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SUNU$ 

1980'1erden beri Turkiye, tem.elinde ihracat olan bir kalkinma stra
tejisi izlemektedir. Temelinde ihracat olan kalkinma stratejisini benimseyerek 
bu yolda buyQk atilimlar gercekle§tirmi§, ihracatini cok geli§tirmi§, cok yQk
sek buyQme hizlarini cok uzun sure devam ettirmi§ bir cok ulke vardir. Bu al
kelerin deneyimlerini inceledigimizde, ihracatin finansmaninin Onemini daha 
iyi kavramaktayiz. 

Onem.ini hie bir zaman kaybetmeyen ve her zaman ekonominin gQndeminde 
kalan ihracatin geli§tirilmesinde, ihracatciya saglanacak en Onemli destek, 
finansman destegidir. Ozellikle, Turkiye gibi fiyat istikrari az olan ulkeler
de, finansman cok daha Onem kazanmaktadir. 

Son yillarda, bankalarin bu alanda etkinliklerinin artmasi, Turk 
Eximbank'in kurulmasi ve yeni kredi, garanti ve sigorta programlarinin uygu
lamaya konulmasi sonucu ihracat surekli artmi§tir. 

Turk ekonomisindeki hizli yapisal degi§ime bankalar en iyi §ekilde 
uymu§lardir. Eski bankacilik anlayi§i ile bugQnku arasinda oldukca buyQk bir 
fark vardir. Bankalar artik, Ozellikle pazarlama agirlikli olarak cali§maya 
ba§lami§lardir. Di§a acilma sureci icinde, bankalarin sundugu hizmetler ara
sinda di§ ticaretin finansmani Onem kazanmaya ba§lami§t1r. 

Bu anlamda, ihracatin finansman1 politikalar1 ve ihracat1n finansma
n1nda Turk Banka Sisteminin rolu, etkinligi ve kullan1lan tekniklerinin ince
lenmesi gerektigi du§Onulerek bu alanda cali§1lmi§tir. 

Bu cali§mada; her zaman yak1n ilgi ve yard1mlar1n1 gOrdUgum, Kiymet
li Hocam Sayin Doc.Dr. Tttrkel Miniba1'a en icten duygularimla te1ekkur ederim. 

GOril§lerinden yararlandigim, 1stanbul Oniversitesi Ogretim Oyesi Sa
yin Prof.Dr. Oztin AkgQc ve Sayin Doc.Dr. Targan Onal'a, Gazi Oniversitesi Og
retim Oyeleri Sayin Prof .Dr. Tezer Ocal, Sayin Prof.Dr. Cem Alpar ve Sayin 
Doc.Dr. TQba Ongun'a, Dokuz Eylill Oniversitesi Ogretim Oyesi Say1n Doc.Dr. Mu
zaffer Demirci'ye, Turk Eximbank Eski Genel Muduru Say1n Dr. Turgay Ozkan'a 
Esbank Gene! Mudar Yardimcisi Sayin Nadir Topcuoglu'na, Aktif Finans Factoring 
Hizmetleri Gene! Madara Sayin Ferruh Tanay'a, Etibank Ba§ Mufetti§i Say1n Ra
mazan Bulut'a ve isimlerini siralayamadigim T.C.Merkez Bankasi, Turk Eximbank, 
Sermaye Piyasasi Kurulu, 1hracat1 Geli§tirme Etud Merkezi ve Devlet Planlama 
Te§kilati ilgililerine te§ekkur eder, sayg1larimi sunarim. 

Bu cali§manin hazirlanmasinda manevi desteklerini esirgemeyen, Qyesi 
olmaktan onur duydugum TOrkiye Vakiflar Bankasi Tefti§ Kurulu'na, ayrica bil
gisayar yazim i§lemlerinde yard1mci olan Mufetti§ler Serap Dede, Mitat Sahin 
Muammer Arikan ve Kiymetli e§im Serpil Gazel'e te§ekkara bir bore bilirim. 

1stanbul, 1992 Adnan GQzel 
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G!R!S 

Dilnya'da her ulkenin amac1 kalk1nmak icin daha cok ihracatta bulun
mak olduguna gOre, DUnya toplam di§ ticaretinin sUrekli artmas1 gerekecektir. 
Ancak ihracat kolay bir faaliyet degildir. !hracat karmae1k ve riskli bir i§
lemdir. 

Finansman ihracatta en Onemli faktOrlerden biridir. Finansman sagla
mak, saglanan kaynaklar1 gQvenli bir bicimde kullanarak ihracat1 gercekle§tir
mek ve ihrac edilen mal bedeli dOvizleri yurda getirmek, hem ihracatc1 ve hem 
de Ulke ac1s1ndan son derece Onemlidir. 

thracat1n finansman1, uluslararas1 finansman1n Ozilnll olu§turmakta
d1r. Dogabilecek Onemli sorunlar aras1nda kur riski, a11c1n1n finansal gilcO 
hakk1nda yeterli bilgi saglanamamas1, Ozel finansman kaynaklari ve bunlar1n 
maliyetleri say1labilir. 

1980'1erden beri Tllrkiye, ihracata ag1rl1k veren bir kalk1nma ve bu
yilme stratejisi izlemie ve bu yOnde Onemli geliemeler gercekleetirmietir. !h
racat1n bu geliekin durumuna sQreklilik kazand1rma cabalar1 ihracat f inansman1 
konusunu sUrekli gQndemde tutmuetur. Bu durum uluslararas1 platformlarda ihra
cat finansman1nda ortaya c1kan yen! tekniklerin ve geliemelerin degerlendiril
mesini ve TUrkiye'deki uygulama olanaklar1n1n araet1r1lmas1n1 zorunlu kilm1e
t1r. 

GilnilmOz dilnyas1nda ticaret serbestleetirilmeye cal1e1ld1g1 Olcode 
zorlaemakta, nakit para problemleri artmakta, a11m sat1m ieleri kredili §ekle 
dOnQ§mektedir. Olkelerin artan Olcode kredili !elem talepleri, ihracatc1lar1n 
korunmas1 ve desteklenmesini gerektirmi§tir. 

TQrkiye diger Olkelerde oldugu gibi baz1 mallar icin kredili a11p, 
kredili satma geregi duymaktad1r. Ozellikle son y1llarda Ulkemiz bir cok Orta
dogu ve Dogu bloku Qlkesine kredili ihracat yapmaktad1r. telemlerin bu yOnde 
geliemesi sonucu, bir kredi, kredi sigortas1 ve garantisi saglayan kuruma olan 
gereksinim zorunluluk halini alarak Tllrk Eximbank'1n kurulmas1na yol acm1§ ve 
gundeme s1k s1k Forfaiting, Factoring gibi konular1n gelmesine neden olmu§tur. 

Die ticaretin finansman1, kisa vadeli bir finansman Ozelligi tae1-
maktad1r. Die ticarette Odemenin ceeitli eekillerde yap1labilmesi, ithalat ve 
ihracatin degieik bicimlerde finanse edilmelerine olanak yaratmaktadir. Die 
ticaretin finansmani her bir !elem icin farkl1l1k gOstermektedir. telemlerin 
finansmaninda ne gibi seceneklerin oldugu, bankalarin bu ielemleri nas1l fi
nanse ettikleri ayrint1l1 olarak incelenecektir. 

Bankalar1n en Onemli gOrevlerinden birisi die ticaretin finansman1-
d1r. Sermaye piyasalar1n1n geliemie oldugu Ulkelerde ihracat kredileri tamamen 
ticari bankalar1n ve finans kuruluelar1n1n denetimi alt1nda bulunmaktad1r. Yi
ne, bankalar ac1s1ndan die ticaretin finansman1,"uluslararas1 ugrae1larda en 
kArl1 konulardan biridir. 
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!hracat finansman1 uc grupta incelenebilir. Birincisi ihracat1n ode
me yOntemleri (akreditif, kar§1l1kl1 ticaret vs. ) ile finanse edilmesi, ikin
cisi ihracat1n kredilendirilmesi, ucilncQsQ de ihracat finansman1nda yeni ola
rak nitelendirilebilecek tekniklerin Turk ekonomisi ve mevzuat1 ac1s1ndan de
gerlendirilmesidir. 

!hracat i~lemlerinde finansman gereksinimi, ihracata konu olan mal1n 
bulunmas1 veya Qretilmesi a§amas1ndan ba§layarak, ihrac1 yap1lan mal bedelinin 
ihracatc1ya Oderunesine kadar olan sureyi icermektedir. Bu anlamda, ihracat fi
nansman1 kendi icinde iki grupta incelenebilir. 

1hracat1 yap1lacak mal1n ureticiden alinarak bedelinin kismen veya 
tamamen Odenmesine veya mal1 temin edecek firmaya bir Odeme yap1lmas1na, ure
tim icin gerekli girdilerin yurt icinden saglanmasina, uretilmesine, i§cilik 
ve diger Qretim giderlerine, ambalajlamaya ve bir kis1m nakliye giderlerinin 
kar§1lanmas1na yOnelik finansman yukleme Oncesi f inansman olarak grupland1r1l
maktad1r. 

Yukleme Onces! finansman kaynaklar1 olarak, T.C. Merkez Bankasi Re
eskont Kredileri ile prefinansman ve d1§ kaynakl1 krediler say1labilir. Ayr1-
ca, kabul kredileri, ihracat haz1rl1k kredileri, ihracata yOnelik ihracat ga
rantili yat1r1m kredileridir. 

Yukleme sonras1 finansman ise, sat1c1 kredileri ve al1c1 kredileri 
olarak grupland1r1lmaktad1r. Ancak, ulkemizde yOkleme sonras1 finansman pek 
kullan1lan bir sistem degildir. 

Bankalar1n, Ozellikle ticaret bankalar1n1n en onemli gOrevlerinden 
biri di§ ticaretin finansman1d1r. Bankalar d1§ ticaretin finansman1n1 ce§itli 
§ekillerde yapabilirler. Bunlar1 uc ana grupta toplamak olanakl1d1r. Banka 
risk ilstlenmeden yaln1zca fon saglar. Uygulamada bunun Ornekleri vard1r. Red
clause ko§ulu ta§1yan akreditif, kar§1l1kl1 akreditif, back to back akreditif 
gibi. Banka bu konuda fon saglar, fakat kesinlikle risk Qstlenmez. tkincisi, 
banka dogrudan fon saglamaz,·fakat risk ustlerunek suretiyle di§ ticaretin fi
nansman1 saglar. Bunun da uygulamada bilinen Ornekleri vard1r. Prefinansmana 
verilen garantiler, acceptance kredileri gibi. Ucuncu finansman ~eklinde ise, 
banka hem risk ustlenir, hem de dogrudan fon saglar. 

Bunlarin d1§1nda, Turkiye'de yeterince biliruneyen forfaiting, fac
toring ve export leasing ad1 verilen yeni f inansman teknikleri de h1zla uygu
lamaya gecmektedir 

GunQmuzde degi§en ko§Ullar, degi§en finansman tekniklerinin de orta
ya c1kmas1na neden olunmu§tur. Gunilmuzde bir cok geli§mekte olan ulkenin ye
terli dOviz kaynag1n1n olmamas1, dolay1s1yla §iddetli bir dOviz bunal1m1 ice
risinde bulunmalar1, geli§mekte olan baz1 ulkelerin uluslarars1 finans pazar
lar1ndaki kredi degerliligin son derece du§uk, yeterli kredi bulma olanaklar1-
n1n s1n1rl1 olmas1, hammmadelere ve geri teknoloji ile Qretilmi§ olan mallara 
kare1 dilnya talebinin du§uk olmasi, Dilnya'da korumac1l1k egilimlerinin gizli 
veya ac1k bir §ekilde yayg1n olmas1, geli§mi§ ulkelerde de ihracat konusundaki 
rekabetin oldukca eiddetli olmas1 vb. etkenler yeni bir tak1m finansman tek
nik~erinin ortaya c1kmas1na neden olmu§tur. Forfaiting, Factoring, Leasing, 
Swap gibi bu teknikler bu cal1~mada ayr1nt1l1 olarak incelenmietir. 
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Bu tekniklerin ihracatcilara bir cok avantajlari vardir. Bankalarin 
bu i§e girmelerindeki avantajlari da §Oyle belirtilebilir: 

Oncelikle, banka, bu i§lere giri§mekle, Qstlendigi risk kar§iligi 
ihracatcidan ucret ve komisyon almaktadir. Banka, bOylece yuklendigi riski al
digi komisyonlarla kismen kar§ilami§ olur. !kincisi, bu i§lemlerde, bankalar 
taahhQt komisyonu da almaktadirlar; yani ilk Once ihracatciyla anla§maya va
rildiktan sonra, belgeler bankaya satilincaya kadar gecen zaman icinde bir de 
taahhut komisyonu alma olanagi bulunmaktadir. ucQncQ bir Onemli nokta, banka 
dOviz girdisini garanti altina almaktadir. Cttnku, vade sonunda senetleri banka 
tahsil etmektedir. Banka, bu risklere kar§i bazi Onlemlerde almaktadir. Orne
gin forfaiting i§leminin en Onemli Ozelliginden bir tanesi, bankanin satin al
digi policeye veya bonoya kareilik, gQvenilir bir bankanin aval vermesidir. 
Aval verildigi takdirde, senedi satin almi§ olan banka, ticari riskten buyuk 
Olcude kurtulmu§ olmaktadir. Cttnku, senedi vadesinde aval veren banka Odeye
cektir. Kur riskini azaltabilmek icin de bankalar genellikle dOviz kuru olduk
ca istikrarli olan paralar Qzerinden duzenlenmi§ olan senetleri satin almakta
dirlar. Ayrica bankalar riski dagitmak icin, kendi aralarinda sendikasyon da 
olu§turmakta, ya da satin almi§ olduklari senetleri ikincil piyasada satabil
mektedirler. Senetler bu §ekilde mobilize edilirken, sabit faizli bir finans
man gibi gOzuken i§lem, degieken faizli bir finansman §ekline dOnueebilmekte
dir. 

Factoring tekniginde de bankalar senedin tahsil edilememe riskini 
kismen ustlenmektedirler. Tutarlar daha du§uk ve i§lemler daha kisa vadeli ol
maktadir. Yine ranseyman toplama, bilgi toplama, alacagin sigorta edilmesi i§
lemi banka tarafindan gercekle§tirilmektedir. Factoring i§lemi hukuki olarak 
Forfaiting i§lemine cok benzemektedir. 

GQnOmuzde bankalarin uygulami§ olduklari diger bir teknik, uluslara
rasi leasingdir. Bu i§lemde, ihracatci malini diger ulkelere satmadan Once, 
uluslararasi veya yerel bir leasing §irketine satmakta ve leasing §irketi de 
bu mali diger ulkelere kiralamak suretiyle degerlendirmektedir. 

Uzerinde durulmasi gereken diger bir konu da kareil1kl1 ticarettir. 
Kar§1l1kl1 ticaret, dQnya ticaretinde sQrekli bir olayd1r. Zaman zaman ini§
ciki§larla birlikte kar§1l1kl1 ticaretin, dQnya ticaret haem! icindeki pay1n1n 
% 30'larda belkide daha yukseklerde oldugu sOylenmektedir. Eger, TQrkiye Ucnn
cu DQnya Ulkeleri'ne acilacaksa kar§1l1kl1 ticaret tekniklerini iyi bilmek ve 
uygulamak durumundadir. Bu teknikler; takas,(bugQn artik basit takas1n uygula
ma alan1 yoktur), compensation (tam kar§1l1kl1 ticaret, kismi kar§1l1kl1 tica
ret, uc yOnlu ticaret veya ucgen bicimindeki kar§1l1kli ticaret) switcli uclu 
kar§ilikli ticaret'dir. Bunlar arasinda kar§1likli-alim/counter purchase deni
len olay oldukca yayg1nd1r. Bunlar1n d1§1nda i§birligi anla§malar1 ile kismen 
compensation'un, kar§ilikli ticaretin, kismen de kar§ilikli alim Ozelliklerini 
ta§iyan off-set anla§malari bulunmaktad1r. 

Bu gibi olaylarda bankalarin rolleri §Oyledir: Bankalar bu alanda 
bilgi sahibi olmayan ticaret §irketlerine dani§manlik hizmeti vermektedir. Bu
uygulamay1 yapan Qlkeler hakk1nda bilgi toplamaktadir. Bagli ticarete ili§kin 
belgelerin duzenlenmesi konusunda teknik yard1m saglamaktadir. !hracatc1n1n 
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yukiimlQluklerini azaltabilecek baz1 Oneriler getirmektedir.Bu alana yOnelecek 
kucuk ve orta capl1 i§letmeler aras1nda koordinasyon saglamaktad1r. Takas1n 
d1§1nda butiln bu i§lemler bankada bir hesab1n ac1lmas1n1 ve nakden Odeme ya
p1lmas1n1 gerektirmektedir. Banka bu hizmetleri kar§1l1g1nda komisyon geliri 
elde etmektedir. Yeni mft§teriler edinmekte, onlar1n ihracat i§lemlerine arac1-
l1k yapmakta, onlar1n dOviz girdilerini kendi bankas1na cekme olanag1 bulmak
tad1r. 

Turkiye'nin di§ ticaretinde Onemli pay1 clan OECD ulkelerinin tama
m1nda, kisa vadeli ihracat1n finansman1, cari piyasa ko§ullar1nda ticari ban
kalarca kar§1lanmakta, devletin destegi ise s1n1rl1 kalmaktad1r. 

