı

5.

siğortasıdır.Bq

tedbir henüz Türki-

değildir.Fakat

ihracat

si~orta

çalışmalar yapılmaktadır.

itLKF:L"SR ARASTNDAKİ DIŞSAL EKONOHİ FARKJ_,ILIKLARI
İhracatta

dan biriside

rekabet ,:,ücUnU belirleyen önemli hususlar-

çeşitli

ülkeler

lılıklarıdır.TUrk~yede
şeri

bir dir,er tedbir

giderilmesidir.Bu konuda en ger-

gerçekleştirilebilmiş

ile ilgili ciddi

taşıyan

altyapısını

arasındaki

dışsal

ekonomi fark-

bir çok sanayici kendi fiziki ve be-

bizzat para ödeyerek

~erçekleştirmek

zorun-

da oldu[u halde,bir çok ülkede sanayiciler devletin veya
ka sanayicilerin

yarattı~ı

fiziki ve

beşeri

alt

yapıdan

ba~

ya-

(5) KÖSELER Cüneyt, !hracat Teşvikleri ve !malatçı Tanımına
Aykırı

Bir Yaklaşım, Vergi Dlinya~ı, sayı 81, s.l6.
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rarlanabilmektedir.Bu çerçevede ihracat için mal üreten sanayiye en

somut fiziki ve

azından

u~radı~ı

slibvanse edilmesi detil

dır.

Dif ALICIYA
İhracatta

ta kompleks ve

devlet

yapının

tarafın

.FİNATISHAH 'J'EllİNİ

rekabet gücünü belirleyen bir diger husus-

pahalı

mallardadış alıcıya
karmaşık

finansman teminive

mallarda

pahalı

fiyat ve kalitesi kadar finansman biçimi ve

uluslararası

kolaylı~ıda

rekabette önemli bir etkendir.özellikle

mekte olan ülke

pazarları açısından

taşımaktadır.Esasen

tüm

bu

gelişmiş

tür krediler temin edecek mekanizmalar
Türkiye'de de bu konuda
bir

do~urmakta

tamamlanmasıdır.

dir.Fabrika,makina,techizat gibi

önem

telafi edilmesi

gibi bir sonuç

çalıeılması

dan süratle ve öncelikle

malın

yaptığı

çoFu zaman eksik veya yeter-

yapılmaması

ile

altyapı

kaybın

bir

TJzun vadede esas olan ise bu alt

6.

için

ihracat yapan sanayiciye bu

olacaktır.Türkiyede

tür bir telafinin
siz bir

yapı

inde edilmesi gerekmektedir.Böylece sanayicinin

masrafların

söz konusu

alt

beşeri

geliş

birinci derecede

hu~

ülkeler

alıcılarına

bu

geliştirmişlerdir.

çalışmalara başlanılmış olması

olumlu

gelişmedir.

7.

HAKSIZ REKABET UYGULAMALARI
Uluslararası

pazarlarda

gulamalarının yarattığı

kazanç

karşılaşılan haksız

rekabet uy-

kayıplarının ihracatçıya

öden-

mesi gerekir.Bu durum özellikle uluslararası ihaleler çerçevesinde ve

anti-dampin~ uygulamasına

söz konusu

olmaktadır.Burada

uzun vadeli ve

zarın

kaybedilmemesi için

sında

süratle gerekli telafilerin

mekanizmanın kurulması
rın

önem verilmeyen pazarlarda

haksız

rekabet

elverişli

bir pa-

uyğulamaları karşık~

yapılmasını sağlayacak

bir

sözkonusudur.Bu durum özellikle paza-

kaybedilmesi halinde iç piyasada sanayicilerin önemli ka-

- 9 yıplara u~raması

ve

atıl

kapasite ile

karşı karşıya kalmaları

halinde söz konusu olabilecek bir husustur.Bu tür bir mekanizmada henüz

geliştirilebilmiş

de~ildir.

İHRACATIN GEREKT!RD!~!

8.

İhracat

EK FiNASMAN YUKU

tiai ile ihracattan elde edilen
sında

ihracat~ı firmanın

yapan sanayicinin veya

uzun bir süre

kazançın

tahsil edilmesi ara-

geçebilmektedir.Ayrıca

ihracat için

lan teslimlerin.Genellikle büyük partiler halinde
runlulu~u doğmaktadır.Bu

durum

olması

yapı

zo-

büyük bir

ihracatçı açısından

tedbirlerinin ö-

getirmektedir.İhracatı teşvik

finansman yükü

üret-

nemli bir fonksiyonuda bu ek finansman yükünUn hafifletilmesidir.Buradada bir sübvansiyon
bir

ihraçatçının u~radı~ı

giderilmesi sözkonusudur.Bu

kaybın

larak

de~il

açıdan amacına uy~un

ihracat kredileri veya

kullandırılacak

ler için ödenecek faiz

farkları

reel

önemli bir

kullanılan

teşvik

o-

kredi-

tedbiri ni-

teliğindedir.

İÇ

9.

DIŞ

VE

PAZAR REKABET YOGUNLUGU FARKLILIGI

İhracatın teşvikini

pazar ile
lanan

pazardaki rekabetin

dış

düşük

kir

alınması

lılık

önemli ölçüde

ihracat
sı

gerçekçi bir

kısım

niteliğinden

rinin

azalmış

ihracak

dış

edici

kaynak-

ihraca~yönelik

direkt

gibi

birlikte ·

verğilerin düşük

söylenebilir.Bu

tutulma-

tutulması

muaf

bu konudaki
şekilde

bazı dezavantaj;.arı~·ı

üretimin ve

arasındaki k~~

olacaktır.Bununla

kazancının ~ergiden

olduğu

kaynaklanan

gerekti~i

farkından

pazarlar

yaklaşım olmaktadır.Türkiye'de

lamanın ta~min

lid e

halinda iç ve

kazançlarından alınan

veya bir

yo~unluk

oranlarının giderilmesidiu.Aslında yukarıdaki

tedbirlerin
farkı

gerektiren bir diger husus da iç·

ihracatın

giderilmerne si ha-

ihracat,p~zarlama

gelişemey~ce~i.aç~ktır.

uyğu

faaliyetle-
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II.

İHRACAT! TEŞVİK TEDBİRLERİ

BASLICA

İhracatı teşvik
lılık

göstermesine

tedbirleri ülkeden ülkeye büyük fark-

ihracatı teşvik

uytolanmakta olan

başlık altında

dört ana

genel olarak

rağmen

çeşitli
1

ülkelerde

tedbirlerini esas olarak

toplamak mümkündür.(6)bunlar ihra-

catta pirim sistemi,vergi iadesi ile vergi indirim ve muafiyeti,girdi
dır.Şimdi

ile devletin pazarlama

teşvikleri

bunları.~

detaylı

olarak incelemeye

yardımları

İHPACATTA VERGİ İADESİ İLE VERGİ MUAFİYET

1.

•

çalışalım

VE

İNDİ

RİMİ
İhracat
lı

üretim faktörleri

vergisi
nün

durumda

vardır.ttlkenin uyğulamış olduğu

durum ithal

şişirecektir.Aynı

hili vergi yükünUn

ihracatçıların

dış

ihracatçının

ürü-

mallarındaki

da-

çıkar.Bu

pazarlarda fiyat yönünden rekakurtarılması

(7)Bir ihraç ürünü içindeki ithal
olması

gümrük

malı,o

durumundada ortaya

artırılması

bet edebilmeleri için bu yUkten

konu

içinde ithal ma-

ihraç ürünü içindeki ithal

dolayısıyla

fiyatını

bazı malların

için üretilen

malının

yurt içinde

gerekmektedir.

gümrük vergisine

ürettiği malın değeri

ne oranla daha fazla vergi ödemesini gerektirerek gerçek korumanın

negatif

yol

olmasına

İhracatta

vergi iadesi dar anlamda yurt içinde üreti-

len ürünlere ihraç gücü

kazandırmak,diğer ülkelerinaynı

ve kalitedeki ürünleriyle
lamak~Geniş

yüksek ürün

yükseltmeyi

dış

piyasalarda rekabet

anlamda uzun dönemde ve

rinin tümü içinde
ğeri

açmaktadır.

ihracatını

iadesi

tedbirle-

ve katma de-

toplam ihracat içindeki

amaçlamaktadır.(9)Vergi

(6) TURKKAN, s~ 33.
(7) TÜR~N, s. 34.
(9) ~ÜRKKAN, s. 34.

imkanı sR~

ihracatı teşvik

ihracatın yapısını değiştirmek

cins

oranını

uyğulaması

ile ih-

- ll toplam hacminin

racatın

lilik

kazandırılması

ve ihraç ürünlerine

artırılması

çeşit

ihracatta vergi

amaçlanmaktadır.Sistemden

iadesine konu olan UrUnUn üretim süreci içinde ödenen ithal maddelerine

gümrük vergileri ile bunun

ilişkin

kalan

dışında

diğer

bütün vergi,resim,harç ve benzer etkiler yaratan mükellefiyetler
veya tamamen

kısmen

İhracatta

iadesinden

ihracatçıya

vergi muafiyet ve

iade edilmektedir.
istisnası

olarak tahakkuk eden

farklı

sisteminde ise vergi

gümrük,gelir,satış,istih

sal ve diger benzer vergi,resim ve harçlar tahsil edilmeyip tescile tabi

vergileri

tutulmaktadır.Bu

o ürünü ihraç ederse,ihraç

anında

olan üretici

ödemiş

vergi

eğer

ortadan

yükümlülüğü

kalkmaktadır.

İHRACATTA PRİM SİSTEMİ

2.

Bu sistemin
ile

layısı

esası,ihraç

ihracatçılara

malı

üreten üreticilere ve do-

genel anlamda para olarak devlet tara-

fından yapılan ya~dimlardır.(lO)Sistem

bu

devalUasyon

miktar

niteliğinde

gümrük vergileri ile
Başlıca

dört

tan

sağlanmış

nın

elinde

imkan

çeşit

olup

ithalatın

sınırlandığı

uygulama

şekli

ile

kısıtlamaları

ekonomilerde

kısmını

veya

tanınarak,yurt dışından

ilki ihracat-

tamamını

tutulmasını amaçlamaktadır.Böylece

daha ucuza mal

ve

uyğulanmaktadır.

şekli vardır.Bunlardan

olan dövizin bir

bir

kısmi

ihracatçı

bir

ihracatçıya

satın

alma

hakkı

kendisine verilmektedir.Sistemin ikinci tipi ilkinden daha ileri bir

uyğulama

getirerek

ihracatçının

bir sertifika ile belgeleyip
kını sağlamaktadır~Bunun

elde

bunları başka

sonuçunda,ihracat

dilmiş

olan sertifikalar özellikle

lerden

sağlanmış

ihracatı

etmiş olduğu

firmalara

dövizi

sat~

karşılığında

hak-

elde e-

arzu edilen sektör-

ise bunlar prim yaparak bu sektörler sübvanse:

(10) KARLUK, s. 186.
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edilmektedir.İhracatçılara

lisansları

pi-

diğer şeklidir.Burada ihracatçılara

rim sistemlerinin bir
keye

verilen özel ithal

sağladıkları

döviz

karşılığında

ithalatta bulunma

hakkı

verilmektedir.Prim sisteminin son

belli bir oran üzerinden

li çoklu döviz kuru sistemidir.Sistem,lüks
kısma,yeni gelişen

tiyaç duyulo!ln
den sermaye
~erlerine

bazı

yavru sanayileri

ül-

şek

malların

talebini

koruma,kalkınma

için ih-

maddelerin daha ucuz temin edilmesi,ülke-

çıkışını

göre daha

önleme ve
avantajlı

döviz gelirlerinin di-

bazı

olarak ülkeye girmesine imkan

sağlamaktadır.(ll)

3.

GİPDİ TEŞVİKLERİ
Başlıca

rup

üç tür girdi

teşviki sağlanabilir.Birinci

teşvikler yatırımlar,işletme

sermayesi ve ihracat kredi-

leri üzerinde etki olan tedbirleri
ihracatçıya

mali gücünün

sınırlı

kapsamaktadır.Burada

maldığı

alanlarda

olarak onun ihracata yöneltebilmektir.Ucuz kredi
için çok önemli bir mali
yatırım

ve

işletme

sermay:esiile üretim ve

sigortası

ile ilgilidir.Burada

garantisi veya

önem

sigortası

catçılara yardımcı

grup

verilen kredinin

kazanır.Devlet

t~şvikler

bu konuda ihraise

sağlanması,ulaşım

indirim ve personel

diğer

gibi

finansila-

ihracatkredi

ucuz fiyatla ham madde ve enerji
eğitimi

yardımcı

ihracatçı

satışın

teşvikler

ihracatçıya

olur.Uçüncü grup

amaç

krediler genel olarak

imkandır.Bu

nında kullanılmaktadır.İkinci

gu-

ihracatçıya

ücretlerinde

üretim faktörlerinin

teşvikini kapsamaktadır.

4.

DEVLETiN PAZARLAMA YARDIMLARI
İhracatçı kuruluşlara

----------(ll) KARLUK, s. 18.8.

i

'..

ürünlerini pazarlamada

karşılaş-

- 13 mış

oldukları

çarunları

çözUmleyebilmek için özellikle

mekte olan Ulkelerde devlet
(12)ÇUnkU bu Ulkelerdeki
leri ile
dış

yardımları

piyasalarda

pazarıayacak

dış

ambalajlama ile ilgili hizmetlerin kamu
ücretlerle veya

Ekonomik

kalkınmada

ihracatı teşvik

için

İhracat teşvik

noktalar

elemanı yetiştirme,
kuruluşlarınca dUşlik

gerekmektedir.

kaynaklara

dış

bagımlılığın

tedbirlerine duyulan ihtiyaç bUyUktUr.

ihracaatın

uygulanıyorsa,bu

ekonomide optimal kaynak

tutulması

ihracattan

sağlanacak

için

geliştirilmesi

bazı

üretime

rinin ve teknik

dağılımı sağlanmalı

ve sosyal

Uluslararası

uluslararası

pazar ile

sağlanan teşvikler,o

gelişmenin

ortaya

getireceği

genç sanayilerin tarife ile

gibi,teşvikler

yeni pazarlar

ve sonsuza dek

sUrmerıelidir.Tarife

açısından

bir

pazarlar için

etmelidir.

ek masraflar uyteşvikler

gerekli

korunmasınada

kazanılıncaya

kadar

ve miktar

anlamda ithal ikamesi üreticilerine

karlılı

s~ğlanan

çıkmasına yardım

pazarlara girmenin

artmalı

kesimde ölçek ekonomile-

teşviklerle karşılanmalıdır.İhracatçılara

sağlanırken

teşvik

politika sonucunda ihracat

bir dolar ithal ikamesi ile

eşit olmalıdır.İç

yapılacak

bazı

gereken

gerekleri yerine getirilmelidir.U1ke ekonomisi

dolara

azaltılma

vardır.(l3)

tedbirleri

gijn

bilgi

hakkında

yapılması

edilirken göz önUnde

Bir ekonomide

ğın

yapacak.

İHRACAT! TESVİK TEDBİRLERİNİN EKONOMİK ETKİNLİGİ

III.

sı

olarak

karşılıksız

araştırma

piyasalar

Ulkelerde sergi açma,ihracat

dış

işletme

Ulkelerin

kUçUk ölçeklidir.ve UrUnlerini
ve bu konuda

GUçten yoksundurlar.Bunedenle
toplama

bir· zorunluluk1iur.

işletmelergelişmiş

karşılaştırıldığında

geliş

olduğu

devarı

etmeli

kısıtlamalrı

dolaysız şekilde

bir

mali yar-

(12) Necdet SER!N, Dış Ticaret Ve Dış Ticaret Politikası,A.U •
basımevi,

Ankara, 1975· s. 36.
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dım saglarken,ihracatı teşvik

pazarlarda rekabet gücü
Bir ülkede uygulanan
etkinliginin

ileride bu
bir

ihracatı

sağlanabilmesi

teşvik

masına

yol

teşvik

için üç

göz önünde tutul-

tedbirlerinde mümkün oldui5u

teşvik

yardımları kaldırmak

sisteminin ekonomik

noktanın

yardımlarından kaçınmak

kadar özel üretim

zor

gerekir.Aksi halde

olacağı

gibi,ayrıca

böyle

sistemi ekonomide etkinlikten uzak sanayilerin
açacaktır.!kinci

iirHnleri ile

kural olarak

sınırlandırılmalı

üretirnin

teşviki

ihracatı

teşvik

için

dış

kazandırmaktadır.

gerekir.Bunlardan ilki

ması

tedbirleride yerli ürünlere

teşvikler

dağ

yeni ihraç

veya ihracat potansiyeli olan

kullanılrnalıdır.üçüncü

tedbirleri mümkün

olduğu

kural olarak ise

kadar

uluslararası

landa tarife ve misillernelere yol açmayacak nitelikte

a-

olmalı-

dır.

İhracatta
kazancı

döviz
viz
mali
mek

katma

de~er

kazançlarına

net döviz

ise ]'.O.B.ihraç

fiyatı

eçittir.Net

ile ticari girdilerin dö-

de~erıeri arasındaki farktır.Katma değer bazında

yardırnlar sa~layarak ihracatı
mümkündür.Yardırnlarda

lirli sanayilerin

etkin bir

ihracata

şekilde geliştir

selektif bir uygulama yaparken,be-

uluslararası

rekabete dayanma

şansları

e-

sas alınrnalıdır.Yüksek maliyetle üretim yapan kesimler yerine,
düşiik maliyetle üre_tim yapan kesimler kollanmaiıdır.Aksi hal-

de kaynak israfı ve ekonomik etkinlikten uzaklaşrna gibi sorunlarla

karşılaşılır,

Gelişmekte

olan ülkelerde ihracatı teşvik için yapılan yar-

dımlar bir yerde dünya kaynaklarının karşılıştırmalı üsti.inl15k-

lere ·g6re tahsisine yol açarak uluslararası uzmanıaşmanın sa~la
dıgı avantajların ortaya çıkmasına yardırncı olur.Eber ekonomide teşvik-tedbirleri uy~ulanrnıyorsa gelişmekte olan i.ilkeler
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yüksek gükrük ve miktar
yileşmeye

kısıtlamaları koruyuculu~nda

çalışaoaklardır.Fakat

de yerinde ve iyi seçilerek
ttinlü~

olabilecek

vantajlarını

me

teşvik

tis-

dalları başlan~ıçtakiCdeza~

sürede ortadan

kıaa

tedbirleri bu ülkeler-

uyğulanırsa,karşılaştırılmalı

üretim

sınai

sana-

kaldıracak

etkin bir tireti-

ulaşabileceklerdir.

İhracatı teşvik

tedbirlerinin arzu edilen

etkinli~e

ula-

bilmeai için bu tedbirleri• mutlaka belli bir dönem içinde
kesinlikle ve

kararlılıkla uygulanması perekir.Teşviklerdeki

sık değişmeler

ve

kararsızwıklar bunların

ölçüde azaltarak,beklenen

İ

T

UR K

I.

faydanın doğ.masına

k 1 n c i
İ

! Y E ' D E

etkinlikleri büyük

K

ı

ı

e

engel olur.

m

HRA CA T I N T E S V ! K İ

1923-1960 DÖNEMİ
1. GENEL OLARAK
!hracatı teşvik

tedbirlerinin

lanacaeı

ülkenin ekonomik

ğişmekte

ve daimi bir

oluşum

kalmış

ihtiyaçlarına

göre de-

bulunmaktadır.

içinde

hızla sanayileşmak

ihracat ikinci derecede

ve

yıllarında

Cumhuriyetin ilk
runu öncelikle

yapısına

çeşidi,adedi,dozu,uygu

Türkiyenin en önemli eo-

ve

kalkınmaktır.Eu

ve ekonominin kendi

nedenle

ya~ında

kavrulması tercih edilmiştir.(l4)

1923
(1~)

İzmir

iktisat kogresinden sonra öncelikle sana-

KARAKOYUNLU , s.

2~.
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yinin

teşvik

süre için

korumasınasönem verilmiş

ve

teşvik-i

onbeş yıllık

1927'de

girmiştir.l932-1939

sanayi kanunu yürUrlUge

döneminde devletÇi karma ekonomi fikri iktisadi politikada
hakim
vik

olmuştur.Devletin

etti~i

kurdu~

ve

kurdu~

kendi

endüstri

endüstriyi kontrol

sanayiyi ilerletebilmek için her tUrlU

edebilece~i

milli

kolaylı~ın sa~landı~ı

kalkınma planıda hazırlanarak

bu dönemde,bir

yanında teş

1933'de uygulan-

masına başlanmıştır.

Türkiyede uzun bir

stire,hızla sanayileşebilmek amacıyla
politikasına a~ır

iç piyasa için üretim yapan ithal ikamesi
lık verilmiş

ve

ihracatın teşviki

yılında

ihracatın

1936

yılında

Sayılı

1705

mUrakabe ve

ticarette

kanunla ihraç

için bir standardi2asyon

dardın sa~lanması

yönelik ilk

ta~şişin

isimli kanun ile

korunması

30~8 sayılı

ise

edilmiştir.

ihracatın artırılmasına

Cumhuriyet döneminde
hareket 1930

oldukça ihmal

meni ve

başlamıştır.

mallarında
mUdUrlti~

stankurul-

muştur.(l5)

1933
nun

yılında

çıkarılarak

1927.

tari~li teşvik-i

bu kanunla

kaldır~lmıştır.l927

le~ek,l940 yılında

nunun 9 ncu

sa~lanan bazı

gümrük muafiyetleri

sayılı

muamele vergisi ka-

tarih ve 1039

nunu muhtelif tarihlerde
3843

md~birinci

sanayi kanununa ek ka-

yapılan
sayılı

bendi

ek ve tadillerle

kanun haline

imal,alım,satım

geliştiri

gelmiştir.Bu

veya

ihracı

kadev-

let tekelinde bulunan mamUl maddelerin teslimini· muamele vergisinden istisna
TUrkiyed.e

(15)

TİCARET

etmiştir.

ihracat~a

ilgili bir verginin

BAKANLIGI, s. 18.

istisnası

ilk de-
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Sayılı

fa bu 3843
kadar

almıştır.Bu

kanunda yer

yürürli~te kalmıştır.Ayrıca

ma kanunu ile

savaş

dış

do~rüdan do~ruya

ticarette
2. Dünya

ekonomisinin

savaşından

gere~inden dolayı

gayeyi
rası

adım adım

devalüe

takip

yılında1rürk

1946

ticaret çok yönlü bir hale

takas ve kliring usUlü ±le tahdit edilerek esas
konvertıbl

le

olmayan paralara sahip olan

yapılan

yöhelinmiştir.l948

ticarete

viz

mevzuatını

dış

ticaret rejimini

geliş

ticaretin

edilmiş,Türkiyede aynı

etmiştir.Nitekim

edilmiş dış

devlete

verilmiştir.

ihraç yetkisi

uluslararası

sonra

yılına

1940 tarihli milli korun-

tirilmesi dünyaca hedef olarak kabul

.

kanun 1956

doğu

getirilmiş

itibarıyla

bloku ülkeleriy-

ve 1949

yıllarında

daha sistemli bir hale getirmek ve çok
geliştirmek

üzere yeni

pa-

dö-

yanlı

adımlar atılmış-

tır.(l6)

İlgi~çtirkı,devalüasyona rağmen

itibaren

yılından

açık

nümüze kadar devam

vermeye

etmiştir.Her

rarı

halde çok

etkin bir tedbir olmaktan uzak
1950'lerin

ve-

başlamıştır

alınmış

ve liberasyon ile bir arada

ödemeler bila~çosu 1946
dış açıklar

yanlı dış

olan 1946

gü-

ticaret

deva~asyon

ka-

kalmıştır.

başlangıcında,konjonktüründe

iyi gitmesi sonu-

cunda artan döviz rezervleri sebebiyle ihracatta daha liberal bir

öneminden
tün

ticaret

dış

ihracı

dolayı

politikası izlenmiş

krom cevheri ile spekülasyona konu olan tü-

üzerinde kontrola

ra izlenen liberal
zervlerinin

ve sadece stratejik

dış

gidilmiştir.1953 yılından

ticaret

hızla azalması

politikası

son-

sonunda döviz re-

sebebiyle bu politikadan vazgeçil-

(16) MÜkerrem H!Ç, Türkiye'de !hracatın
nu, T!SK, Ankara, 1973. s.43.

Gelişti~ilmesi

Soru-
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miştir.l953-1958
malları

ihraç

döneminde ihracata konu olan mallar serbest

ve lisansa

ba~lı

mallar olarak iki

ayrı

liste-

de toplanmıştır.İhracatı teşvik etmek için bir süre ihraç primleri ve bir sürede deblokaj sistemi
nemdede

dış

ticaret sürekli

açık vermiş

met bir dizi istikrar tedbirini
sının

ABD

delarına karşı

6802 SAYILI KANÖN
13.7.1956'da kabul edilip 23.7.1956'da

6802

,türk lira-

edilmiştir.

%221 devalüe
2.

dö- ·

1958 tarihinde hükü-

yürtirlü~e koymuş

ihracatı artırmak amacıyla

degeri

uyğulanmıştır.Bu

Sayılı

gider vergileri kanununun 6.ve7.maddeleri muame-

le vergisinde uygulanmakta olan ihracat
nı,istihsal

yayınlanan

muaflığı mekanizması

vergisinin prensibine uyacak

şekilde

yeniden dü-

zenlemiştir.

İhracat muaflığı başlığı ta,ıyah
dımcı

maddeler için istihsal vergisi

üretim ve

imalatını

latçılar adına

ülke haricine

vergi tahakkuk

6.madde ilk ve yar-

ödenmemiş

vergiye tabi

üretici veya ima-

çıkaran

ettirilmeyeceği

hükmünü getir'.'-

miştir.

Söz konusu kanunda ihracat ile ilgili muafiyetler

başlıca

iki

şekilde

işletilmiştir.Bunlar

edilmemesi durumu ve daha önce

verginin hiç tahsil

~ahsil edilmiş

verginin iade-

si yoluna gidilmesidir.
Aynı

kanunun 7,maddesi ise ihracat

edile~eyece~i

haller ile ihracattan vaz geçme halinde

cak muameleleri

3.

D!<ıER

6802

yapıla

düzenlemiştir.

KANUNLAR
sayılı

kanun

dışında,planlı~

önce muhtelif mali mevzuatla
li ihradt

tatbik

muaflığının

muaflık

ve

uygulaması

istisnaları
..~-- :

devreye girilmeden

ile vergi iadesi hükümleri
··-:.••

)

çeşit

etkili olmayan

.

'·

-

:-·
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mevcuttur.Bunlar 1956 tarih,6747 sayılı kanun ve 1942 tarihli 4250 sayılı kanunlardaki şeker istihlak vergisi ve ispirto ve ispirtolu içkiler inhisar resmi ile ilgili ihracat muaflıkları,gene

4250 ve 6747 sayılı kanunlarla 1936 tarih,

3078 sayılı kanunlardaki tuzdan alınan tekel resmi ile ilgili,ihraç halinde uygulanacak şarta bağlı vergi iadesi hükümleridir.Bunlar mali mevzuat içinde son derece yetersiz ve irtibataız

durum göstermekte ve ihraç mamülünün maliyetindeki

vergi yükünü giderici yeterli ve olumlu bir etki sağlayama
makta idi.

II. 1960-1980

DÖNEMİ

1. KALKINMA PLANLARI
Bilindi~i

si

gibi 343

"İktisadi,sosyal

sayılı

ve kültürel

1961

anayasasının

kalkınma

ma bu plana göre yürütülür."Hükmünü

plana

129.madde-

bağlıdır~.Kalkın

getirmiştir.

Bu htikme istinaden 30.5.1961 tarihinde kabul edilen 91
sayılı

kanunla devlet planlama

2.maddesinde

teşkilatın

ri;memleketin
kanlarını

görevleri

tabi,beşeri

tam bir

sadi ve sosyal

belirtilmiştir.Bunlardan

bi-

ve iktisadi her türlü kaynak ve im-

şekilde

tesbit ederek ·takip edilecek ikti-

politikayı

ve hedefleri tayinde hükümete yar-

dımcı olmak,planın uygulamasını

gerekli hallerde planda
aliyetlerini

teşkilatı kurulmuştur.Kanunun

planınhedef

takip

değişiklikler

etmek,değerlendirmek

ve

yapmak,özel sektörün fa-

ve gayelerine uygun bir

şekilde

teş

vik ve tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmektir.(l7)
(17) Nedim !BRAH!MHAKKIOGLU, Planlı Dönemde !hracatı Tesvik
Politikası, !GEME, ya.no 107. Ankara. 1986. s. 7.
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A.

Birinci

Beş Yıllık Kalkınma Planı

B.B.Y.K.P'nın

ülkemizde

ilk uygulama

ihracatın teşviki

yılı

Dönemi

olan 1963'e kadar

yönlinden ciddi bir

uy~lamaya

gidilmemiştir.

B.B.Y.K.P'de ihracat
sine inhisar eden ihraç
de

olaca~ı,bu

layacak

politikamız,birkaç tarım

mallarımızın çeşitlendirilmesi

amaçla mamUl maddeler

yatırımlara

öncelik

roadeyöntin-

ihracının artmasını sa~

verileceği

şeklinde belirlenmiş

tir.
Vergi yönünden
özellikle ihraç
gilerin gUmrUk

teşvik

mallarının

tedbirleri

alınması gerektiği,

maliyetine giren bütün

kapısında ihracatçıya

dolaylı

geri verilmesini

ver-

sa~la

yacak pratik bir vergi düzenine (Özellikle mamUl maddeler ihracında)!htiyaç oldu~,ihracat

kredi probleminin kesin olarak

halledileceği !.Kalkınma planımızca

B.B.Y.K.P.döneminde
politikalar,her

yıl

ni duruma uydurulan

dış

ticaret rejimlerine göre

yeterli

ile iJ.gili olarak hükümetce

malların

ihr~cat

yürütülmüş

rejimleri ise ih-

gelmemiştir.!hracatın teşviki

nun bu plan döneminde uygulamaya
konusu

yönelik

ilkeleri yeniden gözden geçirilen ve ye-

ilgili ilk önemli kanun mlan 261
amacı

edilmiştir.(l8)

ihracatı geli~tirmeye

ttir.Bu dönemde uygulamaya konulan
racatı artırmaya

ifade

ile

sayılı"İhracatı·. geliştirmek
alınan

tedbirlere dair"Ka-

girmiştir.Bu'.,kanunla.

ihraç

maliyetlerindekf. vergi yükünü yeterli düzey-

de gidermenin ancak global bir vergi iadesi ile mümkün olabileceği

düşüncesinden

yapabilme yetkisi
(18)

D.~.T.

hareketle bakanlar

tanınmıştır.

I.B.Y.K.P.,Ankara, 1963.

k~ruluna

vergi iadesi
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1965 yJ.lıcta. ihraç konusu mamüller için gerekli ham ve
yardımcı

maddelerle ambalaj malzemelerine döviz tahsisi e-

saslarına
gulaması

dair yönetmelik

hazırlanmış

ancak döviz tahsisi uy-

olmamıştır.

B • . İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi
İ.B.Y.K.P.dönemi başlangıcında ihracatımız tarımsal
/•

karakterini
rin

korumaktadır.Fakat kurulması planlanmı§

ve

gelişmesi

alınacak teşvik

na

doğru ihracatın yapısında

na

gelece~i

yükseleceği

tedbirleri ile dönem

belirli bir

de~işikli~in

ve toplam içinde mamUl madde

önemli bir araç

edilen

sınayi

malı

ham ve

yardımcı

imalatın düşük

faizle

finansmanı

hadlerinin ön görülen sanayii

nede-

geliştiril

mamUllerin bünyesine gi-

maddeler için döviz tahsisi ,
ve merkez

dalıarına

bankası

reeskont

selektif olarak uyeu-

gibi tedbirler planda öngörülmektedi_r.Böylece sanayiolacağı,ihracatta sına;t

nin ekonominin sürükleyici sektörü
mU~lerin payının artacağı,ithalat

ların

olması

ve ihracatta vergi iadesi sisteminin

sieortası

basitleştirilmesi,ihraç

lanması

meyda-

ihracatının payının

ni ile kredi sisteminde,ihracata dönük bir sistem

ren ithal

sonları-

tahmin edilmektedir.

İhracatın artırılmasında

mesi,ihracat

sanayile-

Türkiyede

yapılmasının

ma-

ikamesi bulunan temel mal-

mümkün

olabmleceği

belirtilmek-

tedir.(l9)
Plan döneminde ihracatta vergi iadesinden yararlanan mal listesi
gi

-~genişletilmiş, bazı

tarım

ürünleri_nj_nde ver-

icıdesinden yararla.ndırılmi3 sı sağlarımıt;ı, ihre:ı.C<'.tçıycı

(19) D.P.T., II.B.Y.K.P. Ankara, 1968.

%9 t:i-
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gerçekleştirecek

kendilerine verilen ihracat hedeflerini
yönde

ve kamu

teşkilatlandıracağı

töre ihracata

özel sek-

kuruluşlarının

d~nük girişimlerinde yardımcı olmalarının sa~

lanacağı belirtilmiştir.(21)

U.B.Y.K.P'da sanayi ürünlerinin ihraç edilebilir bir düzeye gelmesinin maliyet ve kalitenin
le

dönüşmesine ba~lı

özellikle

ürünlerin

sınai

kiye içinde

sanayilerle

bir

ayırım yapmanın

olarak
IV.

ithalatı

şek

ve toplam içinde

payının artırılmasına ba~lıdır.Tür

ihracata yönel-

ikame eden sanayiler

mUmkUn

olmadığı hususları

arasında

kesin

ihracat politi-

belirlenmiştir.

Döndüncü

Beş Yıllık Kalkınma Planı

D.B.Y.K.P'da
rünlerinin

çeşitlenmesine

bulundu~ sanayileşme aşamasında

miş

,kamız

talebe uygun bir

vurgulanmıştır.Toplam ihracatın

olduAu

ihraç UrUnlerinin

artırılması

dış

çeşitlendirilerek

ve ihraç ürünlerimizin

planlarda

diğer

dış

oldu~

sanayi tirünlerine

pazarlarda rekabet

Dönemi
gibi ihraç ükaydırılması
imkanı

bilmesi için vergi iadesi,ucuz girdi,uzun vadeli
kredi,geçici ithal
Hedeflerin

kazana-

dtiştik

faizli

kolaylıkları ea~lanması öngörUlmtiştUr.(22)

gerçekleştirilmesinde

özellikle mevzuat yönün-

den gelen bürokratik engellerin askariye indirilmesi,yetki ve
sorumlulukların
mevzuatının

mümkün

tek bir yasada

imkanı bularnıyan

anlam

oldu~nca merkezleştirilmesi

bu plan

toplanması

yazılı

belge

ve

teşvik

öngörülmüştür.Uygulama
niteliğinin

ötesihde bir

taşıyamamıştır.

D.B.Y.K.P.ihracatın yılda

ortalama% 18.6

(21) D.P.T., III.B.Y.K.P., Ankara, 1973.
(22) D.P.T., IV.B.Y.K.P., Ankara, 1978.

oranında artırıl-
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masını öngörmüştür.İnracatı artırmak üzere yatırımların uimkanları sa~~anan

zun dönemde ihracat

planlanaca~ı,ihraç

tutularak

maliyet,fiyat ve
racata yönelik

özen

ve

gösterileceği,ih

sermaye

yabancı

ortaklıkları

kolaylıklar sa~lanaca~ı,ihracatı hızlandırmak

Çin özel
gerekli

edilebilir ürünlerin nitelik,

sıtandardizasyonuna

yatırımlar

pazarlar göz önünde

ulaşım,ytikleme,depolama ~mkanlarına

ca~ı,ihracatı geliştirici

kredi

öncelik

i-

için

tanına

imkanlarının artırılaca~ı

ön-

görtilmüştür.(23)

2. 261 SAYILI KANUN VE

İHRACATTA VERGİ İADESi

İhracatın artması yalnız
masına değil,bunun ihracının

mümkün

dır.

Dünya

pazarda bir rekabet gücü
fiyatlarından

zandırmak,başka

ve

kaldırmak

fiyatlarında

sınai

ihraç fiyatJ.ndan

mamul

vergilerin

fikri üzerinde

muaflığının

kazandırılmış bulunması
ihracı

fiyatın

çıkaran

üstüne
ihracını

teşvik

yarattığı ağırlığın

maliyetlere giren bütün
müsai.t

vasıtalı

olma.ması,

(23) D.P.T. IV.B.Y.K.P.,Ankara, 1978.

fiyatları

üzerine

durulmuştur.6802 sayılı

çıkarmaya

düşünü

pazarlarda rekabet gücü ka-

kaldırmanın gerekliliği

fiyatları dış fiyatların

dırılması

raç

dış

fiyatı dış

nedenleri süratle ortadan

mamul

yerli mamüle u-

bir ifade ile mamullerimizi dünya

ile satabilmemiz için iç

ortada.n

şart

bulun-

ve bu imkanla-

yüksek bir fiyatla mal

lemez.Buna göre·mamüllerimize

İç

bulunmasına

temel

rın hazırlanmasına ba~lıd~r.Burada
luslararası

hazır malların

ihracata

çıkaran

ortadadır.

sebepleri
etmek için
ortadan kalkanundaki ihvergileri

i thal edil•n ham -
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madde için ödenen gti.mrük vergisinin iadesine
it

olmaması ayrıca

şı~ığı

sayılı

yararı

sağlamasını

müsa-

kanunda yer alan hizmet kar-

yükümlülüklerin maliyet için ciddi bir

umulan

ması

6802

me.vzuatın

a[ırlık

yarat-

engell.emiştir.

B.B.Y.K.P'nun ihracatla ilgili tedbirler böltimünde,"özellikle mamül maddeler
yükselten

dolaylı

layacak

pıratik

dilerek

ihracatın

ihracında

vergilerin

261

mallarının

ihracatçıya

vergi yönünden

sayılı

maliyetini

iade edilmesini

bir vergi düzenine ihtiyaç

lirtilmişti.İhracatta
çıkarılan

ihraç

e-

olduğuna"işaret

edilmesi

teşvik

sa~

be-

gerektiği

vergi iadesi rejimi 27.6.1963 tarihinde
kanunla sistemli bir biçimde

d~zenlenmiş-

tir.
261

sayılı

gi iadesinden
ması

kanunun l.maddesine göre bir ihraç
yararlanabilmesi.~çin

gerekmektedir.Mamül

sinden

niteliği

y;a.rarlandırılmaz.Buna

leme tabi
mamülün ne

tutulmuş

şartla

ise

göre

mamUl mal

ver-

niteliğini taşı

olmayan mallar vergi iadetarım

ürünleri ancak bir

yararlanabilir.Ayrıca

vergi iadesinden

malının

iş

her ihrac edilen

yararlanacağı

1967

yılına

kadar ihracatta vergi iadesi komisyonu(İ.V.İ.K)tarafında.n tesbit

edilmiştir.l967 yılında

bağlı teşvik

933

uygulama dairesine

oı;ıyilı

kanunla bu görev DPT'ye

verilmiştir.

261 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan 1963 tarih 6/2453
sayılı

bir kararname ile ilk olarak vergi iadesinin spesifik

(miktar üzerinden)

·.yapılması

kabul

edilmiş

ancak sonradan

1964 tarih 6/3071 sayılı kararname ile iadenin advalorem (de~er

üa-inden)

yapılması kararlaştırılmıştır.Vergi

iadesinde
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spesifik usulün

uygulanması uygulamayı güçleştiren

olmuştur.Bu

etken

ti~inden

düşük

usul

kaliteli mal

ihracatta vergi iadesinin

ltin aksayan bir diter yöntide

maoına

önemli bir

ihracını teşvik

ters

'.et-

düşmüştür.Usu

aynı malın düşük maliyet~e

imali

halinde yüksek bir:·ödeme,yüksek bir maliyetle üretilmesi halinde

bir ödemeye yol

d\.Şik

açmasıdır.(24)

933 SAYILI KANUN

3.

İhracatta

A.

261

sayılı

vergi iadesi

İadesi

Vergi
kanunun

uygulamalarını

yürtirlüğe

ihracatta vergi iadesi komisyonu

(İ~V.İ.K.)yürütmüştür.28.7.1967

ma

planının uygulanması

bul

edilmiştir.Kanunun yürürlüğe
yatırıml~rı

suna(BÜRO)

verilmiş,Eylül
teşvik

rak kurulan
tır.933

lama

say~

alanı

tarihinde 933 sayılı "Kalkın

esaslarına

tedbirleri

ve

girmesinden itibaren

dair kanun" T.B.M.M.deka-

girmesiyle beraber

ihracatı geliştirme

ve

teşvik

1967'de ise BÜRO, DPT'ye

ba~lı

ve uygulama dairesi(TUD) içinde yer

kanun ihracatta vergi iadesine

büro-

teşYik

geniş

ola-

almış

bir uygu-

getirmiştir.Bukanun ihracatın geliştirilmesi

ve dü-

zenlenmesi için gerekli tedbirlerin bakanlar kurulu kararnameleri ile

alınması

~ırımları
İK

ve

hükmünü

getirmiştir.

ihracatı geliştirme

zamanında çıkar~lan

ve

te~vik

bürosu

İV

kararnarnelerin eki vergi iade listele-

rini tek bir metinde toplayarak yeni bir vergi iade rejiminin
esaslarını saptamıştır.İVİK'in çıkardığı

iade

oranına

(24) H!Ç,

ş ..

baz

29.

alınan

%5

karlı

maliyet

kararnamelerde vergi
esası bırakılmış,
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ihraç

~fiili

maliyetlerden

fiyatlarının

düşük olması

de gerçek vergi yUkline

yaklaşan

layan vergisiz maliyet

bazları getirilmiş

siaemine esneklik

olar~maliyet

ihraç

bazı

yapılmasını

böylece vergi iade

bazi fiili f.o.b. fiyat

gibi yenilikler

ihracatı geliştirme

İhracatta

B.

Türkiye-',de
öngörülen düzeyde
çılara kısa

bazı

bürosuna

teşvik

Finansman

vergi

gerçekleşmesini

kararnameye

geliştirilmesi esaslarına

ia~

yatırımları

verilmiştir.

Kolaylıkları

ihracatın teşviki

sayılı

yerine fiili

getirilmiştir~ihracatta

ve

kalkınma planlarında

sağlamak amacıyla

vadeli ucuz ihracat kredisi

tarihli 6/10648
ve

ve

yeni bir

oranının hesaplanmasında

desinden yararlanacak mamulleri tespit görevide
ve

sa~

kazandırılmıştır.(25)

Vergi iadesinde,iade
baz

bir iadenin

halinde

olanağı

ihracat-

ilk defa 1968

ilişik ihracatın teşviki

dair karar ile

yürürlü~e

konul-'

muş1ır.

Sözkausu karar ihracat kredilerinde,bu tür kredilerin
maliyetini
gulaması

düşürme amacı

ile ihracat kredileri içinde bir

serbest döviz
açılacak

birler

gütmektedir.Ayrıca

selektif kredi uy-

ayırıma

karşılığında yapılacak ihracatın finansmanında

kredilerde kredinin maliyetini dahada

alınm:ış

gidilerek

böylece serbest döviz

düşürecek

ted-

karşılığında yapılacak

ihracatın teşvikine ağirlık verilmiştir.

Burada
rı

ihracatçı

ihtiyaç

ile temin ettikten sonra

devreye girmekte ve kredinin

duyduğu

krediyi kendi imkanla-

teşvik amacıyla sağlanan
ihracatçıya

(25) !BRAH!JVIHAKKIOGLU, s. 36.

mal

oluş

olanaklar

bedeli dli$Ü-
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çalışılmaktadır.(26)!hracatçı

rülmeye

kurup kredi

sağladıktan

dan ve selektif kredi
İhracat

a.

sonra vergi,resim ve harç

uygulamasından

işlemleri

ihracat

ilgili olarak

bankaların

dukları

işlemler dolayısı

yararlanabilmektedir.

ve ihracat kredileri ile

ve sigorta

şirketlerinin yapmış

aldıkları

ve sigorta muameleleri vergisinden,damga

paralar banka

resminden,diğer

kanun

tutulmuştur.

larda yer alan resim ve harçlardan istisna
Selektif Kredi

ol-

ile kendi lahlerine herne nam

ile olursa olsun nakten ve hesaben

b.

istisnasın

Kredilerinde Vergi,Resim Ve Harç !stisnası

Açılacak

bütün

bankalada bizzat temas

Uygulaması

6/10649 sayılı "İhracatın teşviki ve geliştirilme
si

esaslarına

lacak

dair karar"ile serbest döviz

ihracatın teşvikine ağırlık verilmiştir.l968

da merkez

bankası

nezdinde 5. milyon

redi. Fonu" kurulması

nansmanı

için

~L. '.lık

İhracatı Geliştirme

933
teşvik

kanun

Ve

karşı1anacağı,kalanm

esası getirilmiştir.