Di§ pazarlarda Qrftnlerimizin tan1t1m ve pazarlanmas1nda, ihracatc1-
lar1n rekabet gftcftnil art1rmak amac1yla 1987 y1l1nda kurulmu§ bulunan Turk Ex
imbank ihracat1n finansman1nda Onemli bir a§amad1r. Eximbank, garanti ve kofi
nansman programlar1 ile, yurt ici ve yurt di§i kurumlar1n ihracat1m1z1n finans 
man1na katk1lar1n1 saglamayi amaclamaktad1r. Eximbank'1n di§ ticaretin destek
lenmesinde getirdigi Onemli enstrftmanlardan birisi de kuskusuz thracat Kredi 
Sigortas1d1r. Eximbank, sigorta programlari ile ihracati ticari ve politik 
risklere kar§1 korumayi amaclamaktad1r. Alacagi sigortalanm1§ ihracatc1, bOy
lelikle yeni pazarlara girmede Ozendirilmekte, ayr1ca kendisine yurt ici ve 
yurt d1§1 finans kaynaklar1, bilgi ve veri verilerek yard1mc1 olunmaktad1r. 

Gerek teknoloji ve gerekse bilgi birikimi ac1s1ndan hizla geli§mekte 
clan Tnrk Banka Sisteminin yak1n bir gelecekte yukar1da belirtilen konularda 
gerekli yasal eksikliklerin de tamamlanmasiyla birlikte di§ ticarette tiim 
sistemleri kullanabilir duruma gelecegi gOril§ftndeyiz. 

Bu cali§mada; birinci bOliimde di§ ticarette kullanilan belgeler, 
Odeme yOntemleri, finansman arac1 olarak akreditifler ve karl1l1kl1 ticaret 
turleri incelenmi§tir. 

tkinci bOliimde ihracat kredi sistemi (bu konuda Onemli olan ticari 
banka sisteminden saglanan krediler, dOviz ve prefinansman kredileri, TQrk 
Eximbank ve T.C.Merkez Bankasi kaynagindan saglanan krediler ve ihracat kredi 
sigortasi ve ulkemizdeki uygulamasi ara§t1r1lm1§t1r. 

Ocftncft bOliimde ise, ihracat1n finansmaninda geli§tirilen yeni tek
nikler (Factoring, Forfaiting, Leasing ve Swap) ve bunlarin uygulama olanak
lari degerlendirilmi§tir. 
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B!R!NC! BOL'OM 

!HRACATIN F!NANSMANI VE KURUMSAL YAPISI 

1. !HRACATIN F!NANSMANI TANIMI VE !CER!G! 

!hracat, bir ulkede uretilen uranlerin di~ illkelere satilmasi ifle
midir. Bu i§lem surecinde taraflardan ithalatci genellikle mallar eline gecme
den Odeme yapmak istemez ve Odeme silresini en uzun tutan alternatifleri tercih 
eder. Satici (!hracatci) ise, itlerini yilriltebilmek Icin Odemenin en hizli bi
cimde yapilmasini ister. 

!thalatcinin Odeme silresinin uzun tutuldugu alternatifi benimsemesi 
durumunda, ihracatcinin bu silre icinde Ozkaynaklari yeterli degilse, finansma
na gereksinimi olacaktir. Bu anlamda, ihracatcinin, ihracat Onces! ve sonra
sinda ihracat iflemi ile ilgili olarak gereksinim duydugu bu fonlarin saglan
masina "ihracatin finansmani" denmektedir(l). 

Tilrkiye ekonomisi diva acilma yOnande yapisal bir degifim icinde bu
lunmaktadir. Bu surecin itici gilcil ise ihracat olmaktadir. CilnkQ, ihracata da
yali bir buyOme model! benimsenmiftir. SOzkonusu yeni modelin uygulanmasi so
nucu Onemli gelifmeler gOsteren ihracatin bu durumuna silreklilik kazandirabil
me cabalari uluslararasi platformda ihracatin finansmaninda ortaya cikan yeni 
gelivmelerin degerlendirilmesini ve Turkiye'de uygulama olanaklarin1n aravti
rilmasini zorunlu kilmivtir. Ayrica, unutulmamal1d1rki, gQnOmuzde sanayi Ote
s! dOnemine girmif bulunan gelifmif Avrupa Qlkeleri, gecen yQzy1llarda sanayi 
dOnemi icin gerekli sermaye birikimlerini, buyilk Olcude, cok ihracat az itha
lat gercekleftirme politikasi (Merkantilist ekonomik politika) izleyerek oluf
turmuvlardir. Maksimum ihracat ve minimum ithalatla saglanan div Odemeler faz
las1, bir art1 deger fonksiyonu olarak ekonomilerini harekete gecirmiftir. 

Olkemizde de 1980 yilindan bu yana ithalatta belli bir art1~ gOzlen
mivtir. Bu gelifmede ihracata verilen parasal tevviklerin Onemi yadsinamaz. 
Ancak, 1989 y1l1dan sonra bir durgunluk bavlam1vtir. Turk ekonomisi resesyona 
girmi§, ihracatin yukselmesi azalmivt1r. Oysa, di§ dOnyada herhangi bir dur
gunluk yavanmamaktadir. Bu durumda, ihracatcilar1miz1n div pazarlarda rekabet 
edebilmeleri, (fiyattan bavka) ihracat kredileri ve diger finansman olanaklari 
ile desteklenmelerine bagl1d1r. 

Ekonomisi yeterince gelifmemif illkelerde, kalk1nmanin finansman1nda 
en etkili yOntemin ihracatin art1rilmasi oldugu art1k tart1vmas1z kabul edil
miftir. Bu avamada, sorun ihracat1n hacim olarak art1r1lmas1 ve uran cevitlen
dirmesidir(2). 

Ancak, az gelitmif ve gelivmekte olan ulkelerin mamQl ihracat1 ye
tersiz olup daha cok, ilksel mallar ve tar1m uranleri ihracat1 On plandad1r. 

(1) Aziz Konukman, "!hracat1n Finansman1nda Yeni Gelifmeler" Finans DQnyas1 
Dergisi, May1s 1990, s.80 

(2) T.!f Bankasi Egitim Mudurlugu,"Factoring, Forfaiting, Leasing" 
1990,Passim 
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Ayr1ca bu ulkeler; ihracat piyasalar1nda tarifeler, miktar kis1tlamalar1, ta
rife die1 engeller, finansman zorluklar1 gibi bir dizi olumsuz etkenlerle kar
e1laemaktad1rlar. 

En Onemli rekabet unsurunu ihracatc1lar1n veya uretici ihracatc1la
r1n ihracattan Once veya sonra elde edecekleri ihracat kolayl1klar1 oluetur
maktad1r. 

Bu anlamda ihracat1n gelietirilmesinde en Onemli finansman arac1 ih
racat kredileridir. Bilindigi Uzere, ilksel urUnler genellikle pe§in, konsinye 
veya akreditifli olarak sat1l1yor. Ancak belirli durumlarda uretim potansiyel 
a11c1lar taraf1ndan finanse edilebiliyor. thracatc1lar sat1elar1n1 cok kisa 
sureler icin finanse etmek amac1yla kredi saglayabilseler bile, uzun sureler 
icin kolayl1kla kredi bulamamaktad1rlar. thracatc1lar1n kredi saglayabilecek
leri en Onemli kurulu§ ticari bankalard1r. Ancak, az geli§mi§ ulkelerde tica
ri bankalar genellikle ilksel mallar1n ihracat1nda uzmanla§m1§ olduklar1ndan 
uzun vadeli kredi kulland1r1m1na yana§mamaktad1rlar(3). 

MamQl ve yar1mamQl mallar1n ihracat1nda tam dUnyada rekabet cok daha 
§iddetli olup, az geli§mi§ ve geli§mekte olan ulkelerde ihracatc1lar1n kolayca 
kullanabilecekleri, dU§uk maliyetli finansman kolayl1klar1 ve Die Ticaret 
risklerine kar§1 sigorta ile desteklenmesi gerekir(4). 

2. !HRACATIN F!NANSMANININ !HRACATIN GEL!ST!R!LMES!NDEK! ETK!S! 

D1§ denge sorunlar1n1n cOzOmUnde, sanayileeme ve di§ ticaret politi
kalar1n1n cok genie etkileri bulurunaktad1r(5). 

!thal ikamesi politikas1 izleyen geli§mekte olan ulkelerde ihracat1n 
geli§tirilmesi amac1yla verilen teevikler yeterince Onemli degildir. lthal i
kamesi politikas1n1n izlendigi ekonomilerde ic piyasa icin uretim daha karl1 
olmakta ve dolay1s1yla ihracat pek Onemserunemektedir. Oysa ihracat1n geli§ti
rilmesine yOnelik stratejilerde, ihracat1n geli§tirilmesi birinci planda yer 
al1r ve uretim yaln1zca ic piyasa icin degil uluslararas1 piyasalar icin de 
yap1l1r(6). 

thracat yoluyla kazan1lan dOviz gelirleri, Odemeler bilancosu denge
si sorunlar1n1n cOzOmOnde, di§ kaynak yetersizliklerinin giderilmesinde ve 
kalk1nma icin gerekli sermaye mallar1n1n ithalinde digerlerine gOre en saglam 
ve gOvenilir kaynakt1r(7). 

Uluslararas1 rekabetin yogunla§t1g1 bir ortamda, ihracat icin yap1-

(3) tsmail Erturk, "!hracat1n Finansman1" D1§ Ticarette Durum Dergisi, 
Turktrade Yay1nlar1, Kas1m-Aral1k 1988, s.34. 

(4) !stanbul Ticaret Odas1, D1§sat1m Kredi Sigortas1 ve Turkiye, 
lstanbul 1989 

(5) Turkiye Di§ Ticaret Dernegi "Turkiye'de D1§ Ticaretin Finansman1nda Banka 
Sistemi" tstanbul 1987, Passim. 

(6) Cem Alpar, Az Geli§mi§ Olkelerde D1§ Ticaretin Sorunlar1 ve Sanayileeme, 
Ekonomik Araet1rmalar Dizisi-1, Turhan Kitabevi, Ankara 1982 s.7-54. 

(7') Haluk Erdemol, Bankalarda D1§ Ticaret telemleri ve Uygulama, Ak Yay1nlar1, 
!stanbul 1989, s. 6-9. 
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lan ce§itli yard1mlar (silbvansiyonlar), cekici politika araclar1 olarak ortaya 
c1kabilir. Cilnku, bu yard1mlar, ulusal firmalar1n gOreceli olarak durumlar1n1 
iyile§tirerek piyasa paylar1n1n geni§lemesine ve daha fazla kazanc saglamala
r1na olanak verir. Bu ac1dan bak1ld1g1nda, Geli§mekte Olan Olkelerde, ihraca
t1n geli§tirilmesi ve ihracatta yap1sal degi§imin gercekle§tirilmesi icin ha
!-c·imetlerin gerekli ve yeterli Onlemleri almalar1 bir zorunluluk olarak gOzUk-

tedir. !hracat art1§1n1n saglanmas1nda, kisa ve orta dOnemde dOviz kuru 
politikas1 daha etkili olmakla beraber; uzun dOnemde hilkilmetlerin ihracat1n 
geli§tirilmesi amac1yla uygulad1klar1 Onlemler daha etkili olmaktad1r. Ctlnkil, 
ihracatc1lara ucuz ve iyi ko§ullarda kredi, ithalat kolayl1klar1, gilmruk mua
fiyetleri ve indirimleri, kazan1lan dOvizlerin belli bir oran1 azerinde ser
best tasarruf yetkisi gibi te§vik Onlemleri uygulamalar1 G.0.0'de ihracata 
yOnelmede etken olmaktad1r. Bu te§vikler, firmalara mali yard1m niteliginde
dir. Dolayl1 ve dolays1z olarak, herhangi bir ilruniln ihracat1n1 art1rmada 
(veya rakip yabanc1 mallar1n ithalini azaltmada) gelir veya fiyat destegi 
saglamaktad1rlar(8). 

Geli§mekte Olan Olkeler, Ozellikle sanayi mallar1 ihracat1nda bircok 
gQcluklerle kar§1la§maktad1rlar. Al1c1 illke ve firmalar, daha cok devlet milda
halelerinin yumu§ak oldugu, modern teknoloji ile aretim yapan, sanayi mallar1 
aretiminde ve sat1§ sonras1 hizmetler ile mallar1n dag1t1m1nda gilven kazanm1§ 
sanayile§mi§ illkeleri tercih etmektedirler. Bu anlamda, G.O.O'lerin kendi illke 
grubu aras1ndaki ticaret hacminin, toplam ticaret hacimlerinin %20'sinden daha 
az paya sahip oldugu ve bu pay1n da dtlnya ticaret hacminin ancak % 2 gibi ol
dukca Onemsiz bir bolilmilnil olu§turdugu an1msan1rsa uluslararas1 ticaretin sa
nayile§mi§ alkeler aras1nda yogunla§t1g1 kolayl1kla s0ylenebilir(9). 

BOyle bir yap1 icerisinde geli§mekte olan ulkelerde, gerek yabanc1 
al1c1lar1 kredilendirebilecek dOviz ve yerli f inansman kaynaklar1n1n saglanma
s1, gerekse yerli ihracatc1 ve areticilerin ce§itli §ekillerde desteklenmesi, 
yani aretim ve ihracat1n finansman1na katk1da bulunacak kaynak aktar1mlar1n1n 
gercekle§tirilmesi gerekmektedir(lO). 

Son y1llarda dtlnya di§ ticaret yap1s1nda kaydedilen baz1 geli§meler, 
bu geli§meye ko§ut yeni finansman tekniklerinin ve yeni kurumsal dilzenlemele
rin yap1lmas1n1 gerekli kilm1§t1r. 

!hracat1n finansman1ndaki yeni olu§umlar1 haz1rlayan nedenler; 

- Geli§mekte olan illkelerin bUyQk bir kism1n1n dOviz darbogaz1nda 
bulunmas1, 

- Geli§mekte clan alkelerin baz1lar1n1n uluslararas1 finans pazarla
r1ndaki "kredi degerliliklerinin" dU§ilklilgu nedeniyle kredi bulma olanaklar1-
n1n son derece s1n1rl1 olmas1, 

(8) P1nar Bak1r, "Uluslararas1 Finansal Piyasalar ve TI.trkiye'nin D1§ Finans
man Uygulamas1" (Yay1nlanmam1§ Docentlik Tezi),!!T!A, !stanbul 1987 s.16 

(9) Kerim Ozdemir, "Ihracat Finansman1 YOntemlerindeki Geli§meler ve Tilrki
ye'de !hracat Finansman1 Uygulamas1" (Yay1nlanmam1§ Doktora Tezi), 
Istanbul Oniversitesi 1989. 

(10) Aziz Konukman, Op. Cit., s. 80 
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- Hammaddelere ve geri teknoloji ile Qretilmi§ mallara kar§i ulusla
rarasi istemin oldukca zayif olmasi ve bunlara alternatif yeni ikame QrQnlerin 
ortaya cikmasiyla rekabetin bOyOmesi. 

- DQnyada di§ ticarette korumacilik egiliminin, uygulanan miktar ve 
diger kisitlamalar ile giderek yayginla§masi, 

- TOketim ve yatirim mallarinda artan rekabetin pazarlik gOcQnQ sa
ticilardan alicilara dogru kaydirmasi sonucunda ihracatcilarin vadeli sati§a 
yOnelmek zorunda kalmalari, 

§eklinde siralanabilir(ll). 

3. !HRACATIN F!NANSMANININ KURUMSAL YAPISI 

Bir ihracat i§lemi ba§lica Oc kaynaktan finanse edilebilir: 

- !hracatcilarin sermayesi, 

- !hracatcinin girdi satin aldig1 satic1larindan sagladigi krediler, 

- Mal sattig1 mQ§terilerinden aldigi avanslar. 

!hracatcin1n belirtilen yOntemlerle ihracat1ni finanse etmesi sinir-
11 bir olanakt1r. Bunun yan1 s1ra, ihrac1 yapilan mallara ili§kin sevk belge
lerin arac1 bankaya sunulmasi ile Odemenin saglandig1 akreditifli l§lemler de 
bir finansman kaynagi olarak dO§OnOlebilir. Ornegin, red-clause akretitifler, 
mal bedelinin belirli bir kism1ni veya hepsini pe§in olarak Odemeyi saglaya
bilir. Ancak yine de, akreditiflerin bir gOnderme Oncesi finansman kaynagi 
olma olanagi yeterli degildir. 

Bu anlamda, di§satimin finansman1nda finansman kurulu§lari On plana 
c1kmaktad1r. Seki!: l'de de gOrOldQgQ Ozere ihracat finansmaninin kurumsal ya
p1sin1, ticari bankalar veya Ozel finans kurumlari (ihracat alan1nda uzmanla§
mi§ bankalar gibi), Merkez bankalari ve ihracat kredi sigorta kurumlari olu§
turmaktadir. 

Ticari bankalar sistemin odagini olu§turmaktad1r. Olkenin ihracat 
yapisinin sermaye ve ag1r sanayi QrOnlerine dogru geli§mesine ko§ut olarak 
uzmanla§mi§ finansman kurumlari da sistemde yerlerini almaktadir. 

!hracat kredi sigortacilig1 icinde ayni durum sOzkonusudur. Orta ve 
uzun vadeli ihracat geli§tikce sigorta kurumunun Onemi daha da artacaktir. 

4. !HRACATIN BANKALARCA F!NANSMANININ GENEL MAL! YAPI !C!NDEK! YER! 

Bankacilik sektOrQ di§indaki olu§umlar, Ozellikle banka mO§terileri
nin gereksinimlerinin gQnden gQne degi§mesi, bankacilig1n ali§1lm1§ kredi sis
temini degi§tirmeye zorlamaktadir. Kredi sistemindeki degi§melerde ayni zaman
da bankalarin OrgQtlenme ve pazarlama sistemlerini buna uyarmalar1n1 gerektir
mektedir. Pek cok ulkede ic ekonomideki rekabet ortam1 degi§irken, hQkOmetler 

(11) Kerim Ozdemir, Op. Cit., s. 225-230 
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Politika Onerileri I 
.__ __ H_O_K_OME_T ___ ~----------~~~-->~_ME_R_KE_z_a_AN_KA_s_I__. 