Teşvik

uyarınca

Fonu

tesis edilecek

fonlarından,ihracatı teşvik

raç edenlere
lerine

sayılı

geliştirme

edilecek maddeleri ih-

tanıtma,pazar araştırması,ilk yerleşme

yardımcı

olmak

fi-

kredilerde uygulanmakta olan faizin

açılacak

kullanıcısından alınacağı

c.

bir "Selektif K-

karşılığında yapılacak ihracatın

yüzde üçünün bu selektif kredi fonundan
kredi

proğramın

kararlaştırılmıştır.

Serbest döviz

ve

karşılığında yapı

amacı

bağ1anmıştır.Geliştirme

ve

faaliyet-

ile ödünç verilebilecelfi hükme
teşvik

fonu genel bütçe ile tesis

edilmiştir.

(26) Vedat YAYAN,
ya.no:

!hracatı Teşvik

Tedbirleri ve Türkiye, D.?.T.

'57. ·Ankara, 1981. s. 34.
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teminatlarının '}'1ı

Aynca ithal
bankası

kez

nezdinde " ÖzeL.ihraoat :fonu"

dan ihracata dönük

hazırlık

ve imalat

ihracatın finansmsı amacıyla

tekleyici projelere orta ve
İhracatı geliştirme

m~

fakat selektif kredi

c.

mer-

kurulmuştur.l3u

fon-

safhaları

ile kredili

ihracatı geliştirici

ve
kısa

vadeli kredi

ve

des~

verilmiştir•

ve teşvik fonundan verilen krediler

vergi,resim ve harç

yukarıdaki

kaydedileceği

25' inin

istisnalarından yararlandırıl

uygulamasından yararlandırılmamıştır.

İmalatçı İhracatcılara

Proje

Bazında

Döviz Tahsisi

MamUllerini ihraç eden veya edecek olan veya yurt
içinde

yabancılara

tacak olan
ları

ham ve

serbest döviz

imalatçılara,bu

yardımcı maddelerle,ihracında kullanacakları

teşvik

önceliğine

6/10649

haiz döviz tahsisi

ihtiyacı

ile

getirilmiştir.Daha

içinde döviz tahsisi

çemez ve tahsis edilecek dövizin TL
bankasına

teminat olarak

am-

transfer

şartıyla

yapılması imkanı

Tahsis edilecek döviz ihracat

kez

sa~

imalatçı tarafından hazırlanan

bürosunca uygun görülmesi

sayılıkararname

nın işletme

satan veya

mamUllerinin imalinde kullanacak-

balaj maddelerinin ithali için
projenin

karşılığında

1968 tarih ve
sonra

imkanı

kıymetinin

sağlanmıştır.

%50'sini ge-

karşılığının%

yatırılır

hükümleri

imalatçı

lO'u mer-

getirilmiş-

tir.
4.

1970 EKONOMİK İSTİKRAR TEDBİRLERİ PAKETİ UYGULAMALARI
İhracatta

A.

1970
lüğe konulmuş

Vergi

yılında

TL' nin

İadesi

bir ekonomik tedbirler paketi yürür-

değeri

yeliden

olmuştur~rk parasının kıymetinin

belirlenmiş

t,l Dolar 15 TL

yeniden belirlenmesi sonucu
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olarak

ihracatı teşvik

miştir.l970

tedbirleride yeniden gözden geçiril-

- 1973 d(:)neminde

yayınlanmış,ihracat

çeşitli

tarihlerde 14 kararname

vergi iadesi yoluyla

teşvik

edilmeye ça-

lışılmış~,Bunlar

içerisinde en önemlisi 7.8.1970 tarihinde

yürürlüğe

"İhracatta

konulan

vergi iadesi

uygulamasına

dair

karar" dır.
933

kanunun

sayılı

hesaplanan vergi iade
tede

tqianmış,l970

gerçekleştirenler

yerine tUm mamuller

oranları

yıli

her mamul için

uygulamasında

ayrıca

altı

lis-

için 1 milyon TL üzerinde ihracat
oranları

için% 40,%35,% 25:ve %15

uygulan-

ması kararlaştırılmıştır.

Bu oranlar prensip olarak serbest döviz

karşılığında

racata uygulanmakta krilingli ihracatta 2 ve 3
kapsamına

933
tı

girenler için % 10 ve

ve

geliştirme

edebilece~i

pit

kanunun

sayılı

teşvik

% 15

ih-

liste

sayılı

oranları uygulanmaktadır.

uygulanmasında yatırımları

ve ihraca-

bürosunun geçici vergi iadesinde tes-

azami vergi iade

oranı

% 15'den% lO'a indi-

rilmiştir.(27)

1978
ı

yılında ve~

iade

mart 1978 devalüasyonu ile

nında~şvik getirildiği

yüzde 25 alt
vergi iade
da

oranı

oranları

iki kez

ihracatçılara

değiştirilmiştir.

devalüasyon ora-

gerekçesi ile vergi iadesi üst

ise yüzde

5 ile

sınırlandırılmış

fakat

oranlarındaki düşürmenin hatalı oldu~u kısa

anlaşılarak

haziran 1978' de vergi iade

oranları

oranı

zaman-

tekrar .:

yük:eltilmiştir.

(27)

Rıdvan

KARLUK, İhracatta Vergi !adesi, !TO, ya.no: 1984
!stanbul, 1984. s. 51.
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İhracatta Finansman Ktiaylıkları

B.

sayılı "İhracatın teşviki

7.8.1970 tarih,7/1117
geliştirilmesi esaslarına
istisnası

tahsisi

selektif kredi

dair karar" ile vergi,resim,harç
ve proje

uygulaması

karar ile

şu

döviz

bazında

esasları bazı değişiklikler yapılarak

alınmıştır.7/lll7 sayılı

ve

yeniden kaleme
getirilmiş

yenilikler

tir.
a.

İhracat

sayılı ihracatın teşviki

1968 tarihli 6/10649
geliştirilmesi

dair kanundada yer

esaslarına

le 1970 tarih ve 7/1117
teşviki

oldukları

lerine nakten ve hesaben
gorta muameleleri

şekli

sayılı ihracatın geliştirilmesi

cat muameleleri ile ilgili olarak
yapmış

aldığı

ve
i-

ve

dair kanundada ihracat kredileri ve ihra-

esaslarına

ketlerinin

İstisnası

Kredilerinde Vergi,Resim,Harç

bankaların

muameleler

almış

dolayısı

şir

ile kendi lah-

paralar banka ve si-

oldukları

vergisinden~racat

ve sigorta

kredi

işlemleri

ve ihra-

catla ilgili muameleler damga vergisi,damga resmi ile

başka

kanunlarda yer alan

edilmiş

resim ve harçlardan istisna

diğer

tir.
Vergi,resim ve harç
çı tarafından hazırlanan

ya yurt içinde
teşvik

nede
lında

serbest dövizle

yabancılara

hazırlık

uygulanaca~ı

7/2027

ve imalat

hükme

sayılı

yapılacak

serbest dövizle

bürosunca uygun görülme'si

ile ilgili

istisnasının imalatçı

kaydıyla

ihracat ve-

projesinin

mamullerin

safhalarındaki

bağlanmıştır.Bu

karar ile

satış

ihracat-

kredi

ihracı

işlemleri

istisna hükmü 1971

yı

imalatcı ihracatçılardan başka
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imalatçıların

mamüllerini ihraç eden kendisi

sermaye

ihracatçı

b.

Farkı

için
sayılı

ve 7/1118

açılacak

karşılığında yapılacak

cata

hazırlık

makta
redi

farkı

ve imalat

mamüllerin yurt içi

farkı

alınması kaydıyla

ihra-

kredilerade uygulan-

satışlarıda

sayılı

selektif k-

caği belirtilmiş

farkı

TC merkez

ba.nka.nın

lamadan sadece knni kullanan
name ile selektif kredi
olarak serbest döviz
tirilmiş

farkı

kaynat;ı

ödemesi

sayılmıştır.
yapılma

yapılmayacak,uygu

yararlanacaktır.(28) Aynı

uygulamasından

karşılığı

yararlanabilme

kararşartı

ihracat yapma mecburiyeti ge-

aksi taktirde ne banka,nede kredi kullanan faiz far-

ödemesinden yararlanamaz
Açılan

layısı

öz

halinde uygulana-

reeskontuna müracaat

bankası

halinae ise bankaya faiz

getirilmiştir.

ödemesi ancak kredilendirme

kayna[;ından yapılması

ve mevduat

yayınlanmış

kararname

ödemeleri ile ilgili yeni hükümler

muamelesinin banka öz

kı

yapılmaK:ta

uygulamasından yararlanmaktadır.

Buna göre bankalara faiz

sı

ödemeleri

farkı

safhalarındaki

Daha sonra 7/1198
faiz

ihracatın

kararname geregince selektif kredi fonundFJ.n

ödemeleri bürodan belge

idi.Ayrıca

gelmiştir.

kredilerle ilgili olarak 1970 tarih

banka kredisi kullananlara faiz
bu faiz

olmayan

Ödemesi

serbest döviz
finansmanı

uygulanabilir hale

şirketlerinede

Faiz

imalatçı

ile faiz

denilmiştir.

belgeli ve belgesiz ihracat kredileri do-

~kı

ödemeleri bUtQe kanununda yer alan TC

(28) T!CARET BAKANLIGI, s. 41 •.
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merkez

bankası

nezdindeki "selektif kredi fonundan"

yapılmış

tır.

c.

Sanayici İhracatçılara Proje Bazında Döviz Tahsisi
Mamullerini serbest döviz

veya yurt içdnde

karşılığında

ihraç edecek

serbest tlöv5_zle f18.t8.C?.k olanla-

yabancılara

ra transfer öncelifti olan döviz tahsis edilebilecektir.
7/1117
ambalaj ve

sayılı

işletme

rinin tevsii ve

kararname ile

malzemeleri

yanında,imalatçıla.rJ_n

yeniycıtırıı:ılcırını:rı ihti~rc:ı.cJ.

maddelerin ithalinde döviz tahsisi
viz tahsis

hammadde,yardımcı

tesisle-

:için gerekli

imkanı getirilmiştir.DC:i

olmayan

imkanından imalatçı

madde,

ketlerinin mamullerini ihraç ettikleri

ihracatçı

sermaye

imalatçılarinın

:şir

ham,

madde ve ambalaj malzemesi veya tesislerin tevsii

yardımcı

veya yeni

yatırım ihtiyaçları

için

yararlanmalarıda

öngörül-

müştür.

Transfer
için

ihracatın

önceli~ine

serbest döviz

haiz döviz tahsis olunabilmesi
karşılı~ında yapılması şarttır.

Tahsis olunacak toplam döviz

miktarı

projenin ince-

lenmesi sonucu büroca uygun görülen ihracat

kıymetinin%

sini,işletme

yatırım

ları

ve tesislerin tevsii veya yeni

50'

ihtiyaç-

için tahsis olunacak döviz ise bu %50'lik tavan içinde

kalmak

kaydıyla

Tevsii ve yeni
rülmesi

kıymetinin%

ihracat

yatırım

şarttır. İhracat

tın,büro tarafından

tilen süre içinde

25'ini

aşamaz.

projelerinin büroca uygun gö-

projelerinde taahhüt edilen ihraca.:..

verilen döviz tahsis belgelerinde belir-

gerçekleştirilmesi

gerekir. Büro kabul edi-

lebilir durumlarda bu süreyi bir misline kadar uzatabilir.
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1980

ÖNCESİ

İHRACATI TEŞVİK SİSTEMİNİN

DÖNEM

GENEL

B!R DE:}.ERLENDİRMES!

Türkiye'de

planlı kalkınma

dönemine kadar ciddi ve tu-

tarlı

bir

kınma

dönemine girilmesiyle beraber

nelik

çeşitli

ihracatı

teşvik

tedbirlere

içinde uygulama

alanı

sistemi mevcut

baş

en

nin

sayılı

amacı

kanunla

sa~lanmasıdır.Vergi

ise

ihracatımızın yapısal

mamül mallar

ihracının

şüphesiz

dış

di~er

ülkelerin

tür

aynı

piyasada rekabet edebilmeleri-.

iadesinin
olarak

geniş

anlamda

güdülen_amacı

değişiminin başarılması

toplam ihracat içinde

oranının

ve

yüksel-

sa~lamaktır.

İhracatta
sınai

olanı

tedbirleri

olan ihracata vergi iadesi-·

dar anlamda mamüllerimizin

nin

yö-

yapılan teşviklerdir.l963 yılın

getirilmiş

ve kalitedeki mamülleri ile

mesini

ve en önemli

geniş

kal-

ihracatı geliştirmeye

vurulmuştur.Bu teşvik

ihracata verGi iadesi yoluyla
da 261

deSildir.Planlı

mal

ihracını artırmak

dır.Geleneksel tarım
şartları,düşük

ülkemizin özellikle

ilkesini amaç

ürünlerimizin

teknoloji gibi

guna göre genel olarak

edinmiş

bulunmakta-

ihracında artış,tabiat

çeşitli

nedenlerle

sınırlı

oldu-

ihracatımızın geliştirilebilmesinin

daha çok . sınai ürünlerin
oldu~

uygulaması

vergi iadesi

ihracının artırılabilmesine bağlı

söylenebilir.Bu nedenle bu yönde alınan ihracatı teş

vik tedbirleri ve bunların içinde en yaygın olan ihracatta
vergi iadesi uygulamasının olumlu etkiler yaratacağı umulmuştur.
Türkiye'de ihracatta vergi iadesi uygulaması sonucunda
sınai ürün.ihracatında önemli sayılabilecek artışlar olmuş-

- 35 tur.Fakat bu ürünlerin genel ihracat içindeki payları nispeten küçük oldugu için ihracatın yapısını sınai ürünler lehine degiştirmek çabalarında önemli bir başarı sa~lanamamıştır.
Ayrıca sınai

ürün ihracatı vergi iadesine karşı fazla duyarlı

olmadığından

ihracatta vergi iadesinin ihracatı teşvikte tek

başına

yeterli bir araç

olmadığı görülmüştür.(29)

Türkiye'de vergi iadesi uygulamasının başladığı 1964 yı
lından

inceleme dönemimizin sonuna kadar olan dönemde gerçek-

leşen ihraca~ın%
Elealınan

lanan
geri

35.2'si vergi iadesinden

yararlanmıştır.

dönem içinde toplam olarak vergi iadesinden yarar-

ihracatın%

19.l'i vergi iadesi

şeklinde ihracatçıya

ödenmiştir.

İhracatta vergi iadesi uygulamasının başladığı 1964 yı
lında

vergi iadesinden yararlanan

çindeki

başlamış

yükselmeye
dan

% 2.8 iken 1969

payı

fazlası

ihracatın

yılından

da rekabet gücümüzü
geliştirebilecek
yapılan.

(29)

döviz tahsis

dış

piyasalar-

ihracatımızı

dönük ithalat

uygulamalarıda ihracatımızın artı

amacına ulaştığını

bu devrede

gibi

olmamışt;ır.

HİÇ,

tedbirlerdir.İhracata

uygulanması

olumlu etkisi olabilecek tedbirlerdendir.Fakat bii-

ğildir.Çünkü

lik

başlamıştır.

faiz

yoluyla

artırabilecek,dolayısıyla

olumlu

tün bu tedbirlerin

teremediği

düşürme

düşük

hızla

ihracatının yarı

vergi iadesi rejiminden yararlanmaya

ihraç ürünlerimizin maliyetini

rılmasında

itibaren bu oran

ve dönem sonunda Türkiye

!hracat kredileri ve bu kredilere

için

toplam ihracat i-

s. '+3.

ihracatımız

iddia etmek mümkün de-

kayda

ihracatımızın yapısındada

değer

bir

önemli bir

artış

gös-

değişik

- 36 Çeşitli teşvik

tedbirlerine rağmen sözkonusu dönemde ihplan hedeflerine uygun suratle artmayışı çe9itli se-

racatın

beblerle izah

edilebilir.Herşeyden

kir ki özellikle 1963

yılından

önce

şunu

belirtmek gere-

buyana ihracatta vergi iadesi

ihracatta döviz tahsisi,ihracat kredileri ve faiz indirimi gibi

teşvik

tedbirleri

dönemde bu uygulamalar gerekli
turulamamıştır.(30)Diğer
alınması

susunda

olmakla beraber bahis konusu

uygulanmış

ihracatın geliştirilmesi

taraftan

değildir.Diğer teşvik

celeme konusu dönem boyunca gerekli önem

tespit

ihracat

alanları sıhhatli

edilememiş yatırımlar

hu-

teşvik

ted-

tedbirlerine ise inverilmemiştir.özellik

politikası izlenememiştir.Bu

le gerçekçi bir denge döviz kuru
yanında

yoğunluğa kavuş

gerekli tedbirler burada incelenen

birlerinden ibaret

nun

.ve

yaygınlıt;a

bir plan çerçevesinde

etkin bir

şekilde

bu alanlara yö-

neltilememiştir.

IV.

1980 SONRASI DÖNEM
1.

GENEL OLARAK

24 ocak
reci ile Türkiye
ikameci

kararları

olarak

sanayileşme

sanayileşme

anılan

stratejisini

ekonomik istikrar südeğiştirerek

yerine ihracata yönelik

sanayileşme

ithal
stra-

tejisini benimsemiştir.Bu meyanda ihracatı teşvik sistemindede
önemli

değişiklikler yapılmıştır.

Günümüzde uygulanmakta olan ihracatı teşvik tedbirleri temelde 24 ocak 1980 tarihli

11

!ktisadi !stikrar Tedbirleri" ·

kapsamında yer alan 8/182 sayılı ihracatı teşvik kararı ile
başıatıl mıştır.

(30) TİCARET BAKANLIGI, s.63.
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Bu karar

doğrultusunda ihracatı teşvik

tedbirlerini uy-

baclı teşvik

ve uygulama dai-

gulamaya koymak için D.P.T.''ye

kurulmuş,böylelikle teşviklerin

resi

macı güdülmüştü:r.B/182 sayılı

sayılı"İhracatta

17596

mıştır.Teşvik

lerden

karardan

başka

1979 tarihli 7/

vergi iadesi kararı"da yürlirlükte kal-

tedbirlerini toplu olarak görmeden önce 24 Ocak

ile benimsenen yeni

kararları

tek elden yönetilmesi a-

sistemini önceki dönem-

teşvik

inceleyelim.Bu

ayıran·Bzellikleri

özellikleri

ayırıcı

Uç grupta toplamak mUmkündür.
A.

İhracat Tanımının Genişletilmesi

24 Oeak Ekonomik istikrar tedbirleri çerçevesinde ö-

zetlenen

ihracatı teşvik kararı

ve eklerinde

sık

sayılan satışlar kavramına rastlanmaktadır.Buna
mı:ı,l ihrace.tı

olmayan bir

takım

bir tutulmakta ve ihracata
lanmaktadır.TUD

ler

tebli~inı~

-

80/4

ihracat

göre gerçekte
ihracatı

tanınan teşviklerden

sayılı

göre:.

hizmetlerde ma.l

sık

ile

onlarda yarar-

ihracat sayılan satış ve teslim-

'-..ı

Yabancı kuruluşların kısmen

veya tamamen finanse ettiı

gi yurtiçi
edilen ve

yatnımlarda
kullanılan

çıları tarafından

-

müteahhitler

tarafından

yurtiçinde imal

mamUller veya bu mamUllerin yerli imalat-

söz konusu müteahhitlere teslimi;

Anlaşmalar gere~i

yurtiçinde

nan

yabancılara,yurt&şından

rın

yerli Uretecilerce döviz

kuruluş

ve tesisleri bulu-

getirebilecekleri bir
karşılı~ında

bu

takım

malla-

kuruluşlara satıl-

ması;

-

Yabancı

ülkelerin Türkiyedeki temsilcilerine döviz kar-

şılı~ı yapılan satışlar;

- Turistlere

yurtaşına çıkışlarında

sonradan gönderilmek

kaydıyla yapılan

ve

teslim edilmek veya
alıcı başına

500 do-

- 38 -

ları aşan satışlar'.;

- Yur·tdışında çalışan Tttrk va tandaşıarına memleket e geolmadıkları

tirmek zorunda

dövizler

karşılığında yapılan

sa-

tışlar;

- GUmriik
viz

hattı dışı eşya satış mağazaları tarafından

karşılığında

satışlar;

tarihinden itibaren azami 6 ay içinde ambalajla-

Satış

-

yapilan

narak ihraç iiriinleri ile birlikte ihraç edilmek
malatçıların ihracatçılara

zemeleri ile ilgili

şa

teslim

ettiği

şartı

ile i-

ambalaj mal ve mal-

satışlar;

Yatırım teşvik

-

dö-

belgesi alarak toplu sosyal konut in-

edecek olan kamu ve özel

kuruluşların yurtdışında

larıpazarlama organizasyonları

ile

yurtdışında

kuracak-

çalışan

vatan-

daşlmımıza;türkiyeye getirmek zorunda olmadıkları dövizlerle

bu konutlarJ.n

satışı;

- Kara,Deniz ve Hava
sonuda

ulaştırma

hizmet ve faaliyetleri

navlun bedellerinin serbest döviz olarak yur-

kazanılan

da getirilmesi;
tirilecek

İhracata dönük,yatırım teşvik
yatınmlar

yatırım mallarını
imalatçıların

bu

- Turizm
selai ile

bu belge sahibi

bakanlığınca

yurtiçi ve

sayılır.Bu satışların

alması

yurtdışındaki

döviz

tu-

karşılığı satış

serbest dövizle

yapılması

kat' i ve geçici· vergi iadesi listelerin-

gerekmektedir •

...

satan yerli

belgelendirilen turizm mtiesse-

sırasında yaptıkları

satılan malların

de yer

yatırımcılara

satışları;

rizm faaliyetleri

ve

gerçekleş

için gümrük muafiyeti ile ithali mlimkün

ee~at acentalarının

lar ihracat

belgesi ile

-·39Yukarıda sayılanların dışında
rın

garantisiz ticari borçla-

fasmimalatla ödenmesi durumundada

yapılan

ihracat ihra-

catı teşvik araçlarınan yara1andırılmaktadır.

Bu

sayd~arımız

satışları

lacak dövizle
yaptığımız

si bu ihracat

2) Döviz ödememiz gerekirken malla

belirtilen ihracat

genişletmiştir.

ile getirilen

imalatçı olması

ihracatçı

miktarında

ihracatı

teşvik

fonundan bir

yıl

miktarı

gerekir.

ihracatı

vadeli

ihracı

düşük

sermaye

sermaye

şirketleri

lama,paketleme,tasnifleme,depolama,koruma ve

rılırlar.İhracatçı

iadesi ve
serbest

fa-

şir

döviz tahsisi ve transfer

htikümlerindenyararlanırlar.Bu şirketler

nulaında yapacakları yatırımlarda

gerçek-

taahhüt edilen

60~ıdır.Bunun yanında ihracatçı

farkı

şirket

belirlenen

yıl

sözkausu miktarda

önceliği tanınır.Ayrıca ihracatçı

indirimi,faiz

Kara-

tedbirlerin-

ih~atı gerçekleştirmesi

ihracatı teşvik kotasından

ithal rejimi

her

tarafından

izli kredi alabilir .• Bu kredinin

ket~ine

gerekmeyen ihracat

şirketin ihracatı teşvik

İhracatçı şirket

mal bedelinin%

istedi-

ilgilidir.

den yararlanabilmesi için TUD
en az ihracat

değinmek

bir tür

sayılı "İhracat Şirketlerini Teşvik

tanınan teşviklerle

Bir

burada

sokmaktadır.Ancak

husus 8/1173

leştirirse

tanımının genişletilme

sayılan satışları gerçekleştirenleride

durumuna

ihracatçı

lerine

yapıla

1) Yurtiçinde

ödemeleri kapsayacak biçimde

Yukarıda

rı"

tanımını

İhracatçı Tanımının Genişletilmesi

B.

ğimiz

ihracat

gümrük

geçici
ambalaj-

taşımacılık

ko-

muafiyeti,yatırım

diğer teşviklerden yararlandı

kullanmına bırakılan

dövizi yurt-

- LJ-0 -

dışındaki
ğer

faaliyetlerini düzenlemek,büro açmak ve ilgili dikarşılamak amacıyla

giderlerini
1984

yılına

sermaye

jını aşan ihracatçı

Dışa Açılmanın

C.

geliştirilerek

sistem
imkanı

rinden ithalat yapma

kullanabilir.
Comecon ülkele-

dolarlık

50 milyon

ihracat bara-

şirketlerine tanınmıştır.

Özendirilmesi

24 Ocak istikrar paketiyle belirlenen yeni strateji

giren

doğrultusunda yürürlüğe

ihraca·tı teşvik araçları

malatçıları,imalatçı

ihracatçıları

dan

ihracatç~rı

olmayan

ilişkisi

Fakat bununda ötesinde
cak

hükümlerde

ile

doğru

ihracata özendirmektedir.

tedbirleri bundan böyle

ge~ektedir.Daha

diren bu hükümler özetle

çok

teşvik

yapıla

edici bir

yatırımcıları

ilgilen-

şöyledir;

Yerli seERyeye
yeli ihracat projelerinin
şartına bağlı

imalatçı

pazarlara yönelmesini

yatırımların dış

takım

teşvik

veya

i-

dayalı yatırımlarla yabancı
teşvik

olup bu projelerin

lanacakları teşvik araçları

TUD

edilmesi ihracat
değerlendirilmesi
tarafından

serma-

yapmaları

ve yarar-

belirlenir.Buna

göre;
-Projede

kullanılması

larla imal edilemeyen
de gümrük muafiyeti
-

zorunlu olan ve yerli imkan-

yatırım malı,makina

ve ekipman ithalin-

uygulanır.

Yatırımlarda kullanılması

girdiler için gümrük taksitiendirmesi
-

Yatnım

indirimi

-

Bina,inşaat

yapılabilir.

sa~lanır.

vergisi

- !hracat yapmak

zorunlu ithali gerekli

alınmaz.

koşuluyla yatırım aşamasında

orta

- 'H -

ve uzun vadeli kredi verilip bu kredilere vergi, resim ve
harç

istisnası

racı

kez

tanınır.

Yatırımcıya tanınan

bankadan geçerlifaiz
bankası

bu kredi

oranından

düşük

faizli olup ayatırımcı

kredi alan

faiz iadesi fonundan faiz

farkını

mer-

talep eder.

- İhracat garantili uzun ve orta vadeli yatırım kredilerinde araan ihraç

oranında

bölgelerin% 50'si
Yurtiçi

geri

şartı

tespit edilmektedir.

yatırımların dış

pazara dönük

vik edilmesinin

yanısıra yurtdışında

pacak olau Türk

firmalarının

geliştirilmeside

teşvik

Buna göre
yapacak olanlara

bölgeler için normal

kalmış

inşaat

tedbirlerinin

yurtdışında

k~psamındadır.

müteahhitlik ve

çalışmalarıyhilgili

inşaat

hizmeti

olarak vergi,resim,harç
tahsis

döviz getirme

yükümlültiğü,ihracatı teşvik

iDJlat ve

malzemelerinde tahsis

lıkları,yurtd;ı.şına işçi

ve mühendislik ya-

faaliyetlerinin desteklenme ve

istisnaları,transfer kolaylıkları,döviz

gıda

olanlarının teş

kolaylıkları

fonundan yararlanma,

önceliği

ve ihracat kolay-

gönderilmesinde öncelik gibi

teşvika

raçları tanınabilmektedir.

1980

Şimdi

hiyetlerini ana
2.

sonrası

hatları

uygulanan

teşvik araçlarının

ma-

ile inceleyelim.

İHRACATTA VERGİ İADESİ

24 Ocak
bağlı teşvik

kararları

ile tüm

teşviklerin Başbakanlığa

uygulama dairesince yürütülmesi hükme

tır.Günümüzde

uygulanan

1980 tarih ve 8/182

ihracatı teşvik

tedbirleri temelde

sayılı ihracatı teşvik kararı

tılmıştır.l980

sonrasında

rih ve 7/17596

sayılı ih~atta

8/182

sayılı

bağlanmış

karardan

vergi-iadesi

ile

başka

kararıda

başla

1979 tayürürlük-
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te

kalmıştır.

1980·sonrası

len yada ihraç
.
'

lınmış

~~de

uygulanan vergi

edilmiş sayılan
.

sisteminde ihraç .edi-.

maddelerin
-- .
~

-~

~

ihracına

kadar a.-.
-·

vergi,resim ve harçlar ile benzer etki yapan yükler

hesaplanarak tespit edilen orana göre ihracattan sonra ihra ....
catçıya

için

iade edilmektedir.Uygulamada her ihraç edilen mamul

ayrı ayrı

mali yüklerin

hesaplanması

mümkün

olmadıgı

i-·

çin ihraç edilen ve ihraç potansiyeli olan mamullerimizin maliyetlerine giren bu yükler ortalama olarak bir

% değer

oranları

linde tespit edilmekte ve uygulanacak vergi iade
kanlar kurulunca onaylanarak
İhraç

ri

edilen mamülün

arttıkca

tabi

vergi iadeside

dacağı

hesabı

işlem görmüşlük

artmaktadır.Ancak

derecesi,katma

değe

arttığından yararlanacağı

zaman zaman ortaya

değerlendirmek amacıyla

ihmal edilerek maliyetindeki mali yük az

men yüksek vergi iadesinin

ba-

yayınlanmaktadır.(30)

mali ytik

nemli ihraç potansiyelini

şek

uygulandığı

ö-

çıkan

mali yük

olmasına

rağ

mamuller vergi iade

listelerinde yer alabilmektedirler.
Mevcut vergi iade sisteminin en önemli özelliklerinden
birisi

ihracatçı

firmaları

daha fazla ihracata yöneltmek ve

bu nedene artan pazarlama giderlerini
li bir ihracat

karşılamak amacıyla

değerini aşmaları kaydıyla

bel-

yararlanabilecekle-

ri ilave vergi iadesidir.
Halen vergi iade oranları
dört adet vergi iade listesi

%2

KARL~A

,

İhracatta

arasında değişen

barajlarının aşılması

ilave vergi iadesi Ödenmektedir.
(30)

%8

bulunmaktadır. Ayrıca yukarıda

gibi belirli ihraç

belirtildiği

ile

••• s. 47.

halinde
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3.

GUMRUK
1968

MUAFİYETLİ DÖVİZ TAHSİSİ

yılında

bakanlar kurulu

kararı

ihraç eden veya yurtÇinde serbest döviz
imalatçılara,bu
dımcı

ürürlerin imalinde

karşılıgında

kullanacakları

satan

ham ve yar-

maddelerle ambalaj malzemelerinin ithalinde ithal

sıtlamalarına bakılmaksızın

tahsisi

sözünü

önceliğide

transfer

kı

olan döviz

yapılması kararlaştırılmıştır.

1980

yılında

kabul edilen 8/182

sayılı

kararname ile

ithal girdilerine gümrük muafiyetide

etti~imiz

mıştır.Böylec.e
aynı

ile ürünlerini

tanın

ihraç ti.rtinlerimize rakip ülke tireticileri ile

maliyet üzerinden girdi

imkanı

rekabet

tanınarak

şansı

artırılmıştır.

Bu
gelişmede

si

kararın

en

1980

azından

olmuştur.Aynı

sonrası ihracat.ımızda

görtilen önemli

·

belirli sektör tirünleri için büyük etki-

gümrük muafiyeti

uygulamasının

önemli bir

yan etkiside muafiyet uygulanan madde ve malzemelerin yerli
üreticilerinin bu alanda

dış

sı

gelişmeye zo.rlamalarıdır.

ve böyke kendilerini
4.

rekabete

açılmalarının sağlanma~·

( 31)

GEÇİCİ KABUL YOLUYLA YAPILACAK iTHALATA DÖVİZ TAHSİ
Sİ

VE GÜMRÜK

MUAFİYETİ

Ham ve yari mamul maddelerin yurda geçici olarak
halinden sonra azami iki

yıl

ra tekrar ihraç edilmesi

şeklinde

1980

sonrasında

8/182

jçinde bir

sayılı

tür.
(31) !BRAH!l\1HAKKIOGLU, s. 62.

karar

işçilik

gördükten son•·

özetlenebilen bu
uyarınca

it-

TUD'ca

teşvikler

yürütülmüş~
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Uygulamada

yurda geçici olarak sokulan ham ve

yardımcı

maddeler için gümrük,vergi,resim ve harçlar kadar teminat alınmaktadır.İhracatın gerçekleşmesinden sonra ise iade edilmektedir.İhracatmgerçekleşmemeei halinde bu teminat hazine-

ye irat kaydedilmektedir.Geçici kabul yoluyla ithalat iki
uygulanmaktadır.Bedelli

kilde

şe

geçici kabul ve bedelsiz geçici

kabul.
Bedelli geçici ithalde ithal listelerinde olsun
geçici olarak ithal edilecek ham ve
leri ithalat rejimi

yönetmeliğine

denyapılacak:ithalat esaslarına

edilir.İhraattan

yardımcı

olmasın

maddelerin bedel-

ekli liberaeyon

ı

lietesin-

göre mal bedelleri transfer

sonra katma değerle birlikte ithal edilen

mal bedelleri döviz olarak yurda getirilir.Burada vergi iadesi katma

değer

olarak yurda getirilen döviz üzerinden uygula-

nır.

Bedelsiz geçici ithalde ise ithal edilen
maddeer için herbngi bir ödeme
de ithal listelerinde bulunma
yurda sadece katma
deside

5.

yanlızca

yapılmaz.Ayrıca

ham,yarı

bu maddelerin-

şartı aranmaz.İhracat sonrası

de~er karşılı~ı

döviz getirilir,vergi

getirilen döviz üzerinden

KURUMLAR VERGİSİ !STİSNASI

nunla,5422

sayılı

li olarak kurum

anda bir
yaş

yıl

sayılı

ka-

kurumlar vergisi kanununda ihracatla ilgi-

kazançlarından

kin hükümler kabul

ri ile

ia~

yapılır.

Ülkemizde ilk defa 24.12.1980.tarih 2362

şu

mamul

belli bir indirim yapmaya

edilmiştir.Muhtelif değişikliklerden

içinde aegari 250 bin

meyve,sebze ve su tirünleri

dolarlık

iliş

sonra

sanayi ürünle-

ihracatında

ve döviz o-

bel:rl:

larak gelen

dış

navlun giirleri,özellikteki turizm müessese-
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leri

sa~ladıkları

oranında

döviz gelirlerinin %20'si

tisnadan

yararlanmaktadırlar.Bunun yanında

de,ihraç

edildiğinin

tevsiki

larayaptıkları satışlar

tam

bu is-

sanayi ürünlerin-

şartıyla imalatçıların ihracatçı
olarak,imalatçı

olmayan

ihracatçı

lar ise 1/4 oranında bu istisnadan yararlanabilmektedirler.
Ancak %20 oranındaki bu kazanç gelir vergisi kanununa göre
tekrar vergilendirilmekte ve
küçülmektedir.Bu istisna
seselere
6.

yanlız

İHRACAT KARŞILIG I DÖVİZLERDEN

sağlanan

belgesinde

edilmektedir.

MAHSUP

belgesi kapsamında yapılan

dövizler yurda getirilmeyerak

adı kayıtlı

boyutu çok

kurumlar vergisine tabi mües-

tanınmakta,böylece kurumlaşma teşvik

İhracatı teşvik

tan

sağlanan istisnanın

ihracatı

ihracatçının yapacağı

teşvik

her tür imalat

bedennin,yurtdışındaki btife,temsilcilik,şube,tesis

giderlerinin,yurtiçi ve

ihracat-

yurtdışından sağladıkları

lerinin ana para ve faiz ödemelerinin ödenmesinde

ve idame
döviz kredikullanıla

bilir veya ödenecekbedellerle mahsup.edilebilir.
belgesi çerçevesinde

Yatırım teşvik

tın

da

V.

bedelleride herhangi bir
yapılan

yapılacak

ihracatı. teşvik

belgesi

ithalakapsamın

ihracat bedelleri ile ödenebilir.

1980 SONRASI DÖNEM

İHRACAT! TEŞVİK SİSTEMİNİN

GENEL

BİR

DEGERLEN.I)İRMESİ
İhracata

yönelik

sanayileşme politikası

sonrası ihracat~şviklerinin amacı kısa

ihraç gücti
de~işt~rek

kazaıih.rmak,uzun

dönemde .me

toplam ihracat içinde

tırmak olmuştur.

çerçevesinde 1980

dönemde ürtinlerimize

ihracatımızın yapısını

sınai

ürünlerin

payını

ar-
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Dar
dan

aıamda teşvikpUitikası doğrudan

ihracatın artırılması

aarken,geniş

anlamda

etkileyen genel ekonomik politi-

ihracatı

leyişini

mi ile

stratejisinin
egemen

te

uluslararası

uzmanıaşmaya

İthal

fiyat

ekonominin

değer

ihracata dönük samekanizmasının iş
ulualararası

tedbirlerinin

teşvik

rekabete

gidilmesinin

ekono-

catçılar şekline dönüşmekte

teşvik

hazırlanması

yurtiçi

amacı

ve

ticaret-

dış

sağlanmasına yardımcı olmaktır.

ikamesinde genç sanayiler

argümanı,ihracatta

ve ithalatta

karşılığı

ihracatta

durumdada

ulualararası rekabetehazırlanma

makta fakat bu

politikası

aa~lamaktır.

Böyle bir stratejide
sanayinin

benimsediği

teme~ amacı

kılarak,ulusal

bütünleşmesini

ihracatı teşvik

stratejisi ile bir bütün içinde

sanayileşme

lendirilmelidir.(32)Türkiyenin
nayileşme

dolaylı yol~

ile ilgisi bulunan tedbirleri kap-

ka tedbirlerinide kapaar.Bu nedenle
belirlenen

veya

korumacılık politikası

olmaktad;ı.r.(33)

politikal.

sürecingereğinden

genç ihra-

uzun

Her iki

süreci önem kazan-

tutulması

sistemin iç

dinamiğini bozma~dır.

Türk~ye

1980 öncesi ve

tan sonra mali
laşmıtır.Bu

sonrası

avan~larsağlayan

sistemin

bir

uluslararası

ve devlet gelirleri ile

dönemde ihracata ihracatteşvik

sistemi içinde yak-

forumlarda

savunulamadığı

ihracatın desteklendiği

fikrini ver-

diği bilinmektedir.Türkiyenin bundan sonra uy~layacağı pöliti,,

ka,üretim ihracat zinciri içinde verilecek
cat

pazarlarXLgenişletici

ve yeni

pazarıara

teşvikler

yönelmeyi

ile ihrateşvik

(32) Cem ALPAR, Türkiye'nin !hracat Sorunu, Ekonomik Yaklaşım
A!T!A, yıl ı, ciit ı, sayı ı, Ankara, 1981.
(33) Canan Balkır, 1987 Yılında !hracatı Özendirme Politikaları Neler Olmalıdır ?, Türk Trade, Ankara, 1986.
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araçl~geliştirmek olmalıdır.

edici

Bilindiği
şılığı

ihracat9ılarateşvik

teşvik

dövi~ tutarlarına bölü~üz

or~~ı~ ~rttığı

•
görülmektedir.

fillar

Görüldüğü

Bu

%8

1981

%12

1982
1983

% 14
% 16

1984

% 32

1985

% 39

1986

% 41

ihracatçılar

oranıarında

ba~ımıı

yılla-

taahhüt ettikleri dövizin giderek

döviz tahsisi talebinde

artış kullanılan

zaman

Oranlar

1980

gibi

tanınmaktadır.l980

belgeleri üzerinden tahsis edilen döviznk-

taahhüt edilen

ra eöre bu

artan

belgeli ihracat kar-

ithal girdilerinegümrük muafiyeti

den sonra
tarını

gibi

girdiler

bulunmaktadırlar.

açısından ihracatın

giderek

dışa

hale gelmesi olarak yorumlanabilir.

Gtinümüz~e

si olarak

ihracat ticaret becerisinden çok sanayi becerinedenle

değerlendirilmelidir.Bu

le yerli girdi tiretiminin
Mesela 1986 sonunda
gıda,ki~y~,demir

artışı

ihracata~tirilen teşviklerden

çelik,tekstil ve beyaz

ihraatı teşvik

girdilere isabet eden
tonu ödemesi

kısım

yapılmayarak

i-

bir birini desteklemelidir.

tekleme ve fiyat istikrar fonundan
çok madde için

teşvik politikası

eşya

yapılacak

belgesi

biri olan

ihracatında

des-

ödemelerde bir

kapsamında

ithal edilen

için destekleme ve fiyat istikrar

ödemelerin sadece yerli

katkı

üzerin-
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den

hesaplanacağı
Yatırım

belirtilmektedir.·

ve ihracat

teşvik tebliğleri altında açıklanan

bu kararlar :!.hracatta efektif

teşviği artırıcı

racat zincirini destekleyici yönde
İhracatta teşvik

alınmıştır.

sistemi hangi sanayilerin

belirleyen en önemli f'aktördüf.l980

ğını

ve üretim ih-

sonrası

viklerinden vergi iadesinin bu konudaki görevini
diğini

amaç

söyleyebiliriz.Bilindiği

kısa

dönemde ihracat hacmini

kaynak

belirlenmiştir.Bu
yoğun

artırmak

nedenle 1980

sanayilerde daha

lirken sermaye

yoğun

ihracat

teş

gerçekleştir-·

gibi vergi iadesi ile güdülen-

toplam ihracat içinde sanayi mamüllerinin
olaak

dışa açılaca

düşük

uzun dönemde ise
payını

sonrası

yükseltmek

emek ve

doğal

oranda vergi iadesi veri-

sanayilere daha yüksek vergi iadesi uy-

gulandığı görülmüştür.

!hracat·taki olumlu

gelişmede

araçları mevzuatımızda dağınık

gili düzenlemelere

bir

biçimdedir.Teşviklerle

ihracatı teşvik kararında,ihracatta

iadesi.·:kara.rında,KDV

il-

vergi

kanununda,kurwnlar vergisi kanununda,pa-

ra kredi kurulu karar ve
tebliğlerinde

teşvik

en büyük paya sahip

tebliğlerinde,DPT

rastlanmaktach.r.

ve merkez

bankası

İ

D I

Ş

k i n c i

T ! CA R E T

B ö ı ti m

B i r i n c i

Ş

T

İ

MO D E L

I,

CAR E T
İ

N

İ

s

ı

m

ı

S E R MA Y E

SİRKETLERİ

İ

GE L !

ş İ

kuruluş

ve

Mİ

JAPON GENEL TİCARET ŞİRKETLERİ
yılından

ticaret sermaye

çalışılan dış

da kurulup,II. Dünya
şirketleri

itibaren

şirketleri,l9.

savaşından

adıyla anılDiar.Japon

kökenli büyük ticaret

şirketleri

ülke ve fonksiyon

gelen" Sogo ShosATrupa

Hauses),ABD köken-

en önemli özellik genellikle-

mal ve fonksiyon,çokuluslu

şirketler

bazında çeşitlenmeye g~derken,Japon

şirketleri

Japonya-

genel tica-

şirketlerini

şirketleriyle(Trading

ridir.Avrupa

yüzyılda

uygulanmasıdır.Bu kuruluş

genel ticaret

şirketlerden ayıran

teşvikine

geliştirilen

şirketi anlamına

li çokuluslu

ticaret

sonra

modelinin Ttirkiyeye

lar Japoncada gael ticaret
ha"

K

N DÜNYADAK

Türkiye'de 1980

ret

İ

R K E T L E R

İ

MO D E L

DI

ş İ

S E R MA Y E

hem mal ve tilke,hemde fonksiyon

genel

bazında
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çeşitlerneye gitmişlerdir.