-Politika 
YOnlendirmeleri 

-----> 

Garan tiler-

lHRACAT KREDl 
SlGORTASI KURUMU 

UZMANLASMIS 
FlNANSMAN KURUMLARI 

TlCARl BANKA SlSTEMl 

-Sigorta 
Teminat1 
Altinda 
Finansal 
Kolayliklarin 
Saglanmas1 

Ticari ve Politik Risklere 
Kar§1 Sigorta 

v 

-Politika 
YOnlendirmeleri 

-Yeniden 
Finansman 
Kolayl1g1 

-Sevk Onces! ve 
Sonras1 Finansman 

(Kesin, Gecici ve 
Diger Teminatlar) 

'I tHRACATCrLAR 

Seki! 1. lhracat1n Finansman1n1n Kurumsal Yap1s1 

de kamu bankalar1n1n faaliyetlerini etkileyerek, yeni finansal pazarlara gir
melerini Ozendirmi§ler, bOylece ulusal firmalar1n yurt di§1ndaki uzant1lar1na 
finansal hizmet sunmak amac1yla, bankalar da OrgQtsel baglar olu§turmu§lar
d1r(12). 

Bankalar1n di§a ac1lma silreci degi§ik boyutlarda geli§mektedir. Bu 
silrecte; bir yandan bankalar1n kambiyo ve benzeri i§lemlerinin pay1 artmakta 
Ote yandan yurt div1nda OrgQtlenme egilimleri h1zlanmaktad1r. Yabanc1 banka
lar1nda ulusal pazarda OrgQtlenmeleri ya da ortak giri§imler kurmalar1 yine 
ayn1 sQrec icerisinde degerlendirilmektedir(l3). 

(12) Mehmet Topcu, "TOrk Bankac1l1k Sektornndeki Geli§meler ve Sorunlar1" Yeni 
l§ Dtlnyas1 Dergisi, Agustos, 1984 s.39 

(13) MevlOt Caglar, "TOrk Bankac1l1g1n1n D1§a Ac1lma Sans1", DOnya Gazetesi, 
23 Aralik 1983 
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Ticaret Bankalari arasindaki rekabetin artmasi, bu bankalarin yeni 
kredi hizmetlerini geli§tirmelerini olumlu yOnde etkilemektedir. Ayrica, Ozel 
finansal hizmetler, di§ ticaret bilgisayar hizmetleri gibi alanlara kayarak 
kredi pazarindaki konumlarini korumaya cali§maktadirlar. Bankalar toplu hiz
metlere yOnelerek, mft§terileri ile aralarinda sO.rekli bir bag olu§turmak ama
ciyla dftnyanin ce§itli bOlgelerine yayilarak bfttftn hizmetler serisini sunmak
tadirlar. BOylece, bankalarin ulusal sinirlar Otesindeki faaliyetleri di§a 
acilma olarak adlandirilmaktadir(14). 

Rakip bankalarin hizla bftyQmeleri ve f inansal acidan gQclenmeleri 
kredi hizmetlerinde ve OrgQt yapilarinda degi§ikliklere neden olmaktadir. Bu
yQyen sanayi i§letmelerinin Qrftnlerine di§ pazarlar aramalari mQ§terileri ol
duklari bOlgesel bankalari gftc durumda birakmaktadir. Bu geli§meler bankalarin 
mft§teri ili§kilerini sftrdftrebilmeleri icin uluslararasi ili§kiler kurmada, 
baski yaratmaktadir(15). 

Ekonomide finansal kesimin Onemli araci kurumlari clan bankalar, 
derledikleri mevduatin ce§itli alanlara yOneltilmesi ile faiz ve komisyon §ek
linde gelir elde etmeyi amaclamaktadirlar. Elde edilen gelirin dftzeyini, i§le
tilen fan kaynaklari ve bu fonlarin Odftnc verildigi alanlarin verimliligi be
lirlemektedir ( 16). 0 halde, tasarruf sahiplerinin bankaya mevduat olarak ya
tirdiklari fonlar, bankalar araciligi ile gereksinim duyan ki§i yada kurulu§
lara kisa, orta yada uzun sftreli kredi §eklinde aktarilmaktadir. Bankalar di
§inda yatirimlarin finansmaninda Onemli bir i§levi olan sermaye piyasasinin 
ilgi alanina da orta ve uzun sureli krediler girmektedir(17). Bankalar bu i§
lemi verimli ve etkin bir §ekilde yerine getirdikleri Olcftde ulke ekonomisine 
katkilari da ayni oranda artmaktadir(18). 

Ote yandan di§ ticaretin uluslararasi ili§kilerde yogunluk kazanma
sina orantili olarak, gftnilmuzde ulusal kredi i§lemleri yaninda, ulusal sinir
lari a§an likidite, karlilik ve risk etkilerinin gOreli olarak fazla oldugu, 
yurt di§i kredi kavrami giderek Onem kazanmi§tir. Bankalar Onemli finansal 
merkezlerde OrgQtlenerek, di§ ticaretin gereksinim duydugu kredi hizmetlerini 
ve buyQk projelerin finansmanini etkin bir §ekilde kar§ilamaktadirlar(19). 

Gftnilmfizde, Dftnya bankacilik sisteminin en Onemli Ozelligi uluslara
rasi bankacilik i§lemlerinin yogunluk kazanmasidir. Artik, yalnizca ftlke si
nirlari icinde ulusal para biriminin kullanildigi bir kredi sistemi oldukca 
gerilerde kalmi§tir. Bankalar dftnyanin her tarafina yayilarak, yogun rekabet 
ortaminda cok karma§ik i§lemler gercekle§tirerek ya§amlarini surdurebilmekte
dirler. Yeni sistemde bankalar giderek artan Olcude di§ pazarlardan fen derle-

(14) Tore Browald,"Bankacilikta Yayilma ve Birle§me" Be§ Konferans, TO.rkiye 
Bankalar Birligi Yayinlari, No: 45 Ayyildiz Matbaasi, Ankara 1971 s.64 
Dr.Niyazi Berk, "Bankaciligin Di§a acilmasi ve Di§ Kredi ili§kileri", 
Yapi ve Kredi Bankasi A.~. !ktisadi Ara§tirmalar MftdilrlO.gQ, Bankacilik 
Ara§tirmalari Dizisi No: 4, s.17 

(15) Dr.Niyazi Berk, Ibid., 
(16) Feridun Ergin, "Kredi Sistemi" Fakfilteler Matbaasi, !stanbul 1980, s.120 
(17) Cengiz Pinar, "Kredi Analizi" !stiklal Matbaasi, !zmir 1968, s.2 
(18) Cahit Aydogan, "Turk Bankacilik Sistemi" 2.Tfirkiye !ktisat Kongresi 

2-7 Kasim 1981, !zmir, DPT Yayin No:1783, s.35 
(19) Dr. Niyazi Berk, Op. Cit., s.18 
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me egilimine girmi§lerdir(20). 

Di§ ticaretin geli§imine paralel olarak ce§itli kolayl1klar saglamak 
amac1yla, bankalar mO§terileri icin yeni kredi tOrleri geli§tirmektedirler. Bu 
kredilerin bir bOlUmQ bankalar1n tek ba§1na kendi kaynaklar1ndan sundugu kre
dilerdir. Bu tor krediler daha ziyade ihracat ve ithalat1n finansman1n1 kolay
la§t1rmay1 hedef almaktad1r. Ote yandan, genellikle uzun zaman alan bOyOk pro
jelerin finansman1na yOnelik krediler ise, bankalar aras1 i§birligi cerceve
sinde kar§ilanmaktadir(21). 

TOrkiye'de de di§ ticaretin finansmaninda ihracatin finansmani Onem
li bir yer tutmaktadir. 1980'1! yillarda, ihracatin finansmaninda, dOviz gir
dilerinin artirilmas1ni saglamak amaciyla a§1ri sObvansiyonlar uygulandi. Bu 
uygulamalar bir yandan yeni ihracatcilar yaratirken, diger yandan Ozellikle 
Merkez Bankasi'nin ucuz kaynakli kredilerini ve kaynaklarini yakalamak, ayr1-
ca serbest dOviz girdilerini da kapatabilmek amac1yla, baz1 bankalar1 da h1zla 
d1§ ticaretin finansman1na yOneltti. Son y1llarda ihracat1n finansman1 !le il
gili bankalar, di§ uygulamalara da bakarak, ilginc modeller! TOrkiye finansman 
pazar1na sunmaya ba§ladilar(22). 

lhracatin finansmaninda, dogrudan finansman, ihracat garanti sigor
tasi/garanti ve yeniden finansman/reeskont i§lemlerinden sorumlu Oc kurumsal 
yap1 vardir. Bunlar ce§itli Olkelerde uygulanan iharacat finansman sistemleri 
icin gecerlidir(23). 

TOrkiye'nin di§ ticaretinde Onemli payi olan OECD Olkelerinin tama
minda kisa vadeli ihracatin f inansmani car! piyasa ko§ullarinda ticari banka
larca kar§1lanmakta, devletin destegi ise s1n1rl1 kalmaktad1r. GOnUmOzde degi
§en ko§ullara bagli olarak degi§en finansman teknikleri ortaya cikmi§tir. Ge
li§mekte olan Olkeler s1k1 bir dOviz bunalimi icerisindedir ve bazilarin1n 
kredi bulma olanaklari s1n1rl1d1r. Geli§mekte olan Olkelerde de geli§mi§ Olke
lerde de korumac1l1k egilimi yayg1nd1r. 1hracat konusunda yogun bir rekabetin 
yaeandig1 gOnUmOzde, iki tarafli ticaret bazi Olkelere cazip gelmektedir(24). 

Bilindigi gibi, di§ ticaretin finansmani, §irketlerin genel politi
kas1, pazarlama stratejileri, kur risk! ve borclanma gibi birtakim degi§kenle
ri icerdiginden oldukca karma§iktir. Bunun nedeni, ticaretin farkli para birim 
leri ve hukuksal nitelik gOsteren iki veya daha fazla Olkeyi ilgilendirmesi, 
Odemelerin bell! bir uzaklik ve bell! bir zaman1 icermesi, ihracatci ve itha
latc1 veya her ikisi icin ticarete konu olan mallarin Oretim a§amasindan itha
latciya teslim edilinciye kadar gecen sore icinde kismen ya da tamamen kredi 
gereksinimi icermesidir. lhracatin finansmaninda temel amac, minimum riskle 
sat1§lar1n tamamin1 finanse edebilmektir. Odeme yOntemlerinin coklugu, ihra
catciyi olasi risklere karei koruyabilmekte ve ithalatcilara da Odeme konusun-

(20) A.Mustafa Aysan, "Bankac1l1kta D1ea Ac1lman1n Gerektirdigi Politikalar", 
Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ocak 1977, s.22 

(21) Dr.Niyazi Berk, Op. Cit., s.32 
(22) 1brahim Betil, "TOrkiye'de Di§ Ticaretin Finansmaninda Banka Sistemi" 

TOrktrade Yayini, 30 Haziran 1987, s.70 
(23) Doc.Dr.Muzaffer Demirci, lhracatta Finansman Teknikleri, 1zda§ Holding 

Yay1n No:3 tzmir 1988, s.1 
(24) Ibid., s.1 
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da bir tak1m kolayl1klar saglayabilmektedir. 1hracat1n finansman1nda genel ku
ral, ihracatc1lar icin koruyucu Onlemler artt1g1 OlcOde, ithalatc1lar1n Odeme 
kolayl1klar1n1n azalmas1d1r(25). 

!hracat1n finansman1nda; 

- Kur riski, 
- Di§ Olkelerdeki a11c1lar1n finansal giicO hakk1nda yetersiz bilgi, 

(Ticari risk) 
- Ozel f inans kaynaklar1 ve bunlar1n maliyeti ve faiz oranlar1 riski 
- Geli§mekte olan Olkelerdeki kambiyo rejimi, dOviz kontrolleri ve 

politik risk, 
- Vesaik risk!, 

gibi problemlerin iyi degerlendirilmesi gerekir. 

Ayr1ca, ihracatc1 ticari bankalardan finansal destek beklemektedir. 
Hemen hemen her ulke Odemeler bilancosuna ait problemleri cOzftmlemek ve istih
dam olanaklar1 yaratmak icin ihracat1 Ozendirici politikalar izlemektedir. 
Sermaye piyasalar1n1n geli§mi§ oldugu ulkelerde ihracat kredileri tamamen ti
cari bankalar1n ve finans kurulu§lar1n1n denetimi alt1nda bulunmaktad1r. Bu 
anlamda, bankalar ac1s1ndan di§ ticaretin finansman1, uluslararas1 ugra§1larda 
en karl1 konulardan birisi oldugu gibi, bankalar1n en Onemli gOrevlerinden bi
risini de olu§turmaktad1r. 

Ote yandan ihracat1n finansman riskini kimin ya da hang! kurumlar1n 
ta§1d1g1 ya da payla§t1g1 temel a11n1rsa, ihracat finansman bicimleri uc ana 
grup alt1nda toplanabilir. 

1.TOm Riskin thracatc1 taraf1ndan yOklenildigi ihracat finansman 
bicimleri: 

- Yabanc1 dOvizli Krediler 
- Bankalardan saglanan krediler 
- Ya ihracatc1n1n kendi ulkesinin paras1 ya da yabanc1 ulke paras1 

ile varolan ticari alacaklarin iskontosu 

2. 1hracatc1n1n riske bir OlcOde kat1lmas1n1 OngOren ihracat finans
man bicimleri: 

- Devletce desteklenen ihracat giivence planlar1 
- Kredi Sigortas1 

3. !hracatc1n1n her turlu ihracat riskini finansman kurumu ya da 
bankaya gecirmesine izin veren ihracat finansman bicimleri: 

- !thalatc1 Kredileri 
- 1hracat Kiralamas1 (Exsport Leasing) 
- 1hracattan dogan ticari alacaklar1n sat1§1 

Bu uc kategoriden her biri ihracat kredi riskleri ayr1m1 s1ras1yla 
incelenecegi gibi, ihracatc1n1n ithalatc1ya kredi act1g1 her sat1m i§leminde 
sOzkonusu olan riskleriri neler oldugu Qzerinde de ileriki kis1mlarda durula
cakt1r. 

(25) Ibid., s.22 
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!K!NC! BOLOM 

!HRACATIN F!NANSMANINDA BANKA S!STEM! 

1. DIS T!CARETTE KULLANILAN F!NANSMAN BELGELER! 

Bankalarda genellikle "akreditif vesaiki" veya "tahsil Vesaiki" ola
rak anilan mala, malin taeinmasina ve hizmetlere iliekin belgelerin die tica
ret ielemlerinde cok Onemli fonksiyonu vardir.Alim-satimda hang! belgelerin 
kullanilacagi alici ile satici arasinda yapilan sOzle§me ile saptanmietir. Sa
tici akreditifte belirtilen belgeleri saglamak ve aliciya ulaetirmakla yilkilm
lildilr(26). 

Uluslararasi Ticaret Odasi 400 sayili Broeilril'niln 22-42.maddeleri 
die ticarette kullanilan belgeleri dilzenlemektedir. SOzkonusu belgeler 5 ana 
grupta incelenebillr(27). 

Ticari Belgeler 
Resmi Belgeler 
Taeima Belgeleri 
Sigorta Belgeleri 
Finansman Belgeleri 

Uluslararasi ticarette, satie ve Odeme tilrleri ilzerinde satici ve 
a11c1 acik bir §ekilde anlaemie olmal1d1rlar. Bu a§amada bankalarin gOrevi 
ba§lamaktadir. Cilnkil, ileride herhangi bir sorun cikmasi durumunda l§leme ara
c1l1k gOrevini Ustlenmi§ bankalarda kendilerini bu sorunun icinde bulacaklar
dir ( 28). 

Hatta, bazi Odeme tilrlerinde (DOnillemez, teyitli akreditif) bankalar 
dogrudan risk ilstlenmi§lerdir. 

Bu nedenle, sati§ ve Odeme §ekillerinin ithalatci, ihracatci ve ban
ka arasinda acikca belirlenmesi, belgelerin ve Ozelliklerinin cok iyi bilinme
si zorunludur(29). 

Ancak, bu bOlilmde konumuz acisindan finansman belgeleri daha ayr1n
til1 olarak incelenmie olmas1na kar§in, di§ ticarette kullanilan diger belge
ler ana cizgileriyle belirtilmi§tir. 

Ticari Belgeler 

- Proforma Fatura 
- Ticari Fatura 

(26} Haluk Erdemol, Bankalarda Di§ Ticaret lelemleri ve Uygulama, Ak Yay1nlar1 
!stanbul, 1989, s.4 

(27} Haluk Erdemol, Op. Cit., s.17-37 
(~8} Haluk Erdemol, Op. Cit., s.S 
(29} Haluk Erdemol Op. Cit., s.6. 
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- Ceki Listesi 
- Komi Ambalaj Listesi 
- Oretici veya ihracatc1n1n 
- OctlncO taraf 1n dOzenledigi 
- Oretici Analiz belgesi 
- Spesifikasyon belgesi 
- Gemi Olea raporu 

Resmi Belgeler 

- Dola§1m belgeleri 
- Konsolosluk faturas1 
- Yasalla§m1§ (onayl1) fatura 
- Men§e §ehadetnamesi 

kalite veya kontrol belgesi 
kontrol belgesi 

- Sagl1k ve veteriner sertif ikalar1 
- Helal belgesi 
- Boykot / kara liste sertifikas1 
- Radyasyon belgesi 

Ta§1ma Belgeleri 

- Deniz Kon§imentolar1 
- Ta§1ma senetleri 
- Nakliyeci Makbuzlar1 ve FIATA teslim belgesi 
- Pesta makbuzu veya postalama belgesi 

Sigorta Belgeleri 

- Sigorta polices! 
- Sigorta Sehadetnamesi (sertifikas1) 
- KuvertOr notlar1 

Finansman Belgeleri 

- Police 
- Bono 
- Teslim Emri 
- Antrepo Makbuzu 
- Rehin senedi 
- Kontrol ve Numune alma Yetkisi 

1.1. POL!CE 

Police, belirlenmi§ bir sOrenin sonunda veya vadede, cinsi ve tutar1 
belirtilmi§ bir meblag1n belirli bir lehdara veya hamiline Odenmesi icin ala
cakl1n1n borcluya verdigi yaz1l1 ve ko§ulsuz bir Odeme emridir(30). 