JAPON GENEL TİCARET ŞİRKETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1.

Japonyada genel ticaret
ilk kez feodaliteden kapitalizme
1850'lerde ortaya

hazırlıksız

ile

rekabete

diğer batılı

asgari sevi-

devletlerin

kapılarını uluslararası

durumdayken

açmıştır.(34)

kurtarmak

boyunduruğtu1dan
larındestekleme

de kmarlar

ve

amacıyla

almıştır.Ticaretin

Mitsubishi gibi

ticaretini

dış

kuruluş

artırma

büyük boyutlu ihtisas

yönün-

kuruluş

geree·inin kd:u.l edilmesi. sonucu Mi tsui ve

kuruluşlar,bu alanda~aaliyet

şirketlerinin

ilk

örne~rini teşkil

Japonya'da kapitalizmin
ile ticaret

yabncıların

ülkedeki ticaret

rekabet güçlerini

bunların

larında yo~laşması

dolayısı

başladığı

ilişkileri

ile

Japonya zaten yetersiz olan

ticaret

kuruluşlar

benzeri

sürecinin

geçiş

çıkmıştır.Dünya

yede olan Japonya 1860'da ABD ve
baskısı

şirketi

gösteren büyük

etmiştir.

sürecini

gelŞme

hızlandıran

ve

şirketlerinin gelişiminede hız kazandı

ran en önemli olay,l890'larda pamuklu tematil sanayinin önem
kazanmaeıdır.Bu.

sağlayabilmek

sanayi kolunun

ihtiyacı

için sözkonusu ticaret

olan ham madde

şirketleri

ni Çin'den Hindistan'a ve ABD'ye kadar

pamuğu

faaliyetleri-

genişletmişlerdir.l880'

lerde Japonya'nın dış ticaretinin hemen hemen% 90'ı yabancı
şirketlerin

elindeyken 1918'de bu oran% 20'lere

nuçta Japon sanayii
ihraç eden bir

lımmadde

ithal edip

inmiştir.So

işleyerek sınai

ürün

yapıya kavuşmuştur.(35)

(34) Hasan AKŞAN, Dış Satım Teşvik Modelleri ve Genel Ticaret Sirketleri, Dünya Ekonomi, sayı 14. Kasım 1982.
(35)

AKŞANı

s. 24.
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yüzyıl başlarında,Japon

ralel olarak ve bu

gelişmeyi

destekleyerek,genel ticaret

ketlerinin ve belirli mallarda
lerinin daha da

için finansman

yanında

aracılığı

firmalar
görül-

yeni topraklardada

bu bölge ürünlerini

savaşının

çıkan

farklı

liyetlerlni

diğer

öncesinde yeni tica-

ketlerinin

ticaret

bir ortam

şirketleri

harap bir

savaş

öncesin-

kuvvetlerinin faa-

Mitsui ve mitsubishi'nin

Japonyanın dış

olduğu .. boşluk di~er şirketler tarafından

başlamıştır.İrili ufaklı
sayısı

içinde

yaratmıştır.ABD işgal

durdurdu~

2. Dünya

yıl savaştan

Japonya için bir derlenme ve toparlanma döne-

ticaretinde. neden
giderilmeye

takip eden on

savaşını

olmuştur.BudÖnem

caret

yabancı

satış ağları yaratmışlardır.

şekilde

den

ettiği

elde

girişmişler

faaliyetlerine

2. Dünya

mi

şirket

giriştikleri

faaliyetlerinede

ülkelere ihraç ederek 2. Dünya
ret ve

şir

1920'lerin sonunda

yerli sanayi ve

1930'1arın sonlarında

yatırım

ticaret

pa-

şirketler Japonyanın yayılınacı politikası

mektedir.Sözkonusu
sonucu

ihtisaslaşmış

büyüdüğU;bu kuruluşların

ithalat ve ihracat

gelişmeye

sanayiindeki

6000'i

savaşı

Japon genel ticaret

şir

bulmuştur.

sonrasında

Japon ekonomisi ve genel ti-

şirketlerinin hızla toparlanmasında

uygun

uluslararası

konjonktür önemli rdoynamıştır.örne~in kore savaşı ihracata
yönelik japon sanayisinin ve ekonomisinin
uygun konjönktürti

gelişmesi

için en

yaratmıştır.

1950 lEde japon genel ticaret
rinde mamUllerin toptan

dağıtımı

ve

misyoncu-tüccar fonksiyonu en önemli

şirketlerinin

faaliyetle-

bunların ihracatında

ko-

yeri~tutarken,zamanla

ü-

retim ve pazarlama için finansman sağlama fonksiyonlarıda art-

- 52 m:ı._Ştır.Japon;ya ağır
çek1eştirdik1eri
mış

bunun

.:sanayide ilerledikçe bu

ihracatta

yanı sıra

ihracatı

sis

dünyanın

list

UrUnl~inin payı

başında

genel ticaret
karmaşık

yönünde-

şirketleri. ko:ııfple

ikinci en büyük ekonomik gücü haline
bu

şirketleri

gelişmede

te-

girmişler,deniz

konulara

artırmışlardır.Japonya

faaliyetlerini

pon genel ticaret

art-

gelişmeler ka;yde~ilmiştir.

gibi hir hayli

aşırı yatırım

sanayi

mallarının pazarlanması

tüketim

ki faaliyetlerindede
1970' lerin

a~ır

şirketlerin gJ3r-

kapitagelmiş,Ja

önemli rol

oynamış

lardır.

2.

JAPON GENEL TİCARET ŞİRKETLERİNİN FONKSİYONLARI

Japonya'da bugün 8000'i
genel t'icaret

şirketi vardır.ancak

sogo shosha olarak

az olan bu

dev boyutlu genel

şirketlerin

ağırlikları

bu 9

şirketin ~apon;yanın ihracatındaki payları%

şu

noktalarda
A.

İç

fazladır.l982 yılı

itibarıyla

52.7,ithala-

ise% 62.2 dir.(36),

Japon genel ticaret
rı

tica~

Japon ekonomisin-

deki

tındaki payları

ise oldukça

hacimlerinde

bunlardan sadece 9 tanesi

adlandırılabilecek

şirketidir.Sayıca

ret

aşan farklı iş

Ve

şirketlerinin

temel fonksiyonla-

toplanab~.

Dış

Ticarete

Aracılık

Ve Risk Minimizasyonu

Fonksiyonu
Genel ticaret
ları

iç ve

dış

ticarete

getirdiği kaçınılmaz.

lar Japon

aracılık

en önemli fossiyon-

etmek ve bu faaliyetlerin

riskleri minimuma indirmektir. :Bu kurulut-

ürünier~nin dış

ve ithalata

şirket•ıeri:nıim

piyasalarda

pazarlamasını

aracılık. ederler.Uluelararaeı

yaparlar

piyasalardaki talep

(36) Tevfik GüNGöR, Dış Ticaret Sermaye Sirketleri, Dünya Ekonomi Gazetesi, ll Mayıs 1987.
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genişlemelerini

tahmin ederler •. Dağı tım için

şirketler

depolama hizmetlerini temin. ederler.Bu
ları da~ı tJ.Dr

sin.cirleri ve

yerli tireticilere

den

doğabilecek

ve döviz

sayesinde

yardımcı

konusunda

ve

sahip olduk-

kurdukları b~lantılar

mUşteri bulunması

lar.~alip dalgalanmaları

taşımacılık

olur-

kurlarındaki değişiklikler

muhtemel riskleri çok. muameleye yayarak azal-

tırlar.

B.

Sağlanan

Finansman

Ve Sermayenin Etkin

Kullanımı

Fonksiyonu
Ticaret

ile

bankaları

nel Ticaret

şirketleri

rirler.Sago

shosha'ların.

yakın ilişki

içinde olan ge-

finansman temini konusundada hizmet vefinansman

alanındaki

hizmetleri ol-

dukça

kapsamlıdır.Bu şirketler dlinyanın

belli

rında

uzman eleman bulunuururlar.Finans

kurumlarıy-la

kredi temini konusunda

arasında

caret

alanlarının genişlemesine·

lar
açmaktadır .Risk

azaltıcı

özelliklerinden

dolaylı

redi yaratma

C.Yeni Ticaret

dUşlik

yeni

de etmek

ticaret

yüksek maliyette

sağ

maliyetle temin edip k-

Ağlarının Genişletilmesi

Uç temel

yatırımlardaki
yanında

yol

sahip olabilmektedirler.

kaynakların geliştirilmesi,sınai

tiretim ve pazarlama genel ticaret

~arı

yaygınlaşmasına

şirketleri başka

veya daha

daha

Üretime yönelik yeni

yogunlaştırd~kları

yaparlar.Böylece ti-

ticaretin

genel ticaret

kaynakları

imkanına

firmalar

ve ölçek ek.onomilerinde yararlanma.

firmalarının sa~layamayacağı

layabilecekleri

aracılık

borsal.a-

başlı

şirketlerinin

faaliyetlerini

alandır.Bu kuruluşların katıldık~.

temel hedefleri

yatırırnda

kazanç el-

belki ondanda önemli olarak yeni ticaret

larının geliştirilmesini sağlamaktır.Genel

ticarek

ağ

şirketleri
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ayrıca di~er

ülkelerdeki yeni

yatırım imkanlarını araştırıp,

bu alanlarda faaliyet göstermek. isteyen. Japon
rekli bilgiyi temin ederler.üretilen
netim

malları

ge-

firmaları

pazarlar ve yö-

desteği sağlarlar.

3. JAPON GENEL

T'İCARET'LERİNİN

Büyük Japon genel ticaret

ÖRGÜT YAPISI

şirketlerinin

birbirleriyle benzerlik göstermektedir.Bu
yapısı

bu

kuruluşlardan

örgüt

şirketlerin

yapıları

örglit

birisi olan marubeni corg örnegi ile

açıklanabilir.(37)Marubend corg'im 7000'i aşkın personelinin

dörtte üçü ürün

göre

gruplarına

uzmanlaşmış

olan pazarlama,it-

halat ve tiretim faaliyetleriyle ilgili böltimlerde

çalışmakta

dır.Ürün gruplarının başlıcaları;

- Metaller
Makina ve techizat
- Tekstil
- Petrol ve

doğal

gaz

- Kimyasal tirlinler
Gıda

-

maddeleri

Diğer

tirünler

- Ek hizmetler ve destek
Şeklinde

sıralanabilir.Marubeni'nin

Japonya ve Japonya

dışında

pazarlama ithalat ve tiretim faaliyetleriyle ilgili 16 birimi
daha

bulunmaktadır.Her

zerk bir

kuruluş

tutar.Bu

aıt

birim

aynı

bir kar merkezi

şeklinde,ö

gibi faaliyet gös.terir ve kendi muhasebesini

birimleri kendi

Marubeni'de

çalışan

k~r

ve

zararıarından

sorumludur.

personelin dörtte biri ise bütün

(37) Ali Niyazi Gürcan, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri,

Türkiye

!ş Bankası Yayını,

Ankara, 1986. s. 96.

- 55 kuruluşun

faaliyetlerini organize ve koordine eden,plan ve po-

litikaya tayin. eden ve merkezdeki yönetimin kar.ar
dımcı

kadrosundadır.Genel

olan genel müdürlük
seksiyanlarına

kendi alt

şu

sahip olan

almasına

yar-

müdürlük örgütü

bölümlerden

oluşmakta

dır.

- Halkla

ilişkiler

İ ştirakler

- Personel ve
-

İdari işler

-

Haberleşme

eğitim

- Krediler
Finansman ve muhasebe
Sistem
-

planları

Uluslararası

ilişkiler

Taşımacılık,sigorta

- Hukuk

4.

işleri

SAGO SHOSHA' LARIN GÜNÜMÜZDEKi SORUNLARI

Japon ekonomisinin örgüt
önemli

lişmede

katkıları

koşullarında gelişen,bu

bulunan ve Japon

anlamda liderlik yapan genel ticaret
takım

sorunlarla

problem~erin

çelik ve

en

yapısal deE;işmeye bağ

şirketlerinin karşı karşıya

~nemlisi 1960'lı yıllarda

büyüyen,çok

petro:·~

sorunlar,

çıkmıştır.

Japon genel ticaret

başında hızla

bir

günümüzde bir

karşı karşıya bulunmaktadırlar.Bu

olarak ortaya

leri

t~caretine

şirketleri

dünya ekonomisi ve .·Japon ekonomisindeki
lı

dış

ge-

yakın ilişki

içinde

geldik-

ve 1970'lerin
oldukları

demir,

kimya gibi sektörlerin nispi bir gerileme süre-

sine girmeleri ve son on

yılda Japonyanın

üre-tim ve

ihracatın-
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da daha

karmaşıkyüksek

sidir.Bu

gelişmeye

vislerini ve

satış

teknoloji UrUnlerinin ön plana geçme-

paraıel

olarak.

sonrası

hizmetleri gerektiren elektronik,

ihtisaslaşmı.ş

otomotiv gibi dallarda imalat yapan
ve servis örgUt.lerini

mıştır.Hammaddenin

ha fazla

oldu~

ilişkileri

ticaret

şirketleri

yetersiz düzeylerde kal-

üretim maliyeti içindeki nispi

geleneksel sanayi

pazarlama

kuruluşlarkendi

geliştirmişl.er~•Genel

nin bu yeni UrUnlerle olan

pazarlama ser-

payının d~·

kollarının a~ırlı~ını kay~

·

betmesi ve nisbeten daha az hammadde kullanan yüksek teknoloji
UrUnlerinin önem
ithalatı

nedeniyle hammadde ve temel madde

kazanması

eskiye göre

yavaşlamış

ve sogo

kazanç elde ettikleri ithalat esk1si:g1b1
olma

önemli

shosha'ların

avantajlı

bir alan

niteliğini kaybetmiştir.(38)

Sogo

ahosha'ların sorunlarının

Japonya'da ekonomik bUyUmenin bir

yavaşlama eğilimine

yatırımlarında yavaşlamasına bağlı

ticilere sogo shoshalar
landırmayı

runda,uzun
lılık

yıllarda

girmesi

olarak bankalar kUçük üre-

aracılığıyla değil,do~rudan

tercih etmeleriyle,finansman

rinin nispeten
Sogo

ikincisi 1980'li

kredi kul-

alanındaki etkinlikle~

azalmasıdır.

shosha'ların karşı karşıya oldukları

büyük kazanç

yıllar

oranlarının düşmesi

sağladıkları

ve pazar

hir

diğer

so-

iç ticarette kar-

paylarının

üretici

kuruluş

lar lehine gerileme kaydetmesidir.
shosha'ların sorunları karlılık oranlarının

Özetle,sogo
azalması

ta

ve Japon sanayiindeki

gecikmiş

(38)

AKŞAN,

olma

noktalarında

s. 26.

yapısal değişime

ortaya

ayak

çıkmaktadır.

uydurmak~
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II.

D!GER iJLKELERDEK! GENEL TİCARET Ş!RKET! BENZER! KURULUŞLAR

1.

GÜNEY KORE
Dış;ticarette

şirketlerine

genel ticaret

yer veren

modelin Japonya dışındaki ikinci ön~mli örnegi Güney Kore'dir.
Güney Kore planlamada başarılı olmuş,yüksek büyüme hızına ulaşmış,ekonomide yapısal degişimi gerçekleştirmiş

bir ülkedir.

!hracata dönük sanayileşme modelini benimseyen Güney Kore başarılı olmuş,ihracatın artırılınasını

şirket'leri

bu

ise bu

degişimden

yileşme

degişimin

önemli rol

oynamışlardır.!hracata

ketlerinin Güney Kore'deki

oturtmasına,di~er
yardımına

şulları

başarılı

çıkmış

ürünleri olarak ortaya

modelinin ve bu süreçte

bu modeli nispeten

hedefleyen genel ticaret

payı

yönelik sanaş~r

olan genel ticaret

başarısı,bir

ve

yandan Güney Kore'nin

bir ithal ikamesi süreci üzerine

yandanda dünya ekonomisi ile entegrasyonda

muhtaç oldugu çokuluslu sermayenin talep ettigi ko-

ve en önemlisi siyasi

istikrarı

saglayabilmesine da-

yanmaktadır.(39)

1975

yılında beş

Kore'de 1978'de
getirilmiş
miştir.Bu

ihracatı artırabilmek

ve genel ticaret

daki

genel

payı

tica~et şirketlerinin

% 50'ye

r····.

.

ı

~

özel

teşvikler

beş yılda

ülkenin toplam

veril-

önemli ar-

ulaşmıştır. Sayısı

yaklaşmıştır.l978'deki
şirketi

bulunan Güney

için yeni düzenlemeler

şirketlerine

ve 24 milyar dolara·

vesinde genel ticaret
""5

şirketi

düzenlemeler sonucunda ihracat

tışlar göstermiş
ulaşan

genel ticaret

.13·'·e

ihracatın

düzenlemeler çerçe-

olabilmek için aranan

koşullar

...

•\,)

(39) özer ÇINAR, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri,
te Durum Dergisi, Kasım 1986. s. 21.

Dış

Ticaret-
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şunlardır:

Halka

ı-

anonim

açık

ıı- Ödenmiş

şirket olması

sermayesinin en az 2 milyar Kore .. Won'u olma-

sı

ııı- Yıllık ihracatının
ıv- Yıllık

satışlarının ı

toplam

tışlarının

10

en az 150 milyon dolar

ayrı

mal katagorisini

20'den fazla ülkede

olması

kapsaması,

dış

örgütü

bulunması,

Zamanla~yukarıdaki koşullarda bazı yumuşatmalara

miştir.Bugün

genel ticaret

ket olmak ve bir takvim
az

% 2'sini

şirketi

ler ise

aşa~ıdaki

gibi

ithalat

yaptıkları

tanınması,

ürünler için hammadde ithali ve

finansmanı kolaylı~ı,
kuruluşların

- !hracatla ilgili

fina~sman imkanları,

- Nihai ürünler için stok
Di~er

en

sıralanabilir,(40)

- !hracatla ilgili

-

ihracatının

şirketlerine tanınan teşvik

- Devlet ihalelerinde öncelik
- Ticaretini

şir

sayılmaktadır.

yeterli

Güney Kore'de genel ticaret

gidil-

olabilmek için anonim

ülkenin toplam

yılında

gerçekleştirmek

sa-

yapması

v- En az 20 ülkeye ihracat
vı-

milyar dolar

olması

özel kredi

hakkı

finansmanı,

imkanları.

Güney Kore genel ticaret

şirketleri

ticaret ve üçüncü ülkelerle ticaret
bulunmakta ve faaliyetlerinin
dır.Sözkonusu kuruluşlar

(40) ÇINAR, s. 22.

yönetiminde üyelik

ihracat,ithalat,iç

alanlarında

% 90'ını ihracat

faaliyette
oluşturmakta

bu faaliyetlerinin yanısıra ticaret-
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le ve dış piyasalarla ilgili bilgi toplama,üretim,finansman,
nakliye ve depolama,dış yatır~m ve araştırma-geliştirme gibi
konularda da etkinlik göstermektedir.l976 yılı itibariyla ülkenin toplam ihracatından % 20 pay alan bu kuruluşların toplam ihracattakipayları 198l'de

% 43.6'ya,l983'tede% 50.l'e

yükselmiştir.l981 itibarıyla sayısı 9 olan Güney Kore genel

ticaret şirketlerinin sayısı 1983'de 13'e yükselmiştir.
Güney Kore genel ticaret şirketleri ço~unlukla sanayi alanında

faaliyet gösteren holdinglere ba~lı bulunmaktadırlar.

Ülke ihracatında genel ticaret şirketlerinin yanısıra küçük
ihracatçıların
şirketlerinin

rolüde oldukça büyüktür.Büyük genel ticaret

rak

bunların ihracatını

bir

kuruluş

şirketi

2.

organize eden ve

toparlaya-

kısa adı

Kotic olan
fir~

mevcuttur.Sadece küçük ve orta_ büyüklükteki

maların ihracatını

ret

siparişleri

ilgilenmedikleri küçük

organize eden bu

kuruluşta

bir genel tica-

olarak kabul edilmektedir.

AMER!KA B!RLEŞ!K DEVLETLER!

ABD''de 1982

yılında çıkarılan

ihracata

bir

ilişkin

yasa (export trading act),büyük bankalara ve ABD kökenli çokuluslu

kurma veya bu tür
dir.Aynı iş
bankaların

birleri

ticarete

kaldıran

alanında ihtisaslaşmış

ku~luşlara

kolundaki

ketler sahip
larını

ihracat

kuruluşlara

destek

ticari

firmaların

katılmasını

imkanı

vermekte-

ortaklık kurmasını

ve

engelleyen anti-tekelci ted-

bu yasa sayesinde bankalar ve çokuluslu

oldukları kaynakları

ihracatta

sa~lama

şirketler

ve

gelişmiş haberleşme

ihtisaslaşmış kuruluşlara kullandırma

şir
a~

imka-
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nına

40

sahip

olmuşlar

ve sözkonusu yasaya göre bugüne kadar

büyük ihracat

civarında

ABD'de·bu tür

şirketi kurulmuştur.

ku~luşların oluşturulması

sinin temel nedenleri,giderek artan Japon ve

ruluşlarca yapıldı~ı

ha iyi
deniyle

Uzakdoğu

rekabe-

% 80'inin kendi ürünlerini ihraç eden büyük

ti,ihracatı:r..

firmaların

yoluna gidilme-

ku;ı.-1

bir ortamda küçük ve orta büyüklükteki

mamüllerini ölçek ekonomilerinden yararlanarak da-

şartlarda

dış

pazarlayabilmek,artan

açı~ı

ticaret

ihracatın artırılınasını sa~lamak şeklinde

ne-

sıralanabi

lir.
ABD için nispeten yeni olan bu
faktörlere

ba~lı

olarak istenilen

mektedir.(4l)Bankaların

çok

danışmanlık

ruluşlara ba~lı

ürünlerinin

uygulamanın

bir

takım

şekilde gelişmedi~i

görül-

bu konuya yeterince girmeyip daha

hizmeti vermeyi tercih etmeleri,üretici kuihracat

şirketlerinin

ihracatına a~ırlık

ise genellikle kendi

vermeleri bunun

başlıca

nede-

nidir.