Policeler uluslararas1 ticarette oldukca yayg1n bir kullan1ma sahip
tir. CtlnkO, policelerin kullan1lmas1 ile ithalatc1lar ve ihracatc1lar banka
lardan finansman olanaklar1 saglamaktad1rlar. Ozellikle bankalar1n policeler 

(30) Haluk Erdemol, Op. Cit., s.5 
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Ozerine aval vermeleri police kullan1m1n1 riski azaltt1g1 icin daha da art1r
maktad1r. 

T.Ticaret Kanunu'nun 583.maddesi'nde bir senedin police say1lmas1 
icin icermesi gereken §ekilsel ko§ullar s1ralanm1§t1r. Bu ko§ullar1n tam ol
mamas1 durumunda o belge police Ozelligini yitirecektir. 

- DOzenlendigi dilde police sOzcaga, 

- Belirli bir tutar1n (dOviz taro ve tutar1) Odenmesi konusunda ka
y1ts1z ko§ulsuz bir Odeme emri. 

- DOzenleme (ke§ide) yeri ve tarihi 

- Odemenin yap1lacag1 ki§i (genellikle ke§idecinin kendisi veya ban-
kas1.) 

- Borclunun (ke§idelinin) ad1, soyad1, ticaret Onvan1, adresi ke§i
deci genellikle ithalatc1 oldugundan, policede ayr1ca bir odeme yeri belirtil
memi§se ke§idelinin adresi Odeme yeri kabul edilir.) 

- Alacakl1n1n (ke§idecinin, dOzenleyenin) ad1 soyad1, ticari Onvan1, 
adresi ve imzas1 (Ke§ideci genellikle sat1c1 yani akreditif lehdar1 oldugundan 
policeyi de kendisi dOzenler, police lehdar1 olarak kendisini gOsterir ve ciro 
ederek diger vesaikle (belgelerle) birlikte bankas1na verir. Ke§idecinin poli
ce lehdar1 olarak bankas1na gOstermesi durumunda ciro i§lemine gerek yoktur. 

- Odeme yeri 

- Vade 
. GOrOldOgllnde 
. GOrOldOgfinden belli bir sore sonra 
. Dftzenleme tarihinden belli bir sftre sonra 
• Belli bir tarihte 
• Koneimento tarihinden bell! bir gQn sonra 

Die ticarette kullan1lan policeler genellikle birden fazla nftshal1 
dazenlenir. Bu Ozellikle denizae1r1 ticarette policenin kaybolmas1ndan dogacak 
sak1ncalar1 Onlemek amac1na yoneliktir. Numaralar police metnine yaz1l1r. Her 
birisi ayn1 hftkftmde olan policelerin birisinin Odenmesi ile, batan nftshalardan 
dogan haklar1 dft§QrQr(31). 

Policeler ciro ile devredilebilir. Bu i§lem, policenin kabul edilme
mesi veya Odenmemesi durumlar1nda protesto ile yasal izleme yoluna ba§vurma 
olanag1n1 saglar. 

KABUL: Policeler di§ ticarette mal sat1e1n1 temsil eden belgelerle 
birlikte bankalara sunulur. Di§ ticarette; ithalatc1 Qzerine keeide edilen po
lice ithalatc1 taraf1ndan banka Qzerine ke§ide edilen police de banka taraf1n
dan kabul edilir. Policelerin borclu firmalarca (d1§al1mc1larca) kabul edilme-

(31) Haluk Erdemol, Op. Cit., s.16 
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sine "Ticari kabul" veya "mO.§teri kabulu" bankalarca kabulo.ne de "banka kabu
lil" denir(32). 

!thalatc1 taraf1ndan ke§ide edilen policenin bankaca kabul edilmesi 
(kabul kredili akreditiflerde oldugu gibi) veya ithalatc1 taraf1ndan kabul e
dilen policeye bankaca aval verilmesi durumunda d1eal1mc1ya bankaca gayri nak
di bir kredi ac1lm1§ olur. !hracatc1 bankan1n kabul ettigi veya aval verdigi 
policeyi portfoyo.nde saklar veya iskonto ettirerek finansman saglayabilir. Do
cumentary acceptance (vesikal1 kabul) denen bu tar kabuliln yan1 s1ra, sevk 
belgeleri olmaks1z1n, kisa vadeli fon yaratma gereksinimine yOnelik banka ka
bulleri de vardirki, bu tur de clean acceptance (vesikasiz kabul) olarak ad
land1r1lmaktad1r(33). 

AVAL: Policenin veya bononun yilz\i.ne yaz1lan, ko§ulsuz ve raca edile
mez bir kefalettir.(34) Vadeli ithalatta ke§ideli taraf1ndan policenin keeide
linin (borclunun) bankasinca garanti edilmesi anlamina gelir. Bir policeye a
val veren banka, borclunun riskini astlendiginden mu§terisi icin bir kredi ac
m1§ olur. 

Di§ ticaretle ilgili policelerin kabul edilmesi yerine aval verilme
si uygulamas1 genellikle Avrupa bankalarinda olan bir yOntemdir. Yine de, ban
ka avallerinin "forfaiting" i§lemleri ile ili§kili olarak giderek Onem kazan
d1g1 gOzlenmektedir. 

!hracatc1 forfaiting i§lemlerinde yabanc1 ithalatc1lardan olan ala
caklar1n1 senetler hukukuna gore kendisine rucu edilmemek ko§uluyla police 
cekmesi olanakl1 degildir. Bu anlam da, ihracatc1 yabanc1 al1c1 Uzerine ke§i
de edecegi policenin kabul ve avalize edilmemesi riskini Onlemek amac1yla, 
al1c1n1n bir bona duzenleyip, kendi bankas1na avalize ettirdikten sonra ken
disine gOndermesini ister. !hracatc1 bu bonoyu kendisine racu edilmemek koeu
luyla "without recourse" iskonto ettirerek satt1g1 malin bedelini hemen almak 
olanag1n1 elde eder(35). 

1.2. BONO 

Borclunun alacakl1s1na hitaben, bir bedelin kay1ts1z ko§ulsuz Odene
cegini anlatan; dUzenleyenin imzas1n1; dUzenleme tarihini; alacakl1n1n ismini; 
bono veya emre duzenlenmi§ senet sOzcuklerini iceren bir kambiyo senedidir. 
Bir taahhut senedinin bone veya emre yaz1l1 senet olabilmesi icin tan1mlanan 
butun §ekilsel gerekliliklerin yaz1lm1§ olmalar1 gerekir. Bonoda belirtilen 
"duzenleme yeri" ile "Odeme yeri" gerekliliklerinden birinin bulunmamas1 bono
nun Ozelligini degi§tirmez; ancak, her ikisi de belirtilmemi§se, diger §ekil
sel ko§ullar tam olsa bile taahhUt senedi bono olarak degil, adi senet olarak 
kabul edilir(36). 

(32) Senay Eryilrek, Uluslararas1 Ticarette Odeme Sekilleri, Anadolu Bankasi 
Yay1nlar1 No: 2 Passim. 

(33) Dr. MO.fit Akyaz, Dr Nesrin Ertel, Ekonomi SOzlagu, D\i.nya Yay1nlar1 
No:42 !stanbul 1987 

(34) Ibid., 
(35) Vecdi Unay, Bankalarca Di§ Ticaretin Finanse Edilmesi Usulleri, Es 

Yay1nlar1 !stanbul, 1989 
(36) Haluk Erdemol, Op. Cit., s.11 
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Bononun vadesinde ham.ill taraf1ndan, Odeme icin borclusuna (genel
likle} bankalar arac1l1g1yla ibraz1 gereklidir. Ciro ile devreder. Di§ tica
rette police kadar yayg1n bir kullan1m1 yoktur. 

1.3. TESL!M EMR! 

Alicinin mali satin almaya karar vermesi Qzerine, bankalarin emirle
rinde bulundurduklari mallar1n ithalatciya teslim edilmesi icin mallarin bu
lundugu antrepo sorumlularina hitaben dOzenledikleri bir talimatt1r. Al1ci, bu 
belgeyi antrepo sorumlusuna ibraz ederek mallar1 teslim alabilecektir(37}. 

1.4. ANTREPO MAKBUZU 

Antrepo firmasinin sorumlusunca, mallar1n teslim al1nd1g1na ili§kin 
dilzenlenen bir belgedir. Bu belge ciro edilemez. Mal rehni kar§1l1g1nda kredi 
kullanmak isteyen bir firma mallar1 antrepoya teslim ederek, banka emrine dil
zenlenmi§ bir antrepo makbuzu alabilir. Antrepo makbuzu bu nedenle finansman 
belgeleri aras1nda yer almi§t1r(38}. 

1.5. REH!N SENED! 

Banka mallari veya mallarin mOlkiyetini temsil eden belgeleri teslim 
ederken, kredi acmi§ oldugu mQ§terisinden bir rehin senedi isteyebilir. 

Rehin senedi mil§teri taraf1ndan bankaya veriliyorsa, 

a} Mallar1n bir depoda banka adina depolanacagi, 
b} Mallarin i§lem gOrdilkten sonra banka ad1na tekrar depolanacag1, 
c} Mallar1n sat1§1ndan elde edilecek gelirin tamam1nin bankan1n 

kontrolftnde olacag1 belgelenir. 

Rehin senedi al1nd1g1 zaman, mil§teri iflas etse bile banka alacag1n1 
diger alacakl1larla bOlil§mez. Belge konusu alacak yaln1zca o bankaya Ozgfidilr. 
Ancak, Rehin Senedi yaln1zca bir taahhfitnamedir. Bu nedenle mfi§terinin taahhQ
dOnQ yerine getirmemesi durumunda bankan1n ba§vuracag1 fazlaca gfivencesi yok
tur. Bu nedenle yaln1zca maddi durumu iyi olan ve sayg1n mQ§terilerden rehin 
senedi alinmal1dir(39}. 

Rehin Senedi Borclar Kanunu hQkQmlerine gOre dQzenlenir. 

1.6. KONTROL VE NUMUNE ALMA YETK! BELGES! 

Bankalar mal rehni kar§1l1g1 kredi verdiklerinde mallar bankan1n em
rinde bir antrepoda saklanmaktad1r. Mala al1c1 c1kt1g1nda, bankaca, antrepo 
sorumlusuna hitaben dQzenlenen al1c1 aday1na mal1 kontrol etme ve numune alma 
yetkisi veren bir belgedir(40). 

(37) Didem SentOrk, Uluslararas1 Ticarette Bankalararas1 Odeme YOntemleri, 
Garanti Bankasi Yayinlari No: 21, Mart-1990, s.48 

(38) Ibid., 
(39} Haluk Erdemol, Op. Cit., s.18 
(40) Loe. Cit., 
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2. ULUSLARARASI T!CARETTE ODEME YONTEMLER! VE !HRACATIN F!NANSMANINDA KRED! 
SAYILAN !$LEMLER 

Uluslararasi ticarete konu olan ki§iler birbirlerinden cok uzak bOl
gelerde ya§amaktadirlar. 1thalatc1 ile ihracatc1 birbirlerini yeterince tan1-
m1yarlardir veya aralarinda tam anlamiyla kar§ilikli bir gilven dogmami§tir. 
Ayrica, Ulkelerin ekonomik sistemlerinin farkl1 olmas1, degi§ik para birimle
nin kullan1lmasi v.b. nedenler di§ ticareti ic ticarete oranla daha karma§1k 
ve daha riskli bir hale getirmi§tir. Diger yandan Odeme yOntemleri, ihracat1 
dolayl1 olarak finanse etme araclari olduklari icin Onemlidir{41). 

Uluslararas1 ticarette uygulanacak Odeme yOnteminin secimi, Ulkele
rin mevzuatina, alic1 ve satici arasindaki ili§kilere, mal ce§idi ve tutar1 
gibi faktOrlere baglid1r. Ornegin; a11c1 ve sat1c1 birbirlerini iyi tan1yor
larsa az gilvenceli ama daha masrafsiz bir Odeme §ekli secebilirler. Tutar eek 
yilksekse, aranacak gilvencenin de bilyilk olmasi dogaldir. Ya da Ulkenin mevzuat1 
belli bir Odeme §eklini zorunlu kiliyor olabilir. Bu nedenle mal1n teslimi ve 
kar§iliginin Odenmesi konusunda saptanan ko§ullar, alici ve sat1cinin yararla
r1 acisindan tam dengede olabilecegi gibi, bazende taraflardan birini gilvence 
alt1na almak, digerine daha fazla risk yUklemek gibi dengesizlikler g0sterebi
bilir{42). 

Uluslararasi ticarette; 

- Akreditifli, 
- Vesaik Kar§1l1g1 ve 
- Mal kar§ilig1 

olmak Uzere uc ce§it Odeme yOntemi bulunmaktad1r. Bunun di§inda Odeme §ekli 
yoktur. "Prefinansman," "kabul Kredisi" vb. gibi bazi kavramlarin, Odeme §ekli 
ile kari§tirilmamasi gerekir. Bunlar di§ ticaretin finansmani ile ilgili kav
ramlardir. Odemenin §eklini degil zaman1n1 belirtir{43). Bu nedenle Bankalara
ras1 Odeme yOntemleri, ihracat1 dolayl1 olarak finanse etme araclari olduklar1 
icin Onemlidir. 

Bu anlamda, konunun biltilnlilgil ve benzerligi acisindan uluslararas1 
ticarette bankalararasi Odeme yOntemleri ile di§ticaretin finansmaninda kredi 
sayilacak i§lemler a§ag1da belirtildigi gibi birlikte ele alinarak incelenmi§
tir. 

1-Pe§in Odeme 
2- Acik Hesap 
3- MU§terek Hesap ve Konsinye Sati§ 
4- Vesaik Mukabili Odemeler 
5- Mal Mukabili Odemeler 
6- Kabul Kredili Odeme 
7- Alici Firma Prefinansmani 

(41) Doc.Dr. Cevat Gerni, Di§ Ticarette Odeme YOntemleri, Tilrktrade TUrkiye 
Di§ Ticaret Dernegi Ara§tirma Merkezi Yayinlari !stanbul, 1989, s.9 

(42) Senay Erytlrek, "Uluslararasi Ticarette Odeme Sekilleri ve Vesaik" Anadolu 
Bankasi Egitim Yayinlari, No: 2, S.2 

(43) Ibid., S.2 
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8- Akreditifli Odeme 
9- Kar§1l1kl1 Ticaret 

Bu Odeme yOntemlerinden hangisinin uygulanacag1 al1c1 ile sat1c1 
aras1nda yap1lan anla§malarla saptan1r. 

2.1. PES!N ODEME (Cash in Advance) (*) 

Yurt icinde oldugu gibi, iki ayr1 ulkede olmalar1na kar§1n ithalatc1 
ile ihracatc1 aras1nda pe§in Odeme yap1labilir. Pe§in Odeme; ithalatc1n1n mal 
bedelini kendi bankas1, arac1l1g1 ile havale §eklinde, eek veya efektif ola
rak ihracatc1ya Odemesi, ihracatc1n1n da bedelini nakden ald1g1 mal1 ithalat
c1ya gOndermesi i§lemidir(44). 

GOruldugu Qzere ihracatc1 ac1s1ndan pe§in Odeme son derece elveri§li 
bir Odeme §eklidir. Malin haz1rlanmas1 ve gOnderilmesi icin gerekli olan para
y1 Onceden almakta, bOylece mall temsil eden belgelerin tahsil edilememe riski 
de ortadan kalkmaktad1r. Burada butiln risk a11c1 Qzerindedir. 

tthalatc1 ac~s1ndan ise durum tersidir. Ortada bir risk vard1r. th
racatc1 mal bedelini pe§in ald1g1 halde mallar1 gOndermeyebilir. Kendi ulke
sinde bir mevzuat degi§ikligi olur ve o tur mal1n ulkeye giri§i engellenebi
lir. Bu durumda pe§in Odeme yapm1§ ulunan ithalatc1n1n gQvencesi hemen hemen 
yoktur denilebilir(45). 

Pe§in Odeme §ekli, ihracatc1 ac1s1ndan bir On finansman niteligi ta
§1makta bunun kaynag1 ise al1c1 olmaktad1r(46). 

Uluslararas1 piyasalarda genellikle sat1c1 tekeli olan mallarda ve 
bazen de a11c1 bak1m1ndan pe§in Odeme iskontolar1n1n yQksekligi nedeniyle bu 
tur Odemeler cazip olabilmektedir(47). 

Pe§in Odeme, T.C.Merkez Bankas1nca a11m sat1m1 yap1lan konvertibl 
dOvizler veya Turk paras1 Qzerinden yap1labilir. Pe§in bedellerin kis1m kis1m 
veya toptan, alaeakl1n1n onay1n1n a11nmas1 ko§ulu ile, iki ihracatc1 firma 
aras1nda devri, DOviz A11m Belgesi'nin dQzenlendigi tarihten itibaren pe§in 
bedelin kullan1m sQresi icinde kal1nmak ve bir def a yap1lmak ko§uluyla f iili 
ihraeattan Once olanakl1 bulunmaktad1r. Pe§in dOviz kar§1l1g1nda yap1laeak ih
racat1n 1 y1l icinde gercekle§tirilmesi gerekir. 

Pe§in bedellerin ihracatc1 ad1na ac1lm1§ veya ac1lacak DOviz Tevdiat 
hesab1na a11nmas1 olanaks1zd1r. 

Pe§in bedeller, mal ihraca1 ile veya ihracat bedelleri ile mahsu
ben lade edilmek §eklinde (kapat1labilir) Odenebilir(48). 

(*) !ngilizee kar§1l1g1 olarak "cash before delivery" veya "advance payment" 
deyimleride kullan1lmaktad1r. 

(44) Vecdi Onay, Op. Cit., s.56 
( 45 ) Loe • Cit • , 
(46) Dr. Cevat Geml, Op. Cit., S.2 
(47) Loe.Cit. 
(48) Geni§ bilgi icin: 25.02.1990-20444 say1l1 Resmi Gazete'de yay1nlanan 

T.P.K.K.H. 32 say1l1 Karar 
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Olkemizdeki uygulama acisindan prefinansmanli Odemenin burada acik
lanan peein Odemeye benzedigini fakat farkli hftkilmlere tAbi oldugunu ve bazi 
farkliliklar taeidigini belirtmek gerekir. Prefinansman da 1 yillik sftre ile 
sinirlandirilmie olmakla beraber, bunun icin bankalarca para piyasalarindaki 
car! oranlar (LIBOR + spread)(**) Qzerinden faiz Odenmesine, ana para ve faiz
ler icin geri Odeme garantisi verilmesine ve vadelerinde kaynagina geri Oden
mesine gene! olarak izin verilmietir. Fakat bu olanaklar peein dOvizler icin 
taninmami§, hatta ihracatin gercekleemesi halinde bu dOvizlerin geri Odenmesi 
yasaklanmietir(49). 

2.2. ACIK HESAP (Open Account) 

Die ticaretin en basit eekli olan bu Odeme tQrQ die ticarette nadi
ren tercih edilmektedir. Satici, alici ile yaptigi sOzleeme geregince Once 
mallari gOnderir, bedelinin bir sQre sonra Odenmesini kabul eder. Aralar1nda, 
yeterince gQven clan taraflar belki kttcftk meblaglar icin bu hesap eeklini kul
lanirlar. Bu yOntem Odemeye bir gQvence kazandirmaz, yalnizca idari i§ hacmini 
bir miktar azaltabilir. 

Bu Odeme eeklinde ithalatci Odeme yapmadan Once mali elde edecegi ve 
kontrol edebilecegi icin gQvencededir. !hracatci ise, alici tarafindan malla
rin begenilmemesi, geri gOnderilmesi, bedelinin tahsil edilememesi gibi risk
leri ta§imaktadir. 

Acik hesabin finansman yQkftnQ ihracatci taeir. Bu tQr Odeme eeklinde 
saticinin alacagi bir kambiyo senedine baglanmamietir. 0 nedenle ma! bedelinin 
Odenmesinin bir banka garantisine baglanmasi yararli olacaktir. Bu Odemeler, 
eek verme veya dOviz havalesi ile gercekleetirilebilir(SO). 

Acik hesapli ticarette bankalarin rolft, yalnizca bedellerin bir he
saptan digerine §U yada bu aracla aktarilmasi ile sinirlidir. 0 nedenle de 
masraflar cok dQ§QktQr. CfinkQ malin ithalatci adina gOnderildigini temsil eden 
belgeler banka araciligi ile degil, posta ile gOnderilir. Fakat bu yol uygula
ma da genellikle problemler·de yaratir. SOyle ki, cogu kez mallarin nakliyesi 
geliemie hava ulaetirma sistemiyle ithalatciya posta yoluyla gOnderilen ilgili 
belgelerden daha Once varir. Bu durumda eger, banka garantisinin varligi ha
linde belirli bir tazminat kareiligi mallar hemen alinamazsa, ithalatcinin za
rari sOz konusu olacaktir(Sl). 

AET, Qlkeleri arasinda siklikla kullanilan bir Odeme yOntemidir. 

2.3. M'OSTEREK HESAP VE KONS!NYE SATIS (Consignations) 

Konsinye sati§ ac1k hesap uygulamasinin bir benzeridir. Satici mal-

(**) Libor, Londra'da belli baeli bankalarin uyguladiklari faiz orani olup, 
dilimize "Londra'da bankalararasi uygulanan faiz orani" olarak cevrilebi
lir. "London Interbank Offerd Rate" deyiminin baeharflerinden meydana 
elmektedir. Spread ise, Libor Qzerine eklenen ve Qlke riskine gOre de
gi§en ek faizdir. 

(49) Ibid., 
(SO) Dr. Cevat Gerni, Op. Cit., S.3 
(51) Ibid., S.4 
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lar1n1 ithalatc1ya, komisyoncuya veya di§ Olkelerdeki §Ubelerine, sat1lmak 
icin emanet olarak gOnderir. Mallar sat1l1ncaya kadar, al1c1ya aittir. Al1c1 
satt1g1 mallar1n bedelini bir banka arac1l1g1 ile sat1c1ya gOnderir. Sat1lama
yan mallar da mulkiyeti sat1c1ya ait oldugundan geri gOnderilecektir. Bu tar 
Odemelerin sat1c1 ac1s1ndan bir tak1m riskleri vard1r. Beklemeden dogan zarar
lar ihracatc1ya aittir, piyasa ko§ullar1 nedeniyle fiyatta oynamalar olacag1n
dan bu i§lemde sabit bir fiyat1 saptamak oldukca zordur. Yine bu i§lemde de 
al1c1n1n elinde bir kambiyo senedi bulunmad1g1ndan alacag1n1 ve al1c1n1n kusu
rundan dogan zarar1n1 kar§1layacak bir garantisi bulunmamaktad1r(52). 

Konsinye sat1§lar1n riskli olu§u uygulamada mil§terek hesap denilen 
ve konsinye sat1§lar1 kismen garanti alt1na alan yeni bir sat1§ §eklini dogur
mu§tur. Bu §ekilde yap1lan ihracat yine konsinye olmakla birlikte konsinyatOr 
taraf1ndan ihracatc1ya asgari bir sat1§ fiyat1 garanti edilir ve bu fiyatla 
sat1§ fiyat1 aras1ndaki f ark1n giderler dQ§Qldukten sonra kalan kism1 ihracat
c1 ile al1c1 (konsinyatOr) aras1nda payla§1l1r. 

Konsinye veya mQ§terek hesap yoluyla yap1lan ihracat genellikle bir 
piyasaya ilk defa giren ve tan1t1lmak Qzere gOnderilen mallar ile niteligi 
itibariyle sat1§1 uzun sQren, carOyebilen ve bozulabilen mallar1 kapsar(53). 

2.4. VESA!K KARSILI~I ODEMELER/VES!KALI POL!CE 
(Documantary Collections-Cash Documents/Bills of Exchange) 

Di§ ticaretin f inansman1nda temel arac olarak kullan1lan kambiyo se
nedi bir police niteligindedir. Vesaik mukabili Odemelerde, ihracatc1 mallar1 
gOndererek ithalatc1 uzerine bir police cekip sevk ettigi mallara ait belgele
ri buna ili§tirir ve soz konusu vesikal1 policeyi kendi bankas1 arac1l1g1yla 
ithalatc1n1n bankas1na gOnderir. Sat1c1n1n bankaya verecegi "tahsil emri"nde, 
ithalatc1n1n mal1 teslim almas1n1 saglayacak belgelerin ya "goraldugunde Oden
mesi" ya da "policenin kabul edilmesi kar§1l1g1nda verilecegi ac1kca belirti
lir. Ayr1ca tahsil emrinde Odeme veya policenen kabul edilmemesi halinde yap1-
lacak i§lemler, faiz, komisyon vs. giderlerin kime ait olacag1 ve tahsil edi
len paran1n ne §ekilde Odenecegi ac1kca belirtilir(54}. Ak.si halde i§lemin 
uluslararas1 Odemelerle ilgili "Yeksenak Kurallar" (uniform Rules For 
Collections) adl1 322 no'lu yay1n1n "Genel hukOmler ve tan1mlar" bOlOmilnde 
belirtildigi dogrultuda i§lem yap1l1r. 

Vesikal1 tahsil sisteminin i§leyi§i kisaca a§ag1da belirtildigi §e
kilde gercekle§mektedir. 

a- Amir (ihracatc1) ve Al1c1 (Muhatap) bir sat1§ sOzle§mesi dQzenler 

b- Amir; mallar1 gOnderir ve vesikalar1, tahsil edilmek icin bir 
tahsil emri ile birlikte, bankas1na verir. 

c- !hracata ili§kin belgeleri bir rOmiz mektubu (tahsil emri) ekinde 
ibraz veya tahsil bankas1na gOnderilir. 

(52) Loe. Cit., 
(53) Dr Cevat Gerni, Op. Cit., S.4 
(54) Didem Sentark, Uluslararas1 Ticarette Bankalararas1 Odeme YOntemleri, 

Garanti Bankasi, Egitim Merkezi Yay1nlar1 No:16 Eylul 1989 S.38 
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d- Tahsil veya ibraz bankasi belgeleri, police kabulu, bedelin tah
sili veya tahsil emrinde belirtilen ko§ullarin yerine getirilmesiyle muhataba 
teslim eder. 

e- Alici, bankadan aldigi belgelerle malini gfimrukten ceker ve tah
sil edilen para ihracatciya Odenir. 

b 

!HRACATCI 
(Amir) 

(Principal) 
(Drawer) 

d 

a 

b 

d 

!THALATCI 
(Alici) 

(Ke§ideli) 
(Drawee) 

d 

thracatcinin c Muhabir Banka 
Bankasi, GOnde- ~~~~~~~~> tbraz / Tahsil 
ren Banka Bankasi 
Remitting Bank < CollectingBank 

d 

Seki! 2. Vesaik Kar§iligi Odeme 

2.4.l. T!CAR! BELGELER!N TAHS!L! 

Bu tur i§lemler bankalar icin bir hizmet i§idir. Bankalar tahsil ko
nusu belgelerin ibrazi ile alim satima konu olan bir mal bedelinin Odenmesi 
veya policenin kabul edilmesi icin aracilik gOrevini ustlenir. Bu fonksiyonu 
dolayisiyla da komisyon geliri elde eder. 

SOz konusu i§lemlerde bankalarin yukOmlulugu belgelerin gOnderilmesi 
ile Odeme veya police kabulu kar§iliginda tesliminden olu§maktadir. Akreditif
lerin aksine, alici Odeme taahhudOnu yerine getirmez veya getirmeyi istemezse, 
banka herhangi bir sorumluluk ustlenmez(55). 

Maliyetlerin du§ilk olmasi, kolay uygulanabilir olmasi ihracatcilarin 
i§tira, avans ve kabul kredisi gibi finansman olanaklarindan yararlanabilmele
ri v.s. collection i§lemini ihracatcilar acisindan avantajli kilmaktadir. 

2.4.l.l. ODEME KARSILI~I VESA!K TESL!M! (Documents against payment/ 
Cash Against Document) 

(55) Haluk Erdemol, Op. Cit., S.69 
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Tahsil eden banka (collecting bank) fatura tutar1 Odendiginde yukle
me belgelerini teslim edecektir. Bu yOntem kare1l1kl1 tam gilvenin ve istikrar-
11 bir ortam1n bulundugu durumlarda kullan1labilir. Al1c1n1n belgeyi Odemeyi 
reddetmesi halinde, sat1c1 mallar1 tekrar elde edebilmek icin Onemli zararlar
la kare11aeabilecektir(56). 

2.4.1.2. POL!CE KABULO KARSILI~INDA VESA!K TESL!M! 
(Documents Against Acceptance) 

Tahsil i§leminin Ozel bir §eklidir. Kural olarak, yukleme vesaiki sa
t1c1n1n bankas1 taraf 1ndan a11c1n1n bankas1na ekli policenin a11c1 taraf 1ndan 
kabulO kar§1l1g1 vesaikin teslimi talimat1yla gOnderilen tahsil i§lemidir. Ge
nellikle, a11c1 policeyi kabul eder ve ek garanti olarak bir bankan1n da avali 
istenir. Sat1c1 yOnOnden sak1ncal1 yan1 ise; a11c1n1n gercek Odemeyi yapmadan 
mallara sahip olmas1d1r. A11c1 Odemeyi taahhOt etmi§tir, ancak baz1 Olkelerde 
bu policelerin tahsili kolay olmamaktad1r. 

2.4.1.3. VESA!K!N BANKA GARANT!S! KARSILI~I TESL!M! 

Sat1c1 a11c1n1n ki§isel taahhudunO yeterli gOrmemi§se, belgelerin 
bir banka garantisi kar§1l1g1 a11c1ya teslimi icin talimat verebilir(57). 

Uluslararas1 ticarette en fazla gOrulen banka garantileri, Ac1k he
sap §eklindeki mal teslimat1 bedellerinin temin edilmesi amac1yla kullan1lan
lard1r( 58). 

Verilen baz1 teminat mektuplar1 ise, sevk bedellerinin Odenecegini 
garanti eder. Bu teminat mektuplar1, mahalli para uzerinden duzenlenecegi gibi 
yabanc1 para Ozerinden de dOzenlenebilir. 

Sevk belgesi bedelinin bankaca yerel para kar§1l1g1 T.C. Merkez Ban
kas1na Odenecegini garanti eden, teminat mektuplar1na Garanti Lokal, ad1 veri
lir. Olkemizde, kambiyo kontrol sisteminde yap1lan degi§iklikler sonucu, uygu
lamadan kalkm1§t1r. 

Yabanc1 para Ozerinden verilen banka garantileriyle, sevk edilen mal 
bedellerinin dOviz olarak Odenecegi garanti edilir(59). 

Bu yOntem Ozellikle kredili ihracatta ve ithalatta kullan1lmaktad1r. 

2.4.1.4. VESA!K!N TAAHHOTNAME KARSILI~I TESL!M! 

Sat1c1n1n veya bankas1n1n bildirdigi metinli taahhutnamenin imzalan
mas1 kare1l1g1 a11c1 mallar1 temsil eden vesaiki tahsil bankas1ndan teslim 
a11r. 

Al1c1, taahhutname geregi mal bedelinin kararla§t1r1lan sorede Ode
yecegini taahhOt eder. 

(56) Bu Konu Milletleraras1 Ticaret Odas1'n1n Tahsiller !cin TekdOzen Kurallar 
adl1 322 No.lu Yay1n1'n1n 12.Maddesinde duzenlenmietir. 

(57) Turhan TOmay, Di§ Ticaret Banka Teknigi, Kambiyo Yay1nlar1, !kinci Bas1, 
Istanbul 1987 S. 36 

(58) Haluk Erdemol, Loe. Cit., S.70 
(59) Ibid., S.37 
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Olkemizdeki uygulama da, mal kar§1l1g1 Odeme §ekline uymaktad1r. 

Al1c1n1n vesaik bedelini Odeme veya policeyi kabulanden Once tahsile 
gOnderilen belgeleri bankada incelemesi olanakl1d1r. Gamrukteki mallar1n ince
lenmesine veya muayenesine ancak mudinin talimat1na dayanilarak izin verilebi
lir. 

2.4.2. BANKALARIN YOKOMLOLOK VE SORUMLULUKLARI 

Bu konu Tahsiller lcin Tekdfizen kurallar (Yay1n No:322) nin 1-6.Mad
delerinde dfizenlenmi§tir. 

Madde 1: Bankalar iyi niyetle hareket edecek ve normal Olcfide dikkat gOstere
ceklerdir." 

Madde 2: Bankalar ald1klar1 vesikalar1n tahsil emrinde belirtildigi gibi olup 
olmad1g1na dikkat edecek ve noksan herhangi bir vesikay1 derhal tahsilat emri
nin a11nd1g1 tarafa bildirecektir. 

Bankalar1n vesikalar1 daha fazla inceleme zorunlugu yoktur. 

Madde 3: Amirin talimat1n1 yerine getirmek amac1 ile tahsile gOnderen banka 
tahsili yapan banka olarak: 

- Amirin tahsil icin atad1g1 bankay1 kullan1r, veya bOyle bir atama 
karar1 yoksa, 

- Odemenin veya akseptansin, duruma gore verilecegi ulkedeki kendisi
nin veya ba§ka bir bankan1n sececegi bankay1 kullanir. 

Vesikalar ve tahsil emri tahsilat1 yapacak olan bankaya dogrudan 
dogruya veya bir arac1 banka· yoluyla gOnderilebilir. 

Amirin talimat1n1 yerine getirmek amac1 ile diger bankalar1n hizmet
lerini kullanan bankalar, amirin hesabina ve onun rizikosu altinda hareket 
ederler. 

Amir, yabanc1 kanunlar1n ve tatbikatlarin zorunlu kild1g1 sorumluluk 
ve yukamlaluklere kar§1 bankalara tazminat vermekle yilkfimlfi ve bagl1d1r. 

Madde 4: Tahsil ile ilgili bankalar, mesajlar1n, mektuplar1n veya belgelerin 
yollanmas1 s1ras1nda meydana gelecek gecikme ve kayiptan, telsiz, telgraf, te
lekslerin veya elektronik sistemlerin kesilmesinden veya hatalar1ndan, teknik 
deyimlerin cevrilmesi veya ac1klamas1ndan dogacak gecikme ve hatalardan dolay1 
hicbir yukfimlilluk veya sorumluluk alt1na girmezler. 