3.

TAYVAN
Bu ülkede genel ticaret.:

şirketleri

luşturulmaya başlanmıştır.Yabancıların

1978

yılında

o-

elinde olan dış tica-

retin Tayya.nlı kuruluşlara kaydırılması, ihraç pazarlarının
ve ihracata konu olan ürün çeşidinin ço~altılması,ihracatın
daha iyi organize edilerek artırılması genel ticaret şirket
lerinin kuı~lmasındaki başlıca nedenleri oluşturmaktadır.
Tayvan'da genel ticaret
ması

(41)

gereken
AKŞAN,

şirketi

olabilmek için

başlıca koşullar şunlardır.

s. 25.

sa~lan-
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- Asgari 200 milyon Tayvan

doları

sermaye,

- Asgari 10 milyon ABD doları yıllık ihracat garantisi,
şube

- En az üç .::ülkede

Tayvan'da devlet,genel ticaret
imkanı şeklinde teşvikler

Yukarıdaki

dış

lar

oluşturulmuştur.Mesela

nek

alınmış

let finansman

bu

tanıyan

ihracat örgütlerinin güçbir araya gelerek yeni tiise

pazarlarda rekabet edebilmeleri için dev-

imkanları

ve vergi

kolaylıklarıyla

genel ticaihra-

geçirilmesi halinde vergi muafiyeti

kuruluşlardan

ve genel ticaret

şirketlerine

ek avantajlar

sa~layan

bıir takım teşvikler getirilmiştir.

! k i n c i

T U R K ! Y E' D E

DI
Ş

J:.

Filipinlerde Güney Kore modeli ör-

şirketlerinin kurulmasını teşvik etmektedir.Ayrıca

catın

yeni

ihtisaslaşmış kuruluş

şirketleri kurmaları teşvik edilmiştir.Brezilya'da

ihracatçıların dış

ret

ucuz kredi

Brezilya,Filipinler,Hol-

ticarette

şirketlerin

lendirilmesi ve küçük
caret

yanısıra

kuruluşların

ve büyük

şirketlerine

vermektedir.

örneklerin

landa gibi ülkelerdede

zorunlulu~.

bulundurma

DIŞ TİCARET

Türkiyede

K

Ş

ı

s i m

T ! C A R E T ·s E R M A Y E

! R K E T L E R. !

SERMAYE S!RKETLER!.'.N!N

ihracatın

daha

GEL!Şll'='I!

yo~un tartışılmaya b~şlandıgı

1960'lı yılların sonlarına do~ru ihracatta ihtisaslaşmış şir
ketler

oluşturulması

yoluna

gidilmiş,l970'lerin ortasından

i-
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tibarende bu kuruluşların sayısında artış gözlenmiştir.!hra
catın

bu alanda

ihtisaslaşmış şirketlerce yapılmasının sa~la

yaca~ı avantajların

şirketlerin

gündeme gelmesi,kurulan

za-

manla Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde örnekleri görülen
şirketleri

genel ticaret

modeline benzer bir

sözkonusu.yabancı kuruluşların

mesine ve faaliyetlerinin

do~rultusunda geliştirilmesine

liyetleri

sayılı

18.7.1980 tarih ve 17051

yapıda örgütlen~

faa-

açmıştır.Sonuçta

yol

yayımlanan

resmi gazetede

8/1173 sayılı"!hracatçı şirketleri teşvik kararı 11 nın içerdi~
~i koşulları

şirketi"adını almışlar

sermaye

kım teşviklerden
çı

ve

ve bu kararda yer alan bir ta-

hakkını

özgün

elde

etmişlerdir.!hracat~

kuruluşlar oluşturulma

bunların çeş~tli teşviklerden yararlandirılmasına

den olan
ı-

yararlanma

şirketi adı altında

sermaye

sına

ihraca.tçı kuruluşlar "!hracatçı

yerine getiren

başlıca

faktörler

!hracat bir

şöyle

ne-

özetlenebilir.

uzmanlık işidir.!hracatın

etkin bir

şekil

de sürdürülebilmesi için büyük organizasyonlara ihtiyaç var;_
dır.

Büyük

yurtiçi
rı

ihracatçı kuruluşlar

organizasyonları,yurtdışı

deneyimli

daha

düşük

Bu tür
rıdan

bu konu için

elemanları

sayesinde daha iyi pazar

araştırması,

maliyetli ve verimli pazarlama yapabilirler.(42)

kredi temini konusunda

ihracatçılara

Çok

pazarlarda

.. -

örgütleri ve sahip oldukla-

kuruluşlar yurtdışı ilişkilerinden

ıı-

geliştirilmiş

göre daha
sayıda

imalatçı ihracatçılara

dışa

ve küçük

avantajlıdırlar.

küçük

ihracatçı arasındaki

fiyatların aşırı

(42) ÇINAR, s. 23.

yararlanarak

derecede

rekabet

kırılmasına

dış

neden olmak-
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ta;bundanda ülke döviz

kaybına u~ramaktadır.!hracatın

ihtisaslaşmış sınırlı sayıda

landa

leştirilmesi

sakınca

durumunda bu

firma

tarafından gerçek~

azalmakta ve ihraç ürünleri

daha iyi fiyatla pazarlanabilmektedir.Bu tür
ve pazar

çeşitlendirmesine

lara güven verirler,bu yüzden
ııımiş,ve

kuruluşlar

giderek ihracatta ortaya

cek riskleri azaltabilirler.Büyük

bu a-

mal

çıkabile

ihracatçı kuruluşlar alıcı~

pazarlık

güçleri artar.

Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler bu modeli dene-

büyük

elde

başarı

etmişlerdir.Sözkonusu

model bu ülke;..

lerin dünya ticaretinde önemli yerler edinmelerinde büyük
çüde

yardımcı

batı

ülkelerindede son zamanlarda bu yönde

dı~ı

gözlenmektedir.
1.

DIŞ

ticaretinde

olmuştur.Dünya

at!;ırlı~ı

olan

öı-·

bazı

•·

arayışların başla~

T!CARET SERMAYE Ş!RKET! OLAB!LMEK !Ç!N GEREKL!

ŞARTLAR

Temmuz 1980'de yürürlüt!;e giren 8/1173
nameye

göre,ihracatçı

teşviklerden

sermaye

şirketi

yararlanabilmek için

sayılı

olabilmek ve

şu şartlara

kararna-

sa~lanan

sahip olmak ge-

rekmektedir.
ı-

ıı-

Sözkonusu

şirketin imalatçı olmaması,

Anonim,limited veya sermayesi paylara
komandit

ııı- Ödenmiş

şirket

la TUD'ne
geçmiş

olması,

sermayesinin en az 50 milyon

ıv- !hracatı·. teşvik

bölünmüş

TL.olması

tedbirlerinden yararlanmak

yaptıgı

amcıy

müracaat tarihi esasolmak üzere

bir yıllık ihracat toplamının(% 50'si sı

nai mamul ve maden olmak üzere)asgari 15 milyon
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dolar
v- Her

olması,

yıl yapılacak ihracatın

kasım

1983 genel seçimlerinden sonra kurulan yeni hüsayılı

kümetin 12.1.1984 tarih ve 18279

kararıda

7557

resmi gazetede yer a-

sayılı ihracatı teşvik kararı

lan 84/7557

yürürlükten

sayılı

bazı

kararda

sayılı

ile 8/1173

ve ihracat

kaldırılmış

kararda yer alan

lenmiştir.Bu

ihraca-

olması.

·tandan % 10 daha fazla
6

yıl

bir önceki

şirketleri

84/ ·

maddelerle yeniden düzen-

ihracatçı şirketler ödenmiş

sermayeleri

en az 500 milyon TL olan veya 12 ay içerisinde sermayesini bu
düzeye

taahhüt eden anonim,limited veya sermaye-

çıkaraca~ını

si paylara

bölünmüş

komandit

şirketlere

yurtiçinde ve

şirket

dışında

olarak

döviz

hesabı açtırabilme hak~

kı tanınmıştır.Bu şirketlerin

kendilerine

den yararlanabilmeleri içinde

aşa~ıdaki

ı- Teşvik· ~ygulama._
pılan

müracaat

tanınan teşvikler~

şartlar getirilmiştir.

dairesin:e veya

arac:ı..

bankaya ya-

.tarihi>esasalınarak,geçen

lık ihracatı toplamınin(%:75'i sınai

Her

yıl yapılacak ihracatın

catından

2.

DIŞ

yıl

olması,

bir önceki

yıl

ihra-

olması.

T!CARET SERMAYE ş!RKETLER!NE TANINAN TEŞV!KLER

!hracatçı

ler

% 10 daha fazla

bir

mamul ve ma-

den olmak üzere)asgari 30 milyon dolar
ıı-

ve bu

tanımlanmış

sermaye

şirketlerine

uygulanacak

teşvik

aşa~ıda sıralanmıştır.(43)
)

ı- !hracatçı

sermaye

ri her türlü

şirketlerinin

sınai

taahhüt edecekle'!""

mamul ve maden

(43) Mustafa SÖZEN, !hracat Teşviklerinin
te Durum, Ocak 1987. s. 26.

ihracatını

Anlamı,

Dış

Ticaret-
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gerçekleştirebilmeleri

eskont veya
ıı- !hracatçı

aracı

için

banka

ihracatı teşvik

fonu,re-

kredi verilir.

kaynaklı

sermaye şirketleri,ihraç edecekleri ma-

mullerin bünyesinde yer alan girdilerinCharn ve yardımcı

maddeler ile ambalaj malzemeleri)ithali için

imalatçı

ile

ilişkisine bakıl.maksızın yanlızca

racat taahhüdünde bulunma

karşılı~ında

ih-

global dö-

viz tahsisi alabilirler.
ııı- !hracatçı

sermaye

şirketleri

geçici ithal rejimi

hükümlerinden yan sanayici ile
sızın

aynen

ilişkisine bakılmak

faydalanırlar.Bunlar

sanayici

şirket

kabul edilirler.
ıv- !hracatçı

hil

yatırım

Ancak

şirketleri

sermaye

portföy

yatırımı

da-

ve imalat faaliyetinde bulunamazlar.

ihracatını gerçekleştirmek maksadıyla

amba-

lajlama,paketleme,tasnifleme,doldurma,depolama,muhafaza ve nakliye ile ilgili konularda
~\

yarımlar yıllık

lolarında

yatırım

lerden
v-

yer

alsın

veya

indirimi,faiz

ba~lı

genel

almasın,gümrük

farkı

iadesi ve

teşvik

tab-

muafiyeti,

di~er teşvik

yararlanırlar.

İhracatçı

zikredilen
yıl

programlara

yapacakları

sermaye

şirketlerine

yatırımları

için

bir önceki maddede

düşük

faizli ve yedi

vadeli yatırım ve üç y~l vadeli işletme kredi-

si verilebilir.
öte yandan 29.12.1983 tarih ve 18266 sayılı resmi
gazetede yer alan,'83/7543 sayılı ithalat rejimi kararının 12.
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maddesine göre sadece kendi
kuruluşları

kamu

yılı

ile bir takvim
tutarı

dikleri ihracat

ihtiyaçları

50 milyon

için ithalat

yap~cak

gerçekleştir

içerisinde

doları aşan ihracatçı

ser-

maye şirketlerine dış ticareti devletleştirilmiş ülkelerden
hakkı tanınmış;aynı

ithalat yapma
83/7540
dış

sayılı

ihracat rejimi

ticarette özel takas ve

cak,ekonomik kurulca
bir takvim
mış

yılı

bulunan

kararının beşinci

ba~lı

1987

elde

hakkı

itibarıyla

selmiştir.Bu

sermaye

edebilmişken

kararın

bareside"

önemli

yılı

1984

sayılı

tirdiklerini bir dönem

sermaye

şirke

artmış,mart

29'a yük-

resmi gazetede

ithalat rejimi
sermaye

ticaret sermaye

gelişmeler gösterdi~i,Türkiyenin

paylarını artırdı~ı,dış

miktarının aş

bu hakka sahip

sayıları

ihracatçı

ile :. :.

kararına

şirketi

i-

şirketi"olarak de[Siştirilmiştir.

ticaret sermaye
yılları dış

ihracat

şirketlerin sayısı

arada 11.7.1984 ve 18455

1983 ve 1984

kuruluşları

ihracatçı

zamanla

ikinci maddesine göre
Dış

13

maddesindede

yapılamayaca~ı;an

şirketlerinin

bu kapsama giren

yayınlanann84/8256 sayılı

ek

kamu

milyenıdolar

oldu~u belirtilmiştir.Baş!an~ıçta

ti bu

muamele

görevlandirilmiş

içinde 50

ihracatçı

resmi gazetede yer alan

şirketlerinin

ihracatındaki

toplam

pazarlardaki örgütlenmelerini

geliş-

olmuştur.(44)bu kuruluşların gelişimi~

ni destekleyen en önemli teşvik unsurları 1.1.1983 tarihinde
yürürlüge giren ihracatta vergi iadesine dair

llnumaralı

ka-

rarla getirilen 30 milyon doları aşan ihracata sıfırdan itibaren

% 10 munzam vergi iadesi

yapılması kararı

ile dış tica-

reti devletleştirilmiş ülkelerden ithalat yapmak hakkını be(44) ÇINAR, s. 24.

,

- 67 kuruluşları dışında

lirli kamu

lardır.Bunlarla

beraber

ihracatı teşvik kararı

jimi

kararı

da 30

ve

rafından kullanılabilir

larını

yürürlü~e

sa~layabilme

kendi

Bunların yanı

sıra dışardan

kredisi açabilme
gereken

teminatın

karalar

kuruluşlar

redi olan

ihracatı teşvik

kullanabildigi

karşılı~ı

için

yatırılması

düşük olması,ihracat

fonu

kredilerinin,yaş

kararlarda:,_dış

nınan

teşviklere

ticaret sermaye

bu

bir k-

meyve,sebze
şirketlere

şirketlerine

ta-

örnek olarak verilebilir.Bu arada

84/7557

sayılı ihracatı teşvik_ kararı'yla,ihracat~ı

şirketi

olabilmek ve bu

bu

kre-

oranının

tu~ulması,reeskont kaynaklı

verilmesi gibi

yıllık

gibi

teşviklerdir.

için

ihracatçıları dışında yanlızca

en az smrmaye ve

vergi,

yurtdışında bırakılması

ve su ürünleri

selektif

dış

döviz kredisi temin etme ve döviz

şirketler

için yüksek

ta-

üzerinde durma-

di süresinin ve taahhüt edilen ihracata göre kredi
bu

şir

T

takım

olmuştur.Mesela

hakkı,ithalat müracatları

bu

hakkın

kuruluşlar

döviz tahsisi,ihracat

ihracatçıların

bütün

ithalat re-

dogrudan bu

ayakları

açısından yardımcı

dövizlerin belirli bir bölümünün
teşvikler

kısmı

nitelikte olan bir

istisnası,global

karar-

giren TPKK

ise büyük ölçüde bu

şirketlerinin

sermaye

resim,harç

tebli~i,83/7543 sayılı

kararda yer alan ve bir

tanınan,bir kısmı

ticaret

şirketlere bırakan

ekonomik kararlar dahilinde

ve 7 Temmuz 1984'de

sayılı

ketlere

alınan

bu

sıfatı

koruyabilmek için gerekli olan

ihracat

kuruluşların sayılarının

senmaye

bir

tutarlarının

yükseltilmesinin,

sınır

tutulmasını

içinde

ve

ancak yeterliliğini ispatlayan_güçlü şirketlerin ayakta kalabilmelerini sa~~amayı hedefledi~i;ihracatın bu şekilde daha

- 68 iyi organize edilebilece,~inin düşünüldiit_tü söylenebilir.Böyle olmakla birlikte 50 milyon dolar ihracat
yılı

ketlere 1984
racatı

mi~yon

de 50

miıton dolarlık

kını

için

dış

yılı

için-

sınırı altında kaldıkları

ihracat

için

ülkelerden ithalat yapma hak-

di~er ihracatçı şirketlerin sayısındada

kazanamayan

ih-

ticaret ser-

elde eden ancak bir takvim

devletleştirilmiş

ticareti

katılmıştır.Bir yıllık

aştı~ı

dolar limitini

şirketini sıfatını

maye

dış

30

içinde yenileri

sınırını aşan şir.

ar.i,;_

tış gözlenmiştir.

sayılı ihracatı teşvik kararı'nı

84/7557

desi hariç) yürürlükten
vik

kararında (45)dış

kaldıran

ticaret sermaye

nımlanmıştır.Buna göre,dış

ve bu

sıfatı

84/8861

sayılı ihracatı teş

şirketleri

ticaret sermaye

koruyabilmek için istenen

za ed.ilmekte;bir önceki karardada

(Geçici 2.mad-

tekrar taolabilmek

şirketi

koşullar

belirtildi~i

aynen muhafagibi bu

luşların ihracatlarını gerçekleştirmek maksadıyla

kuru.;.,.ı

ambalaj,pa-

ketleme,doldurma,tasnifleme,depolama,muhafaza ve nakliye gibi
konular

liyetinde

bu

ilişkin

1985
en önemli

yatırımı

bulunamayacakları

yılı karar'ın

viklere

portföy

dışında

dahil

ilgili bölümünde yer alan

maddeler bu kara·i'da

verilen

şirketlerini

teşviklerin

azalma sürecine girmesidir.Bunda etken olan
dış

ticaret sermaye

etkinliklerine

teş

bulunmamaktadır.

ticaret sermaye

gelişme,ihracata

ve imalat faa-

belirtilmektedir.Ancak,84/7557 sa-

şirketlerle

yılında dış

yatırım

etkileyen

kademeli bir

başlıca

faktörler

şirketlerinin teşviklere de~il,pazarlama

dayalı

olarak ayakta

durması gerektiği düşün-

(45) SÖZEN, s. 27.
\.;>.•
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cesi ve 1985

şubat başında imzalanıp

başında yürülüı:~e

mart

teşviklerin

giren GATT süpvansiyon kodu'nun ihracata verilen
kaldırılmasJ.nı
lı

kuruluşlara

tün

verilen

teşviklerin.

ihracatçılarca kuDlanılabilir
oranlarının

vergi iade

kaynaklı

kont

1984

ketleri için önemli bir finansman

calarını

nin

dış

düşürülmesi,rees

ticaret sermaye

kayna~ı

kuruluşları

olumsuz etkileyen

1

oluşturmuştur.Banka kaynaklı

olarak

yüksekli~inede ba~lı

olan

dış

ticaret sermaye

koruyan'"başlıca

careti

üç

ticaret sermaye

teşvik

devletleştirilmiş

gelmiştir.

şirketleri

unsuru;esnek kur

kuruluş

( 4!?)

için önemini

politikası,dış

ülkelerde ithalat yapma

hakkı

ti-

ve ,_

ihracatın

büyük ölçüde

lanmasına

neden olan 1984 yılında ikikez düşürüldü~ü halde

munzam vergi iadesi
kaynak

kullanımı

çılara yapılan

kaynak
(46)

teşkil

Akşan,

dış

şirketle~

dış kaynaklı

yönetimi bu

a~ırlık vermişler;finansman

yılında dış

ihracatı teş

kredilerin maliyetleri-

lar için old.ukça önemli bir konu haline
1985

şir

gelişmelerin baş].ı""'.

ri prefinansman kredisi ve döviz kredisi gibi
finansmana

bü-

dondurulmuş,giderek durdurulmuş olması

vik fonu kredilerinin
söz konusu

kısmı

büyük bir

ikikez

ve

yandanda sa-

getirilmiştir.Nitekim

hale

yılında

kısılmış

kredilerin

bağ

smralanabilir. ( 46)buna

teşvikler azaltılırken,gir

olarak bir yandan

dece bu

şeklinde

öngörmesi

ticaret sermaye

uygulaması olmuşt,ur.Ayrıca aralık

destekleme fonu

ödemeler
etmiştir.

s. 26.
(47) SÖZEN, s. 22.

şirketlerinde

oluşturulmuş,fondan

ihracatın famansmanı

top-

1984-'de
ihracat-

için yeni bir
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26.12.1985'de yayımlanan 85/10183 sayılı ihracatı teşvik
kararın'dada dış ticaret sermaye şirketleri.J8lt/8861 sayılı

kararda olduğu gibi tanımlanmış,yeni kararla bu şirketlere ilişkin bir değişiklik getirilmemiştir.Ancak 7 nisan 1986'da
yayımlanan

19071

sayılı

resmi gaze·t;ede yer alan 86/2

ihracatı teşvik tebliğinde dış

sayılı

ticaret sermaye şirketlerinin

portföy yatırımı yapabilecekleri belirtilmiştir.l986 yılı içinde dış ticaret sermaye şirketlerini ilgilendiren teşvikle
re ilişkin di~er başlıca gelişmelerde madde bazında verilen
vergi iadesi
altı

kez

oranlarının

ve ·munzam vergi iadesi

düşürülmesi,kayhak kullanımını

ihracatçılara

oranlarının

destekleme fonundan

ödenen primlerin indirilerek % 2 olarak

belir~,

lenmesi,l.ll.l986'dan itibaren ise bu primlerin ödenmesine
son verilmesi ve
ithalat yapma
larada

dış

borçlarının

ticaret sermaye

kaynaklanmıştır.Türkiyenin

rol üreticisi ülkelerin

:·ülkelerine olan

rı

eskisine göre

gündeme

ihnacatı

olumsuz

Türkiye'ye olan

bu ülkeye

olarak

ithalatında~i

karşıya kalmıştır.Türkiye

rı'nın

şirketlerini

geri ödenmesi konusunda ortaya

fiyatlarındaki düşüşe bağlı

ortado~

belgesi bulunan firma-

di~er gelişmede Irak'ın

yönde etkileyen bir

petrol

ülkelerden

olmasıdır.

yılında dış

runlardan

devletleştirilmiş

hakkının yatırım teşvik

verilmiş

1986

mevcut

ticareti

çıkan

ihracatı

ort~dogu'daki

azalma sonucu

sove
pet-

diğer

azalma tehlikesiyle

karşı

için çok önemli olan ortadogu paza-

daralması

gelmiş,ayrıca düşük

sonucunda yeni pazar

arayışla

faizli ihracat kredilerinin

tekrar devreye girmesini öngören.bir ihracat kredisi sistemi

..
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çalışmalar başlamıştır.(48)1.12.1986'da

kaynaklı düşük

uygulaması

faizli ihracat kredisi

reeskont
baş

yeniden

lamıştır.