Madde 5: Tahsil ile ilgili bankalar, mucbir nedenlerden; (ayaklanma, karga§a
l1k, ihtilal, sava§ veya kendi kontrolleri d1§1nda diger herhangi bir nedenle 
veya grev ve lokavttan dolay1 i§lerin aksamas1 halinde hie bir yilkfimlillfik ve 
sorumluluk altina girmezler. 
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Madde 6: Mallar daha Onceden bankan1n onay1 al1nmadan, dogrudan dogruya banka
n1n adresine gOnderilemez veya yollanamaz. Bankan1n onceden onay1 olmadan dog
rudan dogruya bankan1n adresine, muhataba Odeme veya akseptans kar§1l1g1 tes
lim edilmek uzere gOnderilen veya yollanan mallar1 banka teslim almakla yilkilm-
10 degildir, sorumluluk ve riziko mallar1 gonderene aittir. 

2.5. :MAL KARSILI~I (MUKAB!L!) ODEME 

Sat1§ sozle§mesinde Odeme §ekli mal kar§1l1g1 olarak belirtilmi§ 
ise, ihracatc1 mallar1 gOnderir. tthalatc1 mal1 gilmrilkten cekip satt1ktan veya 
anla§mada belirtilen surenin gecmesinden sonra Odemeyi yapar. Bu nedenle mal 
mukabili Odeme ihracatc1 ac1s1ndan hicbir gilvence ta§1maz. 

2.6. KABUL/AVAL KRED!L! OPEME 

tthalatc1n1n odeme taahhudilnde bulunarak, yani policeyi kabul ettik
ten sonra mallar1n mulkiyetini eline gecirmesi icin bir kabul kredisinin olu§
turulmas1 zorunludur. Odemenin garanti alt1na al1nmas1 bir police duzenlenmesi 
ile olur. tthalatc1 firma ihracatc1 taraf1ndan cekilen policeye kabul ettigine 
ili§kin imzalar. (Trade Acceptance) Ayn1 policenin banka taraf1ndan da imza
lanmas1 halinde mu§terek ve muteselsil kefalet olu§tugundan ithalatc1 mal be
delini Odemese dahi, banka Odemek zorunda kalacakt1r. (Banker's Acceptance) 
Policenin, ciro edilerek, iskonto edilmesi, ba§kalar1na devredilmesi olanakl1-
d1r(60). 

Kabul kredili Odeme, ithalatc1n1n ihracatc1 taraf1ndan belirli bir 
sure icin finanse edilmesidir. Bu finansman police ile saglan1r. Policeye 
ili§kin ac1klamalar Birinci BOlilmde belirtilmi§tir. 

B 

tTHALATCI 

f j 

v v 

Amir Banka 
BORC.BANKASI 

a I, -------------> !HRACATCI 

l_ 

< 

< 

TASIYICI 
FtRMA 

e 

g 

i 

(Lehdar) 

b 
<------' d h 

v 

Muhabir Banka 
> ALACAK.BANKASI 

Sekil : 3. Kabul Kredisinin !§leyi§i (Vesikal1 Kabul) 

A 

(60) Vecdi Onay, Bankalarca D1§ Ticaretin Finanse Edilmesi Usulleri, Ekonomik 
ve Sosyal Yay1nlar A.S. Yay1n No:6 !stanbul 1989 S.142-150 
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a- !thalatc1 ve ihracatc1 bir sOzle§me duzenlerler. (Odeme vadeli 
bir policenin kabul edilmesi kar§1l1g1nda gercekle§ecektir.) 

b- !hracatc1 mallar1 gOndermeye ba§lar. Bunun icin ta§1y1c1 firma 
ile anla§ma yapar. 

c- Ta§1y1c1 firma mallar1 ithalatc1ya teslim eder. 

d- !hracatc1 gOnderme belgelerini ve vadeli bir policeyi kendi 
bankasina verir. Police tahsilatinda A Bankasi araci olacaktir. 

e- A Bankasi police ve belgeleri ihracatcin1n bankasina gOnderir. 

f- B Bankasi belgelerin ve policenin geldigini, ithalatc1ya bildi
rir. !thalatc1 belgeleri anla§ma kurallar1na uyup uymad1g1 yOnunde kontrol 
eder. !thalatc1 policeyi "kabul" eder (Ticari Acceptance). !thalatcinin kabu
ltinun ardindan B Bankas1 da policeye "aval" verir (Banker's Acceptance). 

g- B Bankasi, kabul edilmi§ ve aval verilmi§ policeyi, ihracatcinin 
bankas1na gOnderir. 

h- A Bankasi policeyi ihracatciya iletir. !hracatcin1n bu a§amada 
policeyi iskonto ederek finansman saglama olanag1 vardir. Bu iskonto ke§ideci
ye rucu edilemez niteliktedir. 

i- Policeyi iskonto eden banka, police vadesinde policeyi B Banka
s1ndan tahsil eder. 

j- B Bankasi Policeyi ithalatciya ibraz ederek police bedelini Ode
mesini ister. Bu i§lemler teyitli kabul kredili akreditifin Ozunu olu§turmak
tadir. 

2.6.1. VES!KASIZ KABUL 

Banka kabulleri akreditif i§lemleri d1§1nda, ticaretin finansmaninda 
fon yaratici bir arac olarak kullanilir. Ozellikle , A.B.D. bankalar1 kredi 
limit! tan1d1klar1 muhabirlerine otomatik finansman kolayl1klar1 saglayarak 
cok kisa zamanda ve basit bir formalite ile fon yaratirlar. Adina "banka 
kabulu olu§turma"(creation of banker's acceptances) denilmektedir(61). 

2.6.2. !HRACATIN F!NANSMANINDA BANKA KABULLER!N!N YARARLARI 

Kabul kredilerinin; ticari i§letmelere ucuz finansman olanagi yara
tilmasi, nakit s1k1§iklig1 olan ihracatcinin elindeki policeyi derhal iskonto 
ettirebilmesi ve vadeli sati§ yapan ihracatc1n1n, mal1 gOndermesinden kisa bir 
sure sonra mal bedelini elde edebilmesi(62) gibi yararlari bulunmaktad1r. 

(61) Haluk Erdemol, Op. Cit., S.70 
(62) Haluk Erdemol, Op. Cit., S.72 
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2.7. ALICI F!RMA PREF!NANSMANI 

lhracat ve dOviz kazand1r1c1 i§lemler ile ilgili mal ve hizmet 
a11m1n1n f inansman1nda kullan1lmak Ozere firmalar1n bizzat kendilerince yurt 
d1§1ndaki a11c1dan, TOrkiye'deki bankalar arac1l1g1 ile (garanti verilerek ve
ya verilmeksizin) yurda getirilerek TL'na cevrilerek kullanilan (dOviz olarak 
kullan1lamaz), ana para, faiz ve giderlerin ihracat ve dOviz kazand1r1c1 i§
lemlerden saglanan dOvizlerle Odenmesi gerekli en f azla 1 y1l vadeli bir kredi 
(finansman arac1)d1r(*). 

2.8. AKRED!T!FL! ODEME 

Akreditif; ihracatc1n1n satt1g1 mallara ili§kin gOnderme belgelerini 
ihracatc1n1n bankas1 taraf1ndan akreditifin ac1lmas1na arac1l1k etmesi gOrevi 
verilen kendi Olkesindeki bir bankaya teslim ve bu vesaik kar§1l1g1nda mal be
delini tahsil etmesine olanar veren bir kredi i§lemidir(63). 

2.8.1. AKRED!T!FTE TARAFLAR 

2.8.1.1. AKRED!T!F AM!R! 

Akreditif actirmak icin bankas1na ba§vuran ve i§lemi ba§latan al1c1 
(ithalatc1) d1r. Sat1c1 ile yapt1g1 anla§maya gore akreditif ac1lmas1 emrinde 
akreditifin icerigini belirler(64). 

2.8.1.2. LEHDAR 

Akreditif konusu mal1/hizmeti satan ki§idir. Akreditifte belirtilen 
vesaiki ko§ullara uygun §ekilde i§tira/teyit bankas1na ibraz ederek vesaik be
delini tahsil eder veya polices! bu banka tarafindan kabul edilir(65). 

2.8.1.3. AM!R BANKA 

- D1§al1mc1n1n bankas1d1r, 

- Akreditifi acar, 

- thracatc1, akreditif vadesi icinde istenilen ko§ullar1 yerine 
getirirse Odeme yapmakla yOkOmlOdOr, 

- Odemeyi ihracatc1ya rOcu hakk1 olmaks1z1n yapar, 

- lthalatc1n1n istemi Ozerine henOz akreditif ac1lmadan ihracatc1ya 
veya muhabirine "On bilgi" (preadvice) verebilir. 

- Kimi Olkelerde akreditifi dogruca ihracatc1ya iletebilir(66). 

(*) tnfra, s.77 
(63) Vecdi Onay, Op. Cit., S.75 
(64) Haluk Erdemol, Op.cit, S.55 
(65) Vecdi Onay, Op.cit, S.77 
(66) OzgQr Pehlivan, Uluslararas1 Bir Odeme ve Garanti Arac1: Akreditif tGEME 

Yay1nlar1 S. 5 
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2.8.1.4. !HBAR BANKASI 

- Akreditifin ac1ld1g1n1 ihracatc1ya iletir, 

- Akreditifde, ihracatc1ya kar§1 Odeme konusunda herhangi bir 
ytlkUm.lulugo. yoktur. Bir anlamda posta gOrevini ustlenmi§tir(67). 

2.8.1.5. TEY!T BANKASI 

- Amir banka di§indaki bir banka akreditife kendi yukUm.lulugunu 
ekliyebilir. Bu banka cogunlukla ihbar bankasi olmaktadir. 

- Teyid, amir bankanin yukUm.luluklerini yerine getirecegine ili§kin 
olarak bir diger bankanin kesin taahhuddnu ortaya koymasidir. 

- Teyid eden bankanin birinci derecede sorumlulugu vard1r. 

- Akreditif koeullar1 yerine getirilmi§se teyid bankasi; l-!hracat
c1ya rdcu hakki olmaksizin Odeme yapar, 2-Policeleri kabul eder, 3-!hracatciya 
rdcu olmaksizin policenin mUzakere ielemini gercekle§tirir. (Devir ve ciro= 
policenin satin alinmasi) 

- Sorumlulugu amir bankanin sorumlulugu kadar Onemlidir. Akreditif 
koeullar1na karei gelinirse, ihracatci hem amir bankaya hem de teyid bankas1na 
kar§1 tavir koyabilir. 

Kendisini birinci derecede sorumlu bir konuma getiren bu hizmet kar
§iliginda komisyon alir(68). 

2.8.1.6. !ST!RA BANKASI 

Sat1c1nin belgeleri ibraz ettigi bankad1r. Vesaiki inceleyerek ko
§Ullara uygunlugunu kontrol eder. Genellikle teyit ve i§tira bankalari ayni 
bankadir. 

2.8.1.7. RAMBURSMAN BANKASI 

Amir bankanin verdigi talimat cercevesinde ismi verilen bankanin 
talebi uzerine akreditif bedelini, komisyon ve diger giderleri Oder ve amir 
bankanin hesab1na bore kaydeder. 

2.8.2. AKRED!T!FDE KULLANILAN BELGELER 

Akreditifte kullan1lan belgeler Ulkelere, firmalara ve mal1n tilrilne 
gore degi§se de genellikle a§ag1daki belgelerden olu§maktad1r. 

- T!CAR! FATURA (Conmercial !nvoive) 

hracatc1 taraf1ndan ithalatc1ya verilmek uzere dilzenlenen ve tasdik 
olunarak uzerinde mal1n birim fiyatin1, toplam fiyatin1, miktarin1, ag1rligi-

(67) Vecdi Onay, Loe. Cit., S.78 
(68) Ibid., 
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n1, Ozelliklerini, sat1c1n1n ad1 ve adresini, a11c1n1n ad1 ve adresini, borcun 
Odeme eeklini, sat1§ eartlar1 ile yiikleme ve boealtma yerini gOsteren belge
dir. thracatc1n1n haz1rlayacag1 ticari fatura ithalatc1 illkenin mevzuat1na uy
gun olmal1d1r. 

Die ticarette genellikle §U faturalar kullan1l1r. 

* Orjinal fatura 
* Konsolosluk f aturas1 
* Proforma f atura 
* Navlun faturas1 

- POL!CE 

Police, alacakl1 taraf1ndan borclu uzerine cekilen ve belli bir meb
lagin yine belli bir silre sonunda policenin ibraz1nda, policede belirtilen ki
§iye Odenmesini gerektiren belgedir. 

- MEN$E $EHADETNAMES1 (Certificate of Origin) 

!hracatc1 ve onun temsilcisi taraf1ndan haz1rlanan ve bagl1 bulundu
gu Ticaret Odas1 taraf1ndan tasdik edilen mal1n hang! ulkede ilretildigini gOs
teren belgedir. 

- KONS!MENTO (Bill of Lading) 

Koneimento, nakliye araclar1 yola c1kmadan Once ihracatc1n1n verece
gi yiikleme rotas1na gOre nakliyeci taraf 1ndan duzenlenen mallarin teslim a11n
d1g1n1 ve kararla§tirilan yere kadar ta§inip ithalatciya teslim edilecegini 
gOsteren belgedir. 

- KAL!TE KONTROL BELGES! (Certificate of Inspection) 

!thalatcilar genelde ald1klar1 mallarin bell! standartlara uygun ol
dugundan emin olmak icin kalite kontrol belgesi isterler. !kl taraf kalite 
kontrol l§lemiyle kimin ilgilenecegi ve masraflar1 kimin kar§ilayacagi husu
sunda Onceden anla§maya varmalidirlar. 

- S!GORTA POL!CES! (Insurance Certificate) 

ithalatciya gOnderilen mallarin yolculuk s1ras1nda kaybolmasi veya 
hasara ugrama tehlikesine kar§i sigorta edildigini gOsterir. 

- ATR- 1 ve ATR- 3 DOLA$IM BELGELER! 

AET ulkelerine yapilan ihracatta istenmektedir. 

- SAGLIK SERT!F!KASI 

Tarim ve KOyl§leri Bakanligi ile Orman Bakanl1g1n1n konusuna giren 
mallarda Bakanliktan ya da ilniversitelerin ilgili bOlilmlerinden alinir. SOz
konusu malin saglik ko§ullarina uygun olup olmad1g1n1 gOsteren belgedir. 
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- Z!RA! KARANT!NA BELGES! 

Tarim ve KOyi§leri Bakanl1g1, Orman Bakanl1g1 ile BOlge Ziraat Mfi
dfirlfigfi'nden al1n1r ve yirmi gfin sfireyle gecerlidir. 

- CEK! L!STES! 

Baz1 durumlarda, ithalatc1 firma taraf1ndan istenebilir. Ceki liste
si, hang! ta§1ta ne kadar mal yfiklendigini, birim paket veya cuval1n ag1rl1g1-
n1 g0sterir(69). 

2.8.3. AKRED!T!F !SLEMLER! 

1- thracatc1 ve ithalatc1 akreditifle Odemeyi gerekli kilan bir sa
t1§ sOzle§mesi yaparlar. 

2- !thalatc1 bir akreditif act1rma talep formu !le bankas1na ba§vu
rarak ithalatc1 lehine bir akreditif ac1lmas1 icin istekte bulunur. 

3- Amir !le gerekli anla§may1 saglayan amir banka, ilgili filkedeki 
muhabir, nezdinde amirin talimat1na gOre bir akreditif acar(Kfi§ad eder). Yani 
krediyi ihracatc1ya ihbar etmesini ister. Akreditif teyitli ise, amir banka 
muhabirine teyidin yap1lmas1 icin gerekeni yapmas1n1 bildirir. 

4-Akreditifi alan alan muhabir banka, ihbar/teyit/i§tira bankas1 ih
racatc1ya krediyi ihbar veya teyid eder. 

5- thracatc1 akreditif metnindeki ko§ullar1 inceler. Ko§ullar1 yeri
ne getirebilecegi gOrfi§fine vard1g1nda mallar1 yfikler ve gOndermeye haz1r hale 
getirir. 

6- thracatc1 yfiklemeye ili§kin belgeleri kabul/teyit i§tira/kredinin 
bulundugu bankaya sunar. 

7- Belgeleri alan teyit/kabul/i§tira/bankas1 belgelerin akreditif 
ko§ullar1na uygunlunugu inceler. Bunun sonucunda; 

- Belgeler akreditif ko§ullar1na uygunsa bedelini Oder policeyi 
kabul veya ciro eder ve belgeleri bir rOmiz mektubu ile birlikte amir bankaya 
gOnderir, 

- Akreditif ciroyu icermekte ise banka bu i§i rficu etmeden yapar. 
Eger akreditif teyit edilmemi§se rficu hakk1 sOzkonusu olabilir. 

- Belgeler, akreditif ko§ullar1na kismen veya tamamen uymuyorsa, 
rezerv koyarak Odemeyi ask1ya alabilir. 

8- Amir banka !le ilite§im kurarak, eksiklikleri bildirir, belgeleri 
amir bankaya tahsile gOnderir ve Odeme konusunda yetki ister. 

(69) Ozgfir Pehlivan, Op. Cit., S.20 
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9- Amir banka belgelerin akreditife uygunlugunu kontrol ettikten 
sonra; 

- Eger ithalatc1 dOkOmanlar1 dogrudan amir bankaya gOnderdi ise 
ihracatc1ya veya fonun bulundugu muhabir bankaya Odemeyi yapar. 