1.1.1987 taribinde
catta vergi iadesi
sermaye

yürürlü~e

genelde

kararı

şirketlerini

giren 86/11237

ilgilendiren önemli hükümler

lanacak oranlar
önemli

yon

ise

ticaret

dış

ilgilendirmektedir.Bu

~ermaye

de~işiklikle

doları aştı~ında ihracatın sıfırdan

gulanan oran aynen
ihracatın

için
bul

kalırken

tümüne

%6

1

edilmiştir.Ayrıca aynı

50 milyon

lık

sorumluları hakkında

kibata

geçilece~i

hükme

bazında

tebli~i

prim ödemesi

uygudi~er

şirketlerini:

ihracat 30 mil-

itibaren tümüne uyihracat

ilave vergi iadesi ödenmesi ka-

kanunun 13.maddesi ile ihracatta
başvurulması

halinde

kanunlar çerçevesinde gerekli ta-

ba~lanmıştır.

3.12.1986 tarihinde
kredi kurulu

ilişkin

bazılarına

doları aşan

bayali ihracat ve benzeri yolsuzlukl.ara
bunun

getirmiştir.

kararla getirilen

de~iştirilmiştir.Bu

de~işiklikler

yakından

ve bu listelerden

indirilmiş

ihra-

ticaret

ihracatı,özelde dış

Bu karara göre vergi iadesine konu alacak mallara
listeler dörde

sayılı

yürürlü~e

giren 86/23

sayılı

para

ile,saptanan belirli mallar için miktar
uygulamasına geçilmiştir.Teblige

ton,adet,m2 birimleri üzerinden ve dolar
sine göre belirlenen ve birim

başına

göre

bazında,malın

cin-

550 dolara kadar varan

primlerin destekleme ve fiyat istikrar fonundan ödenmesi kararlaştırılmıştır.Ayrıca

ödemelerin TL:-:olarak ve merkez ban-

kasınca yapılaca~ı,AET ve ABD'ye yönelik tekstil ihracatında

(48)

Çınar,

s. 25.
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yapılmaMaca~ı

Görüldü~ü

hükme

gibi 1984 ve 1985

teşvikler

kademeli olarak

lerin bir

kısmı

bütün

daha çok

na yol

açmış·tır.Bu

kaynaklı

ihracatçıların

teşviki

teşvik

kullanabilecegi

şekilde

ihracatta görülen gerileme

mayanda daha önce

düzenlenmiş

cata prim ödenmesi
Kısa

bir

leri kendi

dış

alınması

olan reeskon

kaldırılmış

edilmiş,kademe

ticaret sermaye

ve nihayet miktar

şirketle

bazında

ihra-

uygulaması başlatılmıştır.

geçmişe

sahip olan

dış

ticaret sermaye

şirket

çabaları yanısıra,sa~lanan teşviklerinde katkısıy

bir

gelişme göstermişler

ve Türkiye'nin

tinde kendilerine belirli bir yer
güt

yapılarını geliş~iren

dış

ticaret sermaye

şirketlerinin

Temmuz 1987

3l'e

ise 50

itibarıyla

dış

ticare-

edinmişlerdir.Zamanla

ve faaliyet

şirketlerinden

sınırını aşanların sayısı

sermaye

selektif

ucuz ihracat kredileri yeniden tesis

ri lehine yeniden

hızlı

ihracata verilen

yönünde yeni tedbirlerin

li olarak indirilen vergi iadesi

la

yıllarında

azaltılıp,varolan

yaygınlaştırılırken,l986 yılında
ihracatın

ba~lanmıştır.

ör-

alanlarını genişleten

50 milyon dolar ihracat

ulaşmıştır.Bütün dış

civarında oldu~

bir takvim

yılı

ticaret

söylenebilir.

içinde 50 milyon

dolar ihracat sınırına ulaşan dış ticaret sermaye şirketleri
ve bu

şirketlerin

1981-1986 döneminde

yıllar itibarıyla

ger-

çekleştirdikleri ihracat miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Büyük Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Gerçekleştirdikleri
!hracat (milyon dolar)
'· ..

' ~""

Akpa tekstil

ih.AŞ.

1981 1982 1983 1984 1985 1986
----50.9

94.0

122.7 112.3 113.5 116.4

3.1

18.5

55.0

176.6 104.9 103.3

15.8

36.2

41.5

46.5

31.1

30.2

9.9

17.3

40.9

51.9

73.1

76.2

44.9

46.9

66.9

112.3 153.0 165.2

•••

•••

•••

•••

•••

•••

••.

•. .

•.•

43.6

..•

• .•

Çolako~lu AŞ.

•••

•••

10~0

57.2

80.2

76.3

Çukurova

13.2

80.3

82.5

86.4

88.0

91.2

8.0

51.0

87.0

155.0 174.3 160.0

0.8

19.4

16.0

51.0

83.3

96.7

4.0

12.0

15.0

47.2

24.4

30.1

85.2

192.9 313.7 341.0 304.0 324.2

•••

•••

•••

58.2

97.2

130.0 178.9 193.2 199.8

l!'epaş AŞ.

•••

•••

0.2

38.4

46.2

45.3

Aş.

2.0

43.4

102.8 54.4

61.3

!zdaş AŞ.

7.9

60.3

70.4

Menteşoglu AŞ.

20.0

44.9

118.8 148.1 152.8 160.1

12.1

28.9

118.0 205.9 178.0 163.1

•••

•••

23.1

66.9

78.2

97.2

•••

•••

•••

•••

47.7

51.3

22.8

61.4

66.5

57 .. 3

Anadolu export

AŞ.

Batı

AŞ.

pazarlama

Borusan

da~ıtım AŞ.

Cam pazarlama
Celebcioglu
Cer metal

Edpa

AŞ.

AŞ

AŞ.

AŞ.

Ekinciler
Eksel

AŞ.

Aş.

Enka pazarlama
Erpeks
Exsa

AŞ.

Mepa pazarlama
Meptaş

Penta

AŞ.

AŞ.

!meks

Okan

AŞ.

Aş.

AŞ.

dış
dış

ticaret
ticaret

AŞ.
AŞ.

1.2

•••

31.7

36.4

140.2 162.1

- ?4-

Ram

AŞ.

Süzer

AŞ.

Tekfen

AŞ.

Temel pazarlama

AŞ.

dış tic.Aş.

Tira

tic.

Yaşar dış

Yavuzlar

AŞ.

AŞ.

Yücel boru

AŞ.

1981

1982

65.0

112.5 176.0 220.0 180.0 192.1

10.6

18.5

38.0

108.7 87.6

0.4

19.3

53.8

141.0 185.0 213.7

•••

2.0

1a.~o_;

71.0

63.0

66.1

•••

•••

•••

•••

•••

•••

10.6

55-5

87.1

101.7 1oo.o 97·3

•••

•••

•••

61.5

22.5

32.3

•••

•••

•••

25.7

•••

•••

1983

1984

1985

-

1986

91.2

-

423.8 1.ooo 1.741 2.883 2.868 2.927
dış

Kaynak:Türkiye
Başlıca

lan

dış

31

ihracatın

ise bir önceki

ticaret sermaye

198l'den sonra
yıl

yaptı~ı

şirketi tarafından yapı

artış gösterdi~i

ile hemen hemen

görülmektedir.Aşa~ıdaki

rinin

derne~i

ticaret

tabloda

dış

ihracatı.Türkiye'nin

aynı

1985

düzeyde

yılında

gerçekleşti~i

ticaret sermaye

şirketle-

toplam

ihracatındaki payı

Şirketlerinin

Türkiye'nin Toplam

verilmiştir.
Başlıca Dış

Ticaret Sermaye

!hracatındaki payı

1981

1982

1983

1984

~

1986

4.703
,.

5.746

5-727

7.133

7-958

7-456

423.8

1.ooo

1.741

2.883

2.868

2.927

9.0

17.4

30.4

40.4

36.0

38.5

Türkiye'nin toplam

ihracatı

Dış

tic.ser.şirk •.

gerçekleş·ı. ihr~
Top.ihr.dış

--

tic.

ser.şirk.payı(%)

- 75 Başlıca

dış

büyük

çekleştirilen

ihracat incelenen dönemde 1985
ihracatından

Türkiye'nin toplam
itibarıyla

ise bir duraklama

caret sermaye
ba

katılması

yece~i

ve

şirketlerince

ticaret sermaye

daha

hızlı artmış

göstermiştir.Di~er

kadar
yılı

1985

küçük

dış

şirketlerince gerçekleştirilen ihracatın
de~işme

halindade bu durumun fazla bir

dış

yılına

ger-

serma~e

ticaret

ihracatındaki payının

şirketlerinin

ti-

hesa-

gösterme-

ülkenin toplam

% 40'ın biraz üzerinde

hesaplanaca~ı

söylenebilir.

II.

DIŞ TİCARET
Dış

cat

SERMAYE

ticaret sermaye

ŞİRKETLERİNİN

ihracatın yanısıra

dış

fonksiyonları,dış

ticarete

'başlık altında

DIŞ TİCARETE
Dış

se ithalat
aracılık

A.

aracılık

kazandırmak

ARACILIK

alanında aracılık

Dış

finansmanın

şirketlerinin

günümüzdeki

etmek,finansman

ve risk azaltmak

sa~lamak,
şeklinde

incelenebilir.
HİZMET!

şirketleri

ticaret sermaye

faaliyet

ticaretin

gelmişlerdir.

ticaret sermaye

ticarete istikrar

1.

yapan,dış

haline

gelişmeler

yeni yetkiler sayesinde

tanınan

ithalatta

kuruluşlar

Türkiye'de

üç ana

sadece ihra-

şirketleri başlangıçta

paralelinde ve kendilerine

dış

FONKSİYONLARI

faaliyet gösterirlerken,kaydettikleri

alanında

da rol alan

TEMEL

gerek ihracat gerek-

hizmetleri sunmakta,ihracata

konularında

ilk

Ticaret Sermaye

sırada

gelmektedir.

Şirketlerinin

!hracat

. 'Faaliyetleri
ülkemizde

dış

ticaret sermaye

şirketleri

ihracat•

larını esas itibarıyla aktif ihracat,geçirme ihracat ve bağlı

- 76 bulundukları
racı

guruptaki

olarak üç
a.

Aktif !hracat
ticaret

sermaye

maktadır.(49)Aktif

mininden sonra

dış

ihracat aktif· ihracat olarak

pazarlarda

herhangi bir

işlemler,finansman
şirketine

b.

yaptırarak
tanımlan

gibi,bazanda

ilişki kurabildi~i
müşteri

mektedir.Bu tür ihracatta yerli

ye

kendi imkanla

ihracattan önce pazar bulunup sonra ima-

veya tüccarla

arasında

şirketlerinin

iç piyasadan mal alarak veya fason imalat

gerçekleştirdikleri:_

latçı

ürünlerinin ih-

ayrı:şekilde gerçekleştirmektedirler.

Dış
larıyla

imalitçı kuruluşların

ba~lanti

temini ve

te-

malın

arama yoluna gidebil-

imalatçı

ile

dışardaki

alıcı

yoktur.!hracatla ilgili bütün

olası

riskler

dış

ticaret serma-

aittir.
Geçirme !hracat
Bu tür ihracata"by-Pass" ihracat veya"pasif"

ihracat da denilmektedir.Normal
sinden yararlanamayan
düşük

racat ),veya
çılar

ye

ve küçük

şirketleri

(Yıllık

şartlarda

2 milyon

munzam vergi

iade~·

doların altındaki

oranlarda yararlanabilen

imalatçı

ihracatçılar ihracatlarını dış

ih-

ihracat7

ticaret serma-

üzerinden geçirmek suretiyle munzam vergi iade-

lerinden azami yarar sa~lama yoluna gitm~kteditl~r.Dış ticaret

sermaye şirketlerinin bu yolla sagladıgı munzam vergi i-

adesinin önemli bir kısmı,yapılan anlaşma gere~i imalatçı firmaya verilmektedir. Geçirme ihracatta .. pazarın bulunması, alıcı
ile ilişkiler,finansman temini ve riskler imalatçı veya küçük
ihracatçıya

ait olu;p,dış ticaret sermaye şirketi bir anlamda

+9) GURCAN, s. 6?.

( 1
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formalitelere
dış

aracılık

ticaret sermaye

önemli bir

kısmının

etmektedir.Türkiye'de bugüne kadar

şirketlerince gerçekleştirilen ihracatın
olduğu

geçirme ihracat

kabul edilmekte-

dir.Büyük ihracata daha çok munzam vergi iadesi ödenmesi uygulamasının başlamasıda dış

toplam
neden

ticaret sermaye

içinde geçirme

ihracatı

ihracatın payının artmasına

olmuştur.

1 ocak 1987 tarihinde
ihracatta vergi iadesi
sonra

indirilmiş,daha

desi listesi

yürürlüğe

kararı

yayınlanan

yayınlanarak

liste no

Ayrıca

içinde

giren 86/11237

sayılı

ile vergi iade listeleri 4'e

liste

listelere uygulanacak vergi iade

da

şirketlerinin

ek karar ile
sayısı

5'e

sıfır

vergi

yükseltilmiştir.Bu

oranları aşagıda verilmiştir.

iade

oranı

ı

8

2

6

3

4

4

2

5

o

listelerde yer alan mallar için,bir takvim

yapılan

ia~

ihracata göre ilave vergi iade

yılı

oranları aşağı

verilmiş1;ir.
~roplam

ihracat

(milyon dolar)

!lave vergi iade
oranı

(%)

o - 2

o

2 - 10

2

10 - 30

4

30 - 50

4

(sıfırdan

itibaren

bütün toplama)
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50 milyon dolar ve
bütün toplama

alınan

ihracata ise

% 6 ilave vergi iadesi

Yukarıdaki

ça

yukarısı

artmaktadır.

dış

ile getirildigi halde,zamanla
gelişmesinde başlıca ~ol

tir.Zira kendi

ihracatın teşviki amacı ..

ticaret sermaye

şirketleri~

oynayan bir faktör haline

başlarına yaptıkları

den hiç yararlanamayan veya

düşük

gelmiş~

ihracatta munzam iadeler-

oranlarda yararlanabilen

ihracatçılar ihracatlarını dış

küçük

tutarı arttık

tabloda görüldügü gibi ihracat

ilave vergi iadeside

itibaren

uygulanmaktadır.

Ek vergi iadesi sistemi, genelde

nin

sıfırdan

ticaret sermaye

şirket

leri üzerindGn geçirerek daha fazla vergi iadesi elde etme
imkanını bulmuşlar;Bu .. nedenle ihracatın dış
şirketlerinde toplanmasıda,bir

yandan

ticaret sermaye

dış

ketlerinin munzam iadeden pay

almasına, bir

rakamlarının

olmuştur.Ek

büyümesine neden

ticaret sermaye
laşımı

şirketi

ile

genellikle önceden

maktadır.Bu paylaşımın

bir

-

!hracatın şekline,

-

!malatçı ihracatçının pazarlık

-

Dış

~

Verilen ihracat hizmetine,

-

Dış

ticaret sermaye

vergi iadesinin

anlaşma

hangi oranlarda

şir

yandanda ihracat .:

imalatçı ihracatçı

yapılan

ticaret sermaye

ticaret sermaye

arasındaki

dış

pay_

çerçevesinde ol-

olaca~ı;

gücüne,

şirketinin pazarlık

şirketi tarafından

gücüne,

bu

kuruluşlara

saglanan finansman katkısına baglı olarak de~işmektedir.(50)
Dış

ticaret sermaye

(50) GÜRCAN, s. 78.

şirketlerinin

yetkilileri ek vergi
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iadesi sisteminin bu

oynadı~ını;di~er

nemli rol
kapsamlı

reler

bir

ço~

dış

dan

masının

kuruluşların gelişip

paranın

ifade

etmişlerdir.Bu

maliyeti Türkiye'den ucuz oldugun-

sürdürülmesi

gerekti~ini savunmaktadırlar.(5l)Oysa

politikası,hayali ihracatı

gibi !MF

laşmasının imzalanması
oranlarının

son

gibi nedenlere

kademeli olarak

yılı başındada

önleme arzusu,

sübvansiyonlar an-

konvertıbiliteye geçişin amaçlanması,GATT

ve 1989

çev-

pazarlarda rekabet edebilmek için vergi iadesi uygula

bilindi~i

desi

uyr;ulamanın

birçok ülkedede bu

şekilde yapıldıgını

ülkede

güçlenmesinde ö-

olarak vergi ia-

baglı

yoluna

azaltılması

ihracatta vergi iadesi

gidilmiş

uygulamasına

verilmiştir.

Gerek ihracatta vergi iadesi,gerekse munzam vergi iadesi
uygulamasına

son verilmesinin

esprisini or·t;adan

nansman destegi ve sahip
kinligi sayesinde bu

gelişmeden

c •-

mı

ba~lı

oldukları

şirketlerin

olan

dış

şirketleri
karşılık

ihracatçılara sa~ladıkları
altyapı

Türkiye'nin

ticaret sermaye

fi-

ve pazarlama et-

artaca~ı şeklindedir.özellikle

ki önemlerini

bu

ticaret sermaye

öne süren çevralere

kaldıraca~ını

genel kanaat özellikle küçük

maye grubuna

dış

dış

ticaretinde-

belirli bir serşirketlerinin

etkilenmeyecekleri söylenebilir.

.~Baf!;lı Bulundukları

Guruptaki

rın

ürünlerinin

Dış

ticaret sermaye

!malatçı Kuruluşla

!hracatı

şirketlerinin

belirli bir sermaye gurubu içinde yer alan

önemli bir

kıs

kuruluşlardır.

(51) Ahmet GÜNAYSU, !hracat Teşviklerinin Dolar Maliyeti Hesapları Üzerine, Durum Dergisi, Aralık 1987. s. 16.
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Bu

kuruluşiliar

öncelikle

ba~lı bulundukları

gurup'ta yer alan

imalatçı şirketlerin üretti~i malların pazarlamasını

mekte,bu tür

ihracatın

şırken,bir kısmıda

dahil üretici
dışı

aktif ihracat

geçirme ihracat

şeklinde

bir firma ile olan
Sermaye

özelli~i

ticari

ta-

gerçekleştiril

ile kendi

şirketleri

kuruluşlar arasındaki

Dış Ti~aret

B.

kısmı

ticaret sermaye

mektedir.Dış

gurup

bir

üstlen-

guruplarına

ilişki

ilişkiden farklı

genellikle

degildir.

Şirketlerinin İthalat

Faaliyet-

leri
Dış

ticaret sermaye

ilgileri 1983

yılında yayınlanan

mi

kararı

rı

için ithalat yapacak kamu

takvim

(82) ile

yılı

şirketlerinin

83/7543

başlamıştır.Bu

içindeki ihracat

dış

ticaret sermaye

miş

ülkelerden ithalat yapma

ithalat konusuyla

sayılı

ithalat reji-

karara göre kendi ihtiyaçla-

kuruluşları dışında
tutarları

şirketlerine dış

sadece bir

50 milyon dolara

ticareti

ulaşan

devletleştiril

hakkı tanınmıştır.Bu

karara yol

açan başlıca fa~törler şöyle sıralanabilir.(53)
-

Dış

ticaretin

devletleştirilmiş oldu~u

ülkelerinin Türkiye ile ticareti ülkemiz
konuma sahiptir.Bu ülkelerle

aramızdak~

açısından

COMECON
önemli bir

ticaret dengesinde,

özellikle 1983 yılı·nda serbest dövize dönüldükten sonra Türıd
ye aleyhine

gelişen

durumun düzeltilillesi

amaçlanmıştır.Dış

ticaret sermaye şirketleri esas olarak i~racatçı kuruluşlar
oldu~larından ihracatları arttı~ı
racaklardır.

(52) ÇINAR, s. 23.
(53) GÜRCAN, s. 52.

takdirde ithalatlarını artı-
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aşırı

sayıda alacı

az

ve

suretiyle,firma çoklugundan kaynak-

satıcıyla çıkmak

lanan

karşısına

kırma

fiyat

ve ticaretin

düzensizleşmesi

gibi faktörlerin ortadan

kaldırılması,ihracat

halatta

artırılması hedeflenmiştir.

gücünün

pazarlık

- Dogu bloku ülkeleriyle

yapılan

ticaretin az

daha iyi kontrol edilebilecegi

firma~ile

ve it-

sayıda

düşünülmüş

tür.
Türkiye'nin
ülkeler
yının

do~

bloku ülkelerinden dogrudan ve üçüncü

kanalıyla yaptıgıithalatın

%-20-25

oldu~

malların ucuzlu~

blokundan

yapılan

ithalatçı

firmalar için

ithalat Türkiye

dır.(53)Türkiye'nin do~

loda

ithalatımızdaki

avantajı

tahmin edilmektedir.Mesafe

bu ülkelerde üretilen

retinin 1980

toplam

yılından

avantajlı

gibi nedenlerle

açısından

önem

bir faaliyet

do~

ve

olmakta-

bloku ülkeri ile olan dogrudun

bu yana gösterdigi seyir

ve

taşımakta

alanı

pa-

aşagıdaki

tica~

tab-

verilmiştir.

Türkiye'nin Dogu Bloku Ülkeleri !le Olan Ticareti
(milyon dolar)
1980

1981

1982

1983

1984-

1985

1986

İthalat

752.5

790.5

4-02.0

776.1

882.4-

539.4-

621.3

İhracat

4-80.9

320.5

311.8

229.1

261.4-

301.6

310.'+

Dış

tic.den.

-271.6 -4-70.0 -90.2

-54-7.0 -621.0 -237.8 -309.9

Top.ith.payı

9.5

8.8

4-.5

8.4-

8.2

6.3

4.8

Top.ihr.payı

16.5

6.8

5.4-

4-.0

3.7

3.8

4.2

Kaynak:D

İ

E

(53) GURCAN, s.61.
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Dış

ticareti

devletleştirilmiş

ülkelerden ithalat yapma

hususunda getirilen bu düzenleme,daha önce dogu bloku ülkelerinden ithalat yapan çok
kelerinin tepkisiyle

sayıda ithalatçının

karşılaşmıştır.Dogu

ilişkilerde

tepkisi,ticari

iş

rına dış

yapmakta

ticaret sermaye

ba~lanabilir.Daha

pan Türk

dogması

oldukları ithalatÇı
şirketlerinin

firmalarla arala-

girmesi gibi nedenlere

ise,ithalat

aliyetlerini devam ettirebilmeleri için
komisyon ödemek zorunda
sahasını

bir ticaret

ve Türkiye'de u-

önceden bu ülkelerden dogrudan ithalat ya-

firmalarının eleştirileri

şirketlerine

bloku ülkelerinin

lehlerine olan durumun yeni düzen-

leme ile ortadan kalkma ihtimalinin
zun süredir

ve dogu bloku ül-

dış

fa-

ticaret sermaye

kalmal~rı

kaybetme tehlikesiyle

alanındaki

ve

avantajlı

karşı karşıya

bu-

lunmaları noktalarında toplanmaktadır.

Dogu bloku ülkelerinin
şirketleriyle

ticarete pek

gulamanın

yıllarında

düşme

ilk

meydana

gelmiş

başlangıçta dış

yanaşmak

yapılan

rarla bu ülkelerden

yapılan

ancak zamanla yeni duruma

ithalata
do~rudan

ticareti

ilişkin

belgesi bulunan

Ancak bu karar

dış

bir etki

alışılmaya baş

olarak

çıkarılan

hakkı

olan

bir ka-

ellerinden

di~er kuruluşlarada verilmiştir.

ticaret sermaye

daraltıcı

ithalatta bir

devletleştirilmiş

ithalat yapma

yatırım teşvik

liyetlerini

istememeleri sebebiyle uy-

bu ülkelerden

lanmıştır.l986 başlarında dış

ülkelerden

ticaret sermaye

şirketlerinin

yapmamııştır.

ithalat faa-

- 83 -

F!NM~SMAN

2.

Dış
larından

iş birli~ine

lı

ve

girdikleri

sa~lamaktır.Dış kaynaklı
dış

döviz kredileri günümüzde
başvurdu~

daha çok

şirketlerinin

ticaret sermaye

biriside

finansman

HİZMETLERİ

TEM!N!

düşük

en önemli fonksiyonimalatçı kuruluşlara

prefinansman kredileri ve

ticaret sermaye

şirketlerinin

kaynaklarıdır.Merkez bankası

kredi

faizli ihracat· reeskont kredilerinin 1987'den itidış

baren tekrar yürürlüge girmesi ile bu tür krediler
sermaye
lıklı

şirketlerinin kullandıgı

yerini almaya

bu kredileri
kendi

kaynak-

toplam

başlamıştır.Dış

kredile~

ihracatıarına

içinde

ticaret sermaye

imalatçı kuruluşlarada kullandırmak

konu olacak ürünlerin

ticaret
ağır

şirketleri

sur.etiyle

imalatını

finanse

etmektedirler.
!hracatı teşvik

ticaret sermaye
olmuş

fonu kredileri 1980'lerin

şirketleri

ancak 1984

yııında

başında dış

için önemli bir finansman

bu krediler

dondurulmuş

kaynağı

daha sonra

ise durdurulmuştur.Yaş meyva,sebze ve su ü~nleri ih:ı;-acatı
dışında

sadece

dış

ticaret sermaye

lanılabilen ihracatı teşvik

önemli bir finansman

% 90'lık

kısmı dış

şirketleri tarafından

fonu kredileri bu

kaynagı olmuş

şirketler

kuliçin

ve bu kredilerin ortalama

ticaret sermaye şirketleri tarafından kul-

lanılmıştır.(54)

1.12.1986 tarihinden itibaren

yürürlü~e

girmek üzere

yeniden tesis edilen ihracat reeskont kredilerine % 38 faiz
uygulanmaktadır.!hracat reeskont kredisi tutarı,ihracat Fob

de(!;erinin TIJ karşılığı üzerinden % 25' i olarak belirlenmiş,
(54) SÖZEN, s. 25.
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yine % 38 faizli vesaik mukabil i kredL. tutarı ise ve s aik tutarı .Fo b ihracatın maksimum

kullananların.Vesaik

cat reeskont kredisi
yararlanamayacagı

Dış

% 50' si olarak belirlenmiş ,ihramukabili krediden

ba~lanmıştır.

esasa

ticaret sermaye

şirketlerinin gelişmesinde

önemli rol

yanı sıra başlı~a

oynayan ek vergi iadesi sistemi kredilerin

finansman kayna~ını oluşturmaktadır.Global döviz tahsisi uyguLamasıda

Dış

diger bir finansman
şirketleri

ticaret sermaye
yatırım

veya
rudan

kaynağını teşkil

günümüzde uzun vadeli ihracat

kredisi temin ederek bunu

ortaklık

etmektedir.

kullandırma

sağlamak imkanına

yoluyla finansman

yada

do~

sahip bu-

lunmamaktadırlar.

3.

DIŞ T!CARETE !ST!KRAR KAZANDIRr1A VE R!SK AZALT~1A. FONK-

S!YONLARI
Dış

rek

ticaret sermaye

uzmanlaşınakta

luşlar

talep

iş

ve

şirketleri

degişmelerinden oluşacak dalğalanmaları
zaldırmak

1

suretiyle

az

yürütülmesi yoluyla ülkenin

sı,ihracatın

kesintisiz ve

si ve böylece riskin
ile ticarettede az
ması düşünülmüştür.

sayıda

pazarlık

istikrarlı

bir dereceye ka-

büyük firma tarayolunun

artırılma

bir biçimde sürdürülme-

büyük firma ile

Türkiye'deki

leri henüz Japon genel ticaret
zincirlerinin

ölçilde arz ve

azaltılması amaçlanmaktadır.Do~u

sayıda

dış

bloku

istikrarın sağlan

ticaret sermaye

şirketleri

oluşturulması,yeni

gide-

ticaretin istikrar kazan-

dış

masına yardımcı olurlar.!hracatın

alanında

artırmaktadırlar.Bu kuru~

hacimlerini

çeşitlendirmesi yaptıkları

mal ve pazar

dar ortadan

fından

ihracat

gibi yeni

ham madde ve

do~al

şirket

da~ıtım

kaynakla-

- 85 rın araştırılması,geliştirilmesi,yeni
luşturulmasına katkıda

ce

bul~mmak

gibi

a~larının

ticaret

fonksiyonları

o-

yeterin-

serçekleştirememektedirler.

DIŞ TİCARET SERMAYE ~)!RKETLER! 'N!N YA.P ISI VE ~)RGÜTLEN

III.

HE B!ÇIM!
Dış

ticaret sermaye

şirketleri'nin

örgüt

birine benzerlik 3Östermekle beraber kabaca iki

yapıları
ayrı

bir

grupta

incelenebilir.(55)!lk grupta yer alanlar mal ve pazar çesitlend±rmesine

bağlı

olarak ürüh ve bölge

organizasyona sahip olan

bazında ayrıntılı

şirketlerdir.!kinci

bir

gruptakiler ise

bağlı bulundukları

ve tek mal grubunda üretimde bulunan ima-

latçı kuruluşların

mamüllerini pazarlayan veya

anlamda

imalatçı kuruluşlar

ihracatına

bOyük

ağırlık

olmasada belirli

veren

arkasında

bu

~al gruplarının

şirketlerdir.Bu

tür

şirketler

grup dışı ürünlerin ihracatınada yer vermek suretiyle bir ölçeşitlendirmesi sa~lamaktadırlar.

çüde ürün
Dış

zar

ticaret sermaye

bazında

şirketlerinin yakın

bir örgütlenmeye

ağırlık

zamana kadar pa-

verdikleri anqak mal ba-

zında uzmanıaşmanın gündeme gelmesiyle örgüt yapılarının ürün
bazınciada

org;anizasyonuna önem verdikleri g~örülmektedir.Ayrıca

esneklik sa(:;lamak amacıyla dış tüıaret sermaye şirketleri bir
kısı~ şubelerini .otonom ve merkeze daha az ba~ımlı birimler o-

larak 1\:Ullanmaya

başlamışl.ıardır.

Dı ş ticaret sermaye şirketleri' nin büyük bir b;_jl i.imi.i sana-

yici gruplara veya ai_Sırlıklı olarak taahhüt sektöründe fa:üi.-r-

(55)

GÜRCAN, s.

73.
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yet g5steren gruplara
malat yapan sanayici

ba~lı şirketlerdir.Çeşitli
grupların

di rmesi daha belirgindir.Bu
istisna

dışında

grup

dışı

bünyesinde yer alan

ihracatında

ret sermaye .ç.irketleri 'nin

i~

alanlarda
dış

tica-

mal ve pazar çe şi tl en-

şirketlerin ihracatında

bir kaç

üreticilerin ürünleride yer almak-

tadır.

Sanayici
ye

grupların

şirketleri'nde

diger

larak belirli Urlinierin

bünyesinde yen alan

ihracatına a~ırlık

eşya,Akpa

ve Edpa

AŞ.Tekstil

AŞ.ve

Borusan

AŞ.Demirçelik

Ekinciler

faaliyet gösteren grublara
kadar, sözkııınu.su
di

grublarının

AŞ.cam

ve camdan

konfeksiyon,!zdaş AŞ.,

tirlinleri gibi alanlarda

ürettigi tek lirün grubu

A~ırlıklı

nisbeten az
bağlı

a~ırlı~ı

kuruluşlar

veren

ba~lı kuruluşlardır.Yakın

için örgüt

o-

bilyük bir
teşkil

zamann

kısmını

ken-

etmiş,mal çeşit

yapılarıda

tek ürüne yö-

uzmanıaşma göstermiştir.

nelik bir

lara

ve

şirketlerin ihracatının

sınırlı oldu~u

lendirmesi

ticaret serma-

gru~u,imalattaki uzmanıaşmaya ba~lı

meydana getirmektedir.Mesela Cam pazarlama
mamül

dış

olarak taahhüt sektöründe faaliyet gösteren ve

sayıda imalatçı firmayı büny~sinde

olan

grub

dış

dışı

ticaret sermaye
tirünler

teşkil

bulunduran grup-

şirketleri'nin ihraeatında

etmektedir.Bu

şirketlere

EN-

KA pazarlama AŞ.ve Temel pazarlama AŞ.örnek gösterilebilir.
Dış ticaret sermaye şirketleri arasında imalatçı c;rubln-

rın veya taahhüt sektöründe faaliyet gösteren grupların bünye-

sinden çıkmamış,ticaret şirketi olarak faaliyete başlamış kuruluşlarda vardır.Kimya ürünleri ihracatına a[Çırlık veren .Fen-

ta A~.bu tür kuruluşlara örnek olarak verilebilir.
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Dış

ticaret sermaye

içi

bürolar;yurtdışında

ler

şeklinde

şirketleri

yurtiçinde merkez ve yurt-

ise büro,temsilcilik ve

bağlı

örgütlenmektedi rler. l\1erkezde genellikle ürünlere

ve bölgelere göre organize

edilmiş

pazarlama

departmanları,

ihracat,finansman,ithalat bölümleri ile genel idari
rosu

bulunmaktadır.Yurtiçi

ma ile
ve

iş

ugraşırken

takibi

diger bir

büroların

kısmı

bir

kısmı

işler

bag';lı

şirketler

uğraşmaktadırlar.Yurtdışı

sırasıyla Ortado~,Kuzey

kad-

aktif pazarla-

üretici ile irtibat kurma

konularına agırlık vermektedir.Yurtdışı

temsilcilik ve
ile

şirket

büro,

ise genellikle aktif pazarlama
örgütlerin

yoğunlaştığı

ülkeler

Afrika.ülkeleri,AET ülkeleri ve AbD'

dir.Son zamanlarda Uzakdogu ülkelerindede temsilcilik ve büro
açma

girişimleri başlamıştır.

GENEL DEGERLEND!RIVIE VE SONUÇ
Hızlı

ler,bu

bir ekonomik

çabalarında başarıya ulaşmak

kınmayı sınırlayan

letmek

kalkınma çabası

için her

şeyden

zorundadırlar.Bu darbo8azı genişletmenin

Gelişmekte

tartışılan

planlı

yıllarında

sanayileşrnek

cat ikinci planda

döneme gelinceye kadar

ve

kalkınmaktır.Bu

kendi

kalmış,ekonominin

birbirinden soyutlamak mümkün

ile

sı arasında sıkı

dış

ekonomik

değildir.·sanayileşme

kalkınma politikası

bir

nedenle ihra-

ya~ında kavrulması

politikasının tamamlayıci olması

Bir ülkenin

görülmek-

Türkiye'nin en önemli sorunu

edilmiştir.Aslında kalkınma

ile ihracat

Cumhuriyetinin ekonomi

teşvik politikasının izlenınediği

tedir.Cumhuriyetin ilk

yıllar

konulardan biri ihracat ve ih-

teşviklerdir.Türkiye

ciddi bir ihracat

hızla

sa~lıklı

artırmaktır.

tarihi incelendiGinde özellikle

öncelikle

en

bir ülke ·Olan Türkiye'de özellikle son

da üzerinde,.en çok
racat'a verilen

önce ·kal-

darboisazını geniş

bir faktör olan döviz

yolu ise,ihracat gelirlerini

tercih

içinde bulunan ülke-

ile

dış

ilişkileri

P,oli tikası

gerekir.
ticaret politika-

ilişki vardır.Sanayileşmenin gerçekleşti

rilmesi için uygulanan politikalar

dış

ticareti etkilerken,

- 89 dış

ticaret

polikalarıda sanayileşmenin yapısı

zerinde önemli etkiler yapar.Dar anlamda
do~rudan

veya

yollardan

dalaylı

gelişimi

u-

teşvik politikası

ile il-

ihracatın artırılması

kapsarken,geniş

gsi bulunan tedbirleri

ve

anlamda

ihracatı

etki-

leyen genel ekonomik politika tedbirlerinide kapsar.Bu nedenle

benimsenen

ihracatı teşvik politikası

si ile bir bütün içinde
Türkiye uzun bir

değerlendirilmelidir.

vermiş,ihracatın teşviki
kuruluş

oldukça ihmal

yıllarında,liberal

sizli~inin anlaşılması,dış

•

iç

politikasına ağırlık
edilmiştir.Cumhuriye

politikaların kalkınmada

ticaretten daha çok

yararlanacağı kanısının yaygın olması
dışa baı6ımlı olması

strateji-

süre,hızla sanayiieşebilmek amacıyla

piyasa için üretim yapan ithal ikamesi

tin

sanayileşme

yeter-

karşı tarafın

ve hemen tüm sanayinin

gibi nedenlerle bu poli.tika çekici

olmuş-

tur.
Türkiye'de
ması

planlı

dönemle birlikte ekonominin

konusu üzerinde durulmaya

sı amacıyla ihracatın teşvikine
başlanmıştır.Birinci

başlanmış,ihracatın artırılma

ciddi ve fonksiyonel

plan döneminde

yönelik çabalar ürün vermeye

dışa açıl

şekilde

ihracatın artırılınasına

başlam;:ı.ş,-planda

öngörülen ihra-

cat hedefleri aşılmıştır,fakat ihracatın yapısında önemli bir
değişme sağlanamamıştır.!kinci

plan döneminde ihracatta özel-

likle sınai ürün ihracatında önemli bir artış saC;lanamatnıştır.
!lk iki plan döneminde

ihracatın geliştirilmesi

için harcanan

tüm çabalara rağmen·arzulanan gelişme ve yapısal değişme sağ
lanamamıştır.Üçüncü plan dönemi uygulamalarıda önceki plan

dönemlerindeki uygulamalardan farklı olmamış,plan hedeflerinin
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gerisinde

kalınmıştır.

kalkınma

!hracat gelirleri ekonomik
artan ithalat giderlerini

nun için ithal ikamesinin belli bir
zarlara yönelik
rekabet

dış

sonra

pa-

üretime

a~ırlık vermek,başlangıçtaki

dezavantajını

ortadan

kaldırmak

ihracata yönelik

nin

uluslararası

ekonomi ile

le bir stratejide
uluslararası

teşvik

gidilmesine

Sanayiler
dönüşmekte

argümanı

11

egemen

oldu-

ekonomi-

amacı,yurtiçi

ve

hazırlanması

dış

11

Genç

sanayi-

ticarette uzman-

ikamesinde

İhracatçılar

11

11

catta

teşvik politikası olmaktadır.Her

arası

rekabe·t;e

recin

gere~inden

Genç

şekline

korumacılık politikası karşılığı

hazırlanma

fi-

bütünleşmesini sa~lamaktır.böy

ihracatta

uzun

teşvik

amacı

kılarak,ulusal

yardımcı olmaktır.!thal

ve ithalatta

ihracatı

sonrası benimsemiş

tedbirlerinin

rekabete

için

stratejisinin temel

sanayileşme

mekanızmasının işleyişini

ıaşmaya

yoldur.Bu-

sınai

yat

nin

sa~lıklı

aşamasından

etmek geretmektedir.Türkiye'nin 1980
~u

en

ka~şılamada

hızla

ile birlikte

ihra-

iki dururodada uluslar-

süreci önem kazanmakta,fakat bu sü-

tutulması

sistemin iç

dinamiğini

bozmak-

tadır.

Türkiye 1980 öncesi ve
mali avantajlar
tır.Bu

sağlayan

bir

sonrası

teşvik

ihracata,ihracattan sonra
sistemi içinde

yaklaşmış

sistemin uluslararası forumlarda savunulamadığı ve dev-

let gelirleri ile ihracatın desteklendiği fikrini verdiği bilinmektedir.Uluslararası ticarette,haksız rekabet başlıf!;ı altında incelenen durumlara yol açabilecek mali teşvikler azaltılmalıdır.

İhracat olayında sorun iç ve dış karlılık arasındaki den-

- 91 koi~maktır.Dış piyasayı

geyi iyi

dilebilir

ür~nler açısından

vardır.Vergi

iadeleri

daha

iç piyasaya oranla ihraç ekarlı

tutmak

ihracatın teşvikinde

etkileyerek potansiyel ihraç ürünlerimizin
önemli bir

sağlayan

pit edilirken katma
vergi iadesinin
ham ve

araçtır.Genelde

ihraç

fiyatlarını

de~erlendirilmesini

vergi iade listeleri tes-

yüksek nihai mamüller daha yüksek

değeri

uygulandığı

yarımamul

zorunluluğu

listelere

buna

alınmakta

durumundaki ürünlere daha

düşük

karşılık

vergi iadesi

uygulanmaktadır.

İhracatın teşvikinde

nist etki

vergi iadesi sisteminin enflasyo-

yarattı~ı varsayımına dayanılarak

teşvik sağlamak

azaltmak ve döviz kuruyla

iade

oranlarını

savunulamaz bir gö-

rüştür.

Vergi iadesi
olarak

artıran

ilave bir likit

işlemi

bir etken

para

arzı

ve parasal talebi direkt

değildir.Sistemin işleyişi

sokulmasına değil,kamuya

vergiden vazgeçilmesi
sistemi ekonominin

esasına dayanır.Bu

diğer

kesimlerine

hip

çekilecek bir miktar
anlamda vergi iade

çeşitli

lanan vergi istisna ve muafiyetlerinden

ekonomiye

nedenlerle

farklı

sa~

bir etkiye sa-

de~ildir.

İhracatın teşvikinde

ağırlık

kur

politikasına gereğinden

fazla

vermek çeşitli sorunlar yaratır.Mesela ihracatın kur-

politikası

ile

teşvikinde

selektif davranmak mümkün olamayaca-

~ına göre teşvik edilmesine gerek olmayan ihraç ürünleride
teşvik kapsamına girmektedir.Bunun ekonomik ve toplumsal ma-

liyetleri vardır.Kur polikasının büyük ölçüde teşvik aracı olarak kullanılmasının uzun dönemli kalkınma hedefleri ve ter-
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cilıleri açısındanda sakıncaları

olabilmektedir.

1980 sonrası uygulanan yeni teşvik sistemi içerisinde öüstlenmiş

nemli roller

dış

bulunan

yatırım alanlarının sınırlandırılması

zarlamasına

yönelmesini

dır.Bu şirketlere

kullanabilme ve
dış

larada

devletleştirilmiş

ticareti

şirketleri

herhangi bir

ihracatın

ve

gerçekleştirilmesi

araştırması

karşılaşacakları

dan

kalkmış

amacı

etmenin esas

bu konuda

bir

uzmanlaşmış kuruluş

büro,temsilcilik vs.gerekli ta-

ve bu e;ibi faaliyetlerini yürütmede

kuruluşlar

olacaktır.Ayrıca

küçük kapasiteli

dolarını aşan

ülkelerden ithalat imka-

mali ve idari güçlükler

güçlü ve tecrübeli

kredi

idi.Böylece orta ve küçük üretici

ihracatçıların yurtdışında

nıtma,pazar

dış

teşvik kalmamıştır.

teşvik

özel olarak

ihtisas konusu olan
larca

50 milyon ABD

ihracat pa-

kaynaklanmakta-

mevcut mevzuata göre orta vadeli

nı dışında sa~lanan

Bu

fonların

ve

sağlama düşüncesinden

yıllık ihracatı

şirketleri

ticaret sermaye

işletmelerin

eliyle
aynı

ihracatın

yapılması

veya benzer

ürünlerini bu

bu konuda

halinde ortamalları

üreten

şirketlerin

koor-

dinasyonu ile toplu olarak büyük ölçekte ihraç etmeleri imkanıda sa~lanabilecektir.

Bu

şirketlerin

kazanması

belli sektör ürünleri

halinde ve

ralarında u7~mlu

fiyatlarının

lebilecektir.

ihtisas

sayılarının sınırlı olması

nedeniyle a-

oluşturmaları

ile ihracat-

bir koordinasyon

çılarımız ar3.sındaki.

ihracında

gereksiz rekabet nedeniyle

ve böylece

oluşan

döviz

düşen

kayıplarının

ihraç

önüne geçi-
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