- Daha Once kararla§t1r1ld1g1 §ekilde muhabir bankaya veya teyid 
eden bankaya yada policeyi kabul eden veya ciro eden herhangi bir bankaya geri 
Odeme yapar. 

lHRACATCI 

lhbar/ 
Teyit Para 

Bel gel er 

v 

Amir Banka 
BORC.BANKASI < 

< 

Bel gel er 

Kredi 

Para 

Sekil 4. Akreditifin l§leyi§i 

lTHALATCI 

Belgeler 

> 

Para 

v 

Kredi 
Ba§vurusu 

v 

A M t R 

BANK A 

10- Amir banka taraf1ndan belgelerin akreditife uygunlugu belirlen
dikten sonra akreditif miktar1n1n daha Once yap1lan anla§ma ko§ullar1 cerceve
sinde Odenmesi icin belgeler ithalatciya sunulur. 1thalatc1, belgeleri kabul 
ettiginde ibra makbuzunu Oder. 

11- lthalatc1 mallar1 teslim edecek olan nakliyeciye belgeleri gOn
derir ve mallar1n1 bu §ekilde gOmrO.kten ceker. 
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2.8.4. !HRACATCI ACISINDAN AKRED!T!F!N YARARLARI 

2.8.4.1. F!NANSMAN 

Akreditifler sat1c1ya finansman kolayl1g1 saglar. Ornegint lehine 
bir kabul akreditifi ac1lan sat1c1t vadeli olarak satt1g1 mal1n bedelini almak 
icin vade sonuna kadar bekmek istemezset bankaca kabul edilen senedini iskonto 
ettirerek finansman saglayabilir(70). 

2.8.4.2. GOVENCE 

Sat1c1t !hracat1n1 yapt1g1 mal1n bedelinin Odenecegine ili§kin gii
vence olu§turmay1 amaclamaktad1r. Akreditifin bu ac1dan ihracatc1ya faydalar1 
bulunmaktad1r(71). 

- DOnOlebilir (Kabili rficu) akreditifte taraflardan biri herhangi 
bir zamanda akreditifi iptal etme hakk1na sahiptir. Ancakt gOnderme ba§lad1k
tan sonra akreditif iptal edilemez. 

- Bir akreditif dOnOlemez (gayrikabili rucu) akreditif §eklinde de 
olsa eger teyitsiz !set akreditifi ihbar eden banka hicbir sorumluluk almadan 
ihracatc1ya ihbarda bulunacakt1r. C'llnkO akreditifte belirtilen ko§ullara tama
men uygun clan belgeler kendisine sunuldugunda Odemenin yap1lacag1n1 taahhOt 
eden bankat akreditifi ithalatc1n1n emriyle acan bankad1r. (Amir Banka) Ba§ka 
bir anlat1mlat ihracatc1 kendi Olkesindeki bankadan Odeme ile ilgili bir ga
ranti almam1§t1r. 

- Akreditifin, ihracatc1n1n bankas1 taraf1ndan da teyit edilmesi du
rumdat Odeme konusunda yeterli ve gerekli tam garanti saglanm.1§ olmaktad1r. 
Ancak, bu durumda ihracatc1n1n Odeyecegi komisyon oran1 artacakt1r. Bununla 
birlikte teyitsiz fakat dOnolemez bir akreditifte de amir ve ihbar eden banka
lar bell! taahhotlerin alt1na girmektedirler. !hracatc1 akreditif ko§ullar1na 
tam olarak uyabilmiese paras~n1 alacakt1r. Diger taraftan akreditif, hem dono
lemez ve hem de teyitli olmas1na kar§1l1k amir bankan1n bulundugu olkede poli
tik istikrars1zl1k, ekonomik s1k1nt1lar veya sava§ olas1l1klar1 varsa bu teyi
din de bir anlam1 olmayabilir veya Odeme konusunda s1k1nt1larla kar§1la§1labi
bilir. Bu konularda endi§eler var ise ihracatc1 biraz daha fazla komisyon Ode
yip kendi bankas1n1n da teyidini istemelidir(72). 

- Akreditifin yOkleme vadesi uzad1kca, ihracat konusu mal1n edinil
mesi veya Oretimi uzun bir sOreyi gerektiriyorsa, risklerin tahmin edilebilme
si de zorla§acakt1r. !hracat konusu mal1n cok s1n1rl1 bir a11c1 grubuna yOne
lik olmas1 veya belli bir al1c1 icin sipari§ olarak Oretilmi§ olmas1 ise mal1n 
refoze edilme riskini ortaya c1karacakt1r. Bu durumda ayn1 mal1t makinay1 veya 
techizat1 ba§kas1na satma olanag1 olmayabilir veya f iyat Ozerinden boyok is
kontolar verilmek zorunda kal1nabilir(73). 

(70) Turhan Tumay, Op. Cit., S.43 
(71) Ozgiir Pehlivan, Op. Cit.t S.22 
(72) Vecdi Onay, Loe. Cit., s. 116-141 
(73) Bahar Aka, "Uluslararas1 Odeme Sekilleri" !GEME Yay1nlar1, Passim. 
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2.8.4.3. SOZLE~MEN!N AKRED!T!FE BAGLANMASI 

Sat1c1, gene! olarak mal1n1 mali ac1dan g(lclU, kurumla§m1§ firmalara 
satmak ister. Buna kar§1n, mal bedelinin Odeneceginin, bir akreditifle garanti 
alt1na a11nmas1 daha yararl1 olacakt1r. Ancak akreditifin kullan1lmas1 s1ra
s1nda, herhangi bir sorun c1kmamas1 amac1yla bir sOzle§me yap1lmas1 gerekir. 
SOzle§me imzalanmadan Once di§sat1mc1lar1n dikkat etmesi gereken konular a§a
g1da belirtilmi§tir. 

- A11c1n1n bankas1 belirlenmelidir. Akreditif, a11c1n1n hesab1n1n 
bulundugu, genellikle de a11c1n1n kredi kulland1g1 bir banka taraf1ndan ac1-
lacakt1r. 

- A11c1n1n, bankas1 tan1nm1yorsa, ihracatc1n1n kendi bankas1 arac1-
l1g1 ile bilgi almas1 gerekir. 

- Akreditifin teyitli olarak ac1lmas1 isteniyorsa, ihracatc1n1n ban
kas1 ayn1 konular1 zaten ara§t1rmak zorunda kalacakt1r. 

- A11c1n1n Ulkesinde yUrUrlUkte clan, kambiyo rejim ve mevzuat1 ak
redi tifin ac1lmas1n1 geciktirebilir. firUnUn teslim tarihini belirlerken bu ge
cikmede dikkate a11nmal1d1r. 

- Sat1§ sOzle§mesinde; akreditifte yer alacak konular1n saptanmas1 
yararl1 olacakt1r. Belirlenmesi gereken konular kisaca §Oyle s1ralanabilir • 

• Akreditifin kim taraf1ndan ac1lacag1, 
• Teyitli mi olacag1, 
• Odemenin ibrazda mi yoksa vadeli mi yap1lacag1, 
• Akreditifin en son gOnderme ve Odeme tarihinin ne olacag1, 
• Komisyon ve giderlerin hang! tarafa ait olacagi (Gene! olarak, 

akreditife ili§kin tfun gider ve komisyonlar a11c1ya ait olmaktad1r.) 

2.8.4.4. D!GER YARARLARI 

- Banka a11c1dan bag1ms1z olarak akreditiften ald1g1 yetkiyle Odeme 
yapar. 

- Akreditif ko§ullar1na uyulmu§ ise, a11c1 Odemeyi durduramaz. A11-
c1n1n bir §ikayeti var ise ayrica yapmasi gerekir. 

- Al1c1 kas1tl1 veya kas1ts1z olarak Odemeyi geciktiremez. 

- Odemenin nas1l yap1lacag1 akreditifte belirlendiginden Odemede ve 
transferde bankalarda gecikme olmaz. 

- Akreditifte ihracatc1, bir bankan1n Odeme garantisine sahiptir. 

- A11c1n1n Ulkesindeki politik risk, g(lvenceden dolayi en alt dUzeye 
inmi§tir. 

- !hracatc1 yeni pazarlara girerek sat1§lar1n1 art1rabilme olanag1na 
sahip olmaktad1r. 
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2.8.5. F!NANSMAN ARACI OLARAK AKRED!T!FLER 

2.8.5.l. KARSILIKLI AKRED!T!FLER (Back To Back L/C) 

Kar§ilikli akreditif di§satimcinin lehine acilan akreditifin devre
dilebilir olmadigi zaman veya devredilse bile devir i§leminin gerektirdigi ti
cari ko§ullari saglamadigi zaman kullanilir. thracatci, ihracini yaptigi Qiiln
leri kendisi firetmiyorsa ve yurtdi§indaki bir fireticiden Odeme kar§iligi satin 
almak durumundaysa kar§ilikli kredi gQndeme gelir. Bu durumda ihracatci yaban
ci firetici lehine bir akreditif acilmasi icin bankasina talimat verir. Banka
sina teminat olarak da ithalatcinin kendisi lehine actigi akreditifi gOsterir. 
Olkemizde reeksport veya transit ticaret yoluyla yapilan ihracatta ve mahsup 
yoluyla yapilan transit ticarette kar§ilikli akreditif kullanilmaktadir. Bu 
noktada bir ithalat akreditifinin kar§iligini bir ihracat akreditifi olu§tur
maktadir. Reeksportta ihracatci, bir filkeden almi§ oldugu bir mali diger bir 
ftlkeye satacaktir. Malin di§alimin1 yaparken akreditif acar ayn1 zamanda ayn1 
mali satacagi filkedeki ithalatci tarafindan da kendisi icin bir akreditif aci
lir. Bu durumda ihracatcinin bankasinda bir depo hesabi olu§ur. !hracat bedeli 
dOviz yurda geldiginde, ithalat bedeli tahsil olduktan sonra, kalan kisim ih
racatciya Odenir(74). 

2.8.5.2. DEVRED!LEB!L!R AKRED!T!FLER (Transferable L/C) 

Devredilebilir akreditifde, lehine bir akreditif acilan bir ihracat
ci kendi filkesindeki ficfincfi bir ki§iye yani akreditifde adi gecenden ba§ka 
ikinci ya da daha fazla ihracatciya akreditifi devredebilir. Devirde ilk akre
ditifdeki temel ko§ullar degi§tirilmemekte yalnizca mallar, mal fiyati, akre
ditif vadesi ve son tarihi taraflarin kabulfi ile degi§tirilmektedir. Akrediti
fin ilk lehtari ikinci lehdarin faturaralarindan eksik olan kisimlari kendi 
faturalariyla tamamlar ve akreditifin bu kismini alabilir. Akreditif amiri ile 
lehdarin ve devredilen ficftncft ki§inin adlar1 birbirine ve ko§ullar1n da yeni 
lehtara banka tarafindan bildirilmesi gerekir. Akreditif devrolunca, birinci 
lehdar alici durumuna gelmi§ olur. Bu nedenle banka, birinci lehdari alici 
olarak gOstererek ikinci lehdar icin yen! bir akreditif acar(75). 

Bu tfir akreditifler yalnizca bir kez devredilebilir. !kine! lehdar 
tekrar ficfincfi bir lehdara acilan akreditifi devredemez. Yaln1zca gayrikabilfi
rficu akreditifler devredilebilir. 

Devredilebilir akreditifler ayni zamanda nakledilebilir hfikmftnfi ta
§imaktadir. !thali yapilacak olan malin, ihracatci tarafindan dogrudan saglan
masina olanak olmayan durumlarda kullanilan ve ba§ka bir Qlkeye transfer! ola
naksiz olan akreditife nakledilebilir akreditif denmektedir(76). 

2.8.5.3. KABUL AKRED!T!FLER! (Acceptance Credit) 

Vadeli sati§larda kullanilan kabul akreditiflerinde police satic1 
ile alici arasinda anla§maya gore; ibrazindan bir afire sonra Odenmek Qzere 
bell! bir vade ile ya alici veya yabanci muhabir banka Qzerine ke§ide edilir. 

(74) !GEME "Finansman Araci Olarak Akreditif" s.16 
(75) Ibid., s.14 
(76) OzgQr Pehlivan, Op. Cit., S.14 
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Vadeli (ertelenmi§ Odemeli) akreditiflerde vesaikin bir policeye 
ili§ik olarak bankaya verilmesi ko§ul olmad1g1 halde, kabul akreditiflerinde 
vesaik, akreditif ko§ullar1na uygun bir vade ile dOzenlenecek olan bir police 
ili§iginde bankaya teslim edilir(77). 

!hracatc1, gOnderdigi mallara ait vesikalar1 a11c1 ile kararla§t1r
t1rd1klar1 §ekilde vadeli bir police ili§iginde ibraz eder. Akreditifi acan 
veya teyid eden banka, vesikalar1 al1koyar, policeyi kabul veya avalize ettik
ten sonra kendisine geri verir, ihracatc1 isterse bu policeyi vadesinde tahsil 
eder, isterse vadesinden Once herhangi bir bankaya iskonto ettirerek mal bede
lini policenin vadesinden Once tahsil etme olanag1na ula§1r(78). 

Kabul akreditifleri ithalatc1ya; ithalini yapt1g1 mallar1n bedelini, 
bunlar1 satarak elde edecegi para ile Odemek olanag1n1 da verebilir. 

2.8.5.4. PES!N ODEMEYE OLANAK VEREN AKRED!T!FLER 

BOtOn akreditif tfirlerinde akreditifin kullan1lmas1, mallar1n gOnde
rilmesine ve belgelerin bankaya verilmesine bagl1d1r. Ancak, a§ag1da ac1klanan 
iki ce§it akreditifte, mallar1n gOnderilmesi ve belgelerin bankaya sunulmas1n
dan Once bir pe§in Odeme yap1lmas1 olanaks1zd1r. 

2.8.5.4.1. KIRMIZI KOSULLU AKRED!T!F (Red Clause Credit) 

Red clause akreditif; mallar1n gOnderilmesinden Once lehdara, ihra
c1n1 yapacag1 mallar1n satin a11nmas1nda, gerekiyorsa i§lenmesinde, ambalaj
lanmas1nda, limana gOnderilmesinde ve gemi gelinceye kadar depolanmas1nda kul
lan1lmak Ozere, avans verilmesini veya pe§in Odeme yap1lmas1 olanag1n1 veren 
akreditiftir. 

Mallar1n ambalajlanmas1ndan sonra gOnderilmesine olanak verdigi icin 
red clause akreditife, az da olsa ambalajlama akreditifi (packing credit) de
nildigi de g0Ii1lmektedir(79). 

Bu akreditiflere kirm1z1 kotullu akreditif denilmesinin nedeni, bu 
akreditiflere konulan avans koeulunun Onceleri k1rm1z1 olarak yaz1lm1§ olma
s1d1r. 

Akreditif talimat1ndaki bu hOkme dayan1larak verilen avans teminat 
aranmaks1z1n makbuz ya da benzeri belgeler kar§1l1g1nda verilmektedir. !hra
catc1ya verilen avans, mallar1n gOnderilmesinde arac1 bankaya verilen belgele
rin bedelinden kesilerek kapat1lmaktad1r. Eger ihracatc1 yQklemeyi yapmaz ve 
avans1 geri Odemezse muhabir banka amir bankadan faiz ile birlikte kendisine 
geri Odeme yap1lmas1n1 ister. Ayn1 §ekilde amir banka da ithalatc1dan istemde 
bulunacakt1r(80). 

Red clause akreditifte i§lem ana hatlar1yla §U §ekilde yOrOt010r(81) 

- Al1c1 ile sat1c1 bir sat1$ sOzle§mesi yaparlar. 
- Al1c1, red clause akreditifi act1rmak Ozere bankas1na ba§vurur. 

(77) Bahar Aka, Op. Cit., s.20 
(78) Dr. Cevat Gerni, Op. Cit., s.11 
(79) Vecdi Onay, Op. Cit., s.106 
(80) OzgQr Pehlivan, Op. Cit., S.15 
(81) Vecdi Onay, Op. Cit., s.106 
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- Banka mO§terisiyle bir sOzle§me yapar ve mal bedelini mQ§terisin
den belgelerin teslimi s1ras1nda alacag1n1 kabul eder. Mil§teri de, bankan1n 
lehdardan kaynaklanabilecek riski ile kur riskini Qstlenir. 

- A11c1n1n bankas1 (amir banka) sat1c1n1n bulundugu ulkedeki muhabi
ri nezdinde (Ornegin % 60'1 avans olarak Odenmek uzere) 100.000 $'l1k bir red 
clause akreditif acar. 

- Muhabir banka amir bankan1n talimat1na uyarak bu akreditifi lehda
ra (teyidini de ekleyerek veya teyitsiz) ihbar eder. 

- thbar (veya teyit) bankas1 60.000 $ kar§1l1g1 yerli paray1 avans 
olarak lehdara Oder. 

- Lehdar 100.000 $'l1k mallar1 gOnderir ve belgelerini bankaya verir 

- thbar (veya teyit) bankas1 taraflar1n anla§mas1na gore; avans Ode
mesini, faiz lehdara ait ise faizi ile birlikte, du§tukten sonra akreditiften 
kalan tutar1 lehdara Oder. 

- thbar (veya teyit) bankas1 belgeleri amir bankaya gOnderir ve amir 
banka taraf1ndan ramburse edilir. 

- A11c1 (akreditif amiri), bankas1na 100.000 $Oder. 
- Banka belgeleri al1c1ya verir. 

Olkemizde baz1 tar1msal urilnlerin bedellerinin Odenmesinde red 
clause akreditifler kullan1lmaktad1r. Turkiye'deki bir ithalatc1n1n red clause 
akreditifli bir ithalat yapabilmesi icin ise, kambiyo mevzuat1m1z geregi, yurt 
di§1ndaki gtlvenilir bir bankan1n kontrgarantisi gereklidir(82) 

2.8.5.4.2. YESiL KOSULLU AKRED!T!F (Green Clause Credit) 

Akreditifi acan banka lehine, akreditifin kullan1c1s1 taraf1ndan bir 
teminat mektubu verilmemi§se, red clause akreditifleri act1ran firmalar buyuk 
risklere girerler. Bu riskler green clause akreditifler ile en aza indirilebi
lir. Green clause akreditifde ihracatc1n1n mallar1 gOndermesinden Once akredi
tiften tahsilat yapmas1na olanak tan1nmaktad1r. Ancak bu pe§in Odemeler, mal
lar1n mulkiyetini bankaya devreden ambar teslim maksuzlar1 ile garanti alt1na 
a11nmaktad1r. Ambar teslim makbuzlar1, ambar firmas1 taraf1ndan duzenlenir ve 
depolanan mallar1n degerini belirtir(83). 

Red clause ve green clause akreditiflerin temel amac1 ithalatc1 ta
raf1ndan ihracatc1n1n finanse edilmesidir. thracatc1n1n ulkesindeki kredi fa
izlerinin, ithalatc1n1n ulkesindeki faizlere oranla yQksek oldugu durumlarda, 
bu tar akakreditifler kanal1yla dil§uk maliyetli fonlar ihracatc1lara aktar1la
bilir(84). 

Kambiyo mevzuat1m1zda yap1lan son degi§iklikle; ulkemizde ithali 
yap1lacak mallar icin green clause akreditif ac1lmas1na olanak verilmi§ 
bulunmaktad1r(8S). 

(82) Dr. Cevat Gerni, Op. Cit., s.9 
(83) OzgQr Pehlivan, Op. Cit., s.16 
(84) Ibid., s.24 
(85) Vecdi finay, Op. Cit., s.107 
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2.9. KAR~ILIKLI T!CARET 

Kar§ilikli ticaret, iki ulkenin ithalat ve ihracat i§lemlerini kar
§ilikli olarak birbirlerine baglayarak di§ ticarette dengeli geli§meleri des
tekleyen uluslararasi bir ticaret §eklidir(86). 

Dftnya ekonomisinde son yillarda ya§anan hizl1 degi§im ve geli§ime 
bagli olarak dftnya ticareti icinde kar§ilikli ticaretin oranida Onemli Olcude 
artmi§tir. Ce§itli verilere gore halen 88 ulke bu ticaret yOnteminden yarar
lanmakta olup, kar§il1kli ticaret hacminin 700 milyar dolar duzeyine ciktigi 
saptanm1§t1r. Bu rakam, dOnya ticaret hacminin yakla§ik yftzde 30'unu olu§tur
maktadir. Amerikan Ticaret Bakanligi'nin tahminlerine gore 2000 yilinda bu 
rakam1n yuzde 50'lere ula§masi beklenmektedir(87). 

Kar§1l1kl1 ticaret insanl1k tarihinin en eski ticaret yOntemlerinden 
biridir. Kar§ilikli ticaret gene! anlamda bir takas i§lemi olmakla birlikte, 
Onemli ayr1liklar sOzkonusudur. Takas, bir mal degi§imi i§lemi olup, para kul
lanilmaz. Oysa, kar§il1kli ticarette cogunlukla para kullan1lmaktad1r. Faiz, 
komisyon Odemeleri para !le belirlenmektedir. Bu nedenle, bazi kaynaklar taka
si kar§il1kl1 ticaretin bir alt birimi olarak yorumlamaktadirlar(88). 

Kar§1likli ticaret uygulamasinin nedenleri ce§itlidir(89). 

- Bu ticaretin temelinde malin malla degi§tirilmesi yatt1gindan dO
viz kullanilmamasi kar§il1kli ticaretin benimsenmesini saglami§t1r. 

- Kambiyo Denetimi sisteminin en dogal sonuclar1ndan birisidir. !ce
rideki yftksek enflasyon dolayasiyla pahalila§an ihrac mallari dftnya piyasala
rinda serbest dOvizle sat1lamaz hale gelir. Bu durumdaki ulkeler gereksinim 
duyduklari ithal mallarini saglamak ve kendi ihrac mallarin1 elden cikarmak 
icin birbirleriyle ikiyanli ticaret anla§malari yapmak yoluna giderler. Orne
gin; azgeli§mi§ ulkeler !le geli§mi§ ulkeler arasinda kar§ilikli ticaretin ge
li§mesi bu §ekilde aciklanabilir. 

- Merkezi plan ekonomisi uygulayan ulkeler ile ticaretin bu sistem
le daha yogun ve kolay olarak yapilmas1na kar§1n COMECON'un dag1lmas1 ve bu 
ulkelerin serbest pazar ekonomisine gecme cali§malar1 kar§1likli ticaretin 
Onemini azaltmami§tlr. 

Cok degi§ik form ve §ekildeki ticareti kapsayan kar§il1kl1 ti
caret anla§malarin1n karakteristik Ozelligi, ihracat1n yOneltildigi pazardan 
ithalat yapma ko§uluna dayanmasid1r(90). Bu anlamda; aralarinda cok ufak fark
liliklar bulunan kar§ilikli ticaret anla§malar1 firmalar ve/veya hukfimetler 
aras1nda, saticinin sattig1 mal veya hizmetin kar§il1ginda en azindan belli 

(86) !ktisat Bankasi Yayinlar1 "Kar§1likli Ticaret" tstanbul 1988, S. 5 
(87) Dr. !hsan Ersan, "Kar§ilikli Ticaret ve Turkiye" Uluslararas1 Finans, 

!stanbul 1985, s.26 
(88) !ktisat Bankasi, Kar§1likli Ticaret, Op. Cit., s.5 
(89) Prof .Dr. Halil Seyidoglu, Uluslararas1 lktisat, Tarhan Kitabevi 4.Bask1 

Ankara 1982 
(90) Bahar Aka, "Uluslararasi Odeme Sekilleri" !GEME, Eylul 1986, s.1-2 
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bir bOlilmO icin alicidan belirtilmi§ miktarda mal veya hizmet alma taahhOdOnO 
iceren bir anla§ma t0r0dur(91). 

Kar§il1kl1 ticaretin uygulamasi konusunda bir kesinlik bulunmamakta
dir. Bazi kar§il1kli ticaret sinaii, bazi kar§ilikli ticaret ise ticari yOnlu
dur. 

2.9.1. T!CAR! YONLO KARSILIKLI T!CARET 

Bu gruptaki i§lemler genellikle 3 yildan kisa sureli olup, ticari 
yOnu agirlikli olan i§lemlerdir. 

- Takas (Barter) 
- Dengeleme (conpensation) 
- Switch i§lemleri 
- Kar§1likli satin alma (counter purchase) 
- Kliring (clearing) 

2.9.2. SANAY!t YONLO KARSILIKLI T!CARET 

Bu gruptaki i§lemler ise, genellikle 3 yildan daha uzun vadeli 
(25 yila kadar) ve sinai yOnu ag1rlikli olan kar§ilikli ticaret i§lemleridir. 

- Off set 
- Geri satin alma (buy-back) 
- Bloke paralar 
- Diger 

2.9.1.1. TAKAS (Barter) 

!nsanl1k tarihinin en eski ticaret yOntemlerinden biri olan takas; 
taraflar arasinda para kullanilmadan tek bir sOzle§me baz alinarak mal veya 
hizmetlerin degi§tirilmesi i§lemidir(92). 

Diger bir anlatimla, takas, bell! bir ithalatin belli bir ihracatla 
kar§ilanmasid1r. 

A Olkesindeki 
SAT I CI 

------- Mal 1 ---------> 
<------ Mal 2 ----------

Sekil: 5. Takas !§lemi{93) 

B Olkesindeki 
SAT I CI 

(91) " Countertrade; Trade Withaut Cash." Finance end Development, Lancaster
press, December 1983, Vol:20, No:4, s.14. der. Zeynep Harcar " Kar§ilikli 
Ticaret" (Yayinlanmami§ Doktora Tezi) t.O. Sosyal Bil.Enstitusu 1989 s.13 

(92) Zeynep Harcar, "Kar§ilikli Ticaret" (Yayinlanmami§ Doktora Tezi) t.O. 
Sosyal Bilimler Enstitusu, 1989, s.14 

(93) Christina Raemy, "Linked Purchase In International Trade" Trade Financing 
Euromoney Publications, London, ch.11 s.174 . 
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Sekilde gOruldugil gibi, takas i§leminde; A ulkesindeki firma, B ul
kesine 1. mali satmakta, bunun kar§iliginda da B ulkesindeki firma A ulkesin
deki firmaya 2. mali satmaktadir. Bu durumda A ve B firmalari hem ihracatc1 
hem de ithalatci konumundadirlar. Takas sOzle§mesi suresince fiyatlarin sabit 
tutulmasi sOzkonusu olmasina ragmen, fiyatlarda ortaya cikacak du§il§ veya ar
ti§lar, bir tarafi kayba ugratirken diger tarafin yararina olabilir. Bu gibi 
durumlarda fiyat degi§melerinin etkisini azaltmak icin, degi§en fiyatlara gore 
duzeltme yapilabilecek bicimde sOzle§mede esneklik taninmali veya sure olanak
li oldugunca kisa tutulmalidir(94). 

Takas sisteminde kambiyo kuru, kliring sisteminde oldugu gibi belir
lenmi§ degildir. !ki ulke parasinin birbirine cevrilmesinde serbest piyasadaki 
kurlar gOzOnilnde bulundurulur. Fakat ihracatcinin tahsil ettigi ve ithalatci 
tarafindan Odenen bedel, yabanci paranin serbest piyasadaki kurlar gOzOnunde 
bulundurulur. Fakat ihracatcinin tahsil ettigi ve ithalatci tarafindan Odenen 
bedel, yabanci paranin serbest piyasadaki kuru fizerinden tutari degil, takas 
belgesinin ulke icindeki fiyatidir. Aradaki farka "Takas prim!" denir(95). 

!thalat talebinin genellikle ithalat yapma hakki veren takas belge
leri tutarindan daha fazla olmasi dolayisiyla ithalatcilar arasinda ba§gOste
ren rekabet takas priminin ortaya cikmasina neden olmaktadir(96). 

Di§ Odemelerde kontrol rejimi uygulanan bir ulkedeki ithalatci, ser
best dOvizle ithaline olanak bulamadigi bir mali, primle yilkselen fiyatina 
ragmen kArla satabilecegine kanaat getirirse, bunu takas yoluyla ithal etmek 
fizere ihracatciya takas primi Odemeyi kolaylikla kabul eder(97). 

!hracatta gilcluklerle kar§ila§an zayif parali ulkelerde takas prim! 
daima ihracatcilar lehine gercekle§ir. Malin ihrac edildigi ulkede fiyati ne 
kadar du§uk olursa primi de o derece yilksek olacaktir(98). 

2.9.1.2. DENGELEME (Compensation) 

Ozellikle Alman yazarlar tarafindan, kar§ilikli ticaret formlarinin 
tilmu adina kullanilan dengeleme; aslinda saticinin sattigi mal veya hizmetle
rin bedelinin bir kismini para, diger dengeleyici kismini da mal veya hizmet 
olarak kabul etmesi esasina dayanan ve i§lemlerin uc yillik bir sureye yayil
digi sOzle§me ce§ididir. Uygulamada kar§ilikli alim ve geri satin alma sOzle§
meleri ile cok yakin anlamlarda kullanilmaktadir(99). 

Teknik anlamda birbiri ile ilgisi olmayan mallarin teslimi tek bir 
sOzle§meye dayanmakta, takas sOzle§melerinin aksine sOz konusu mallarin para 
cinsinden bir degeri bulundugundan, mallar kar§ilikli olarak uzerinde anla§i
lan dOviz cinsinden fatura edilmektedir. Yani, her iki taraftan yapilan mal 

(94) Bahar Aka, Op. Cit. s.2-3 
(95) Vecdi Onay, Op.cit; S.20 
(96) Vecdi Onay, Op.cit; S.20 
(97) Vecdi Onay, Op.cit; S.20 
(98) Vecdi Onay, Op.cit; S.21 
(99) Rohan Saxena, "This Trade ts Spreading" Special Suplement to Euromoney, 

Euromoney Publications, Subat 1989, s.21 der. Zeynep Harcar "Kar§ilikli 
Ticaret" Yayinlanmi§ Doktara Tezi, !.O. Sosyal Bilimler Enstitusu, s.13 
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degi§imi, ilgili taraflardan para ak1§1n1 da gerektirmekte, baz1 Orneklerde 
Odemenin "kliring-clearing" hesaplar1 yoluyla yap1ld1g1 da gOrulmektedir(IOO). 

BATILI 

URETtC! 

KLtR!NG 
Mal Bedell-Prim 

DENGELEME 
MALLAR IN IN 
KABULU 

----

<---

<---

-----
0 

Dengeleme SOzle§mesi 

-Mallar-----------> 

-Odeme Taahhudu----

-Dengeleme--------
Mallar1 

------------------> 
deme TaahhudOnOn 

!ptali 

Seki!: 6. Dengeleme(lOl) 

ALIC! 

DIS (2./3.DOnya Ulkeleri) 

T!CARET KL!R!NG 

KURULUSU 
!HRACATCI 

(2./3.DOnya Ulkeleri) 

Dengeleme sOzle§melerinin i§leyi§ini gisteren $ekil-6'dan da anla§1-
lacag1 gibi, Bat1l1 ulke ureticisi, mal1n1 gOndermeksizin dengelemeye konu o
labilecek mallari buldugunda alim yapabilir, ya da bir anla§ma dahilinde prim 
Odeme ko§uluyla du§uk f iyattan herhangi bir ticari araciya da mallari satabi
lir. Bu durumda ticari araci, dengeleme primini du§erek mal bedelini Bat1l1 
ihracatciya Odeyecektir. 

Dengeleme anla§malari; Ozellikle Bat1l1 ihracat §irketlerinin Olce
gine gore kismi, tam ve uclu dengeleme olarak farkli §ekillerde duzenlenebil
mektedir(l02). 

- Kismi Dengeleme (Partial Compensation) 

Bu tur bir ticari i§lemde ihracatci mal bedelinin bir bOlfimunu dOviz 
geri kalan1n1 da mal cinsinden elde etmektedir. Bir Alman ihracatc1n1n Rusya 
Federasyonu'na satt1g1 elektrik tirbunlerinin bedelinin % 30'unu DM, geri ka
lan1n1 da ham petrol olarak a11nmas1 bu turun tipik bir Ornegidir(I03). 

- Tam Dengeleme (Full Compensation) 

A.B.D. Ticaret Bakanl1g1n1n "kar§1l1kl1 alim" olarak kabul ettigi bu 

(100) "East-West Trade, Recent Developments in Countertrade" OECD, Paris 1981, 
s.10, der. Zeynep Harcar, "Kar§1l1kl1 Ticaret" Op. Cit., s.13-17 

(101) Ibid., s.18 
(102) Zeynep Harcar, Op. Cit., s.18 
(103) Dr. thsan Ersan, Op. Cit., s.26 
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i§lemle satilan mala e§degerli mal karei taraftan satin alinmaktadir(104). 

- OclO Dengeleme (Triungular Compensation) 

lkiden fazla tarafin yer aldigi Dengeleme torador. Cogunlukla Eski 
Dogu bloku Olkeler ile clan ticari ili§kilerde kullanilan bu modelde alici sa
tin aldigi mali ocanco bir Olkedeki bir diger aliciya sevk etmekte, bu sonun
cusu da Odemeyi ihracatciya dogrudan yapmaktadir(lOS). 

OclO konpensasyonun ilginc bir uzantisi switch i§lemidir. 

2.9.1.3. SWITCH !SLEMLER! (Switch Trading) 

Uzun dOnemli kar§ilikli ticaret anla§malarinin dengelenmesinde, ge
nellikle Bagimsiz Devletler ToplulugU'na bagli Olkeler ve geli§mekte clan 01-
keler arasinda, hesaplari dengeleyici alimlar icin uygun mal bulunamamasi ne
deniyle ortaya cikan kullanilmami§ kredi ya da mal fazlalarinin oconcO tarafca 
kullanilmasi veya devreye giren ocanco bir tarafta satilmasina "switch i§lem
leri" ya da "OclO ticaret" denmektedir(106). 

Ornegin, TOrkiye ile Romanya arasinda kliring anla§masinin sore bi
timinde, kliring hesaplarinda TOrkiye alacakli durumdadir. Bunun nedeni, TOr
kiye'nin Romanya'dan sattigi kadar mal satin almami§ olmasidir. Ancak TOrkiye
nin almak isteyecegi, gereksinim duydugu Romanya mali da artik bulunmamakta
dir. BOylece Romanya'dan mal almak isteyen ocanco taraf i§leme katilacaktir. 
Bu OclO ticaret §ekli oldukca karma§ik bir yapiyi icermektedir. Uygulama sOre
since bircok araci, satici ve komisyoncu devreye girmektedir. 

Sekil-8'de gOrQldOgQ gibi, B'nin ithal ettigi mallari C'ye devretme
si ile C, A'ya serbest dOvizle Odeme taahhOdQne girmi§ olmaktadir. Switch ta
ciri, B'nin C Ozerinde keredi fazlasi oldugu varsayimi ile C'den kliring bi
rimlerini almakta, kendi komisyonunu dO§tOkten sonra A'ya serbest dOvizle Ode
me yapmaktadir. Ayrici ihracatcinin anla§ma dOvizi §eklinde Odemeyi dogrudan 
kabul etmesi halinde OcyQ anla§ma gerekli degildir. Bu durumda ihracatci yine 
switch taciri araciligiyla anla§ma dOvizini sonradan serbest dOvize cevirebil
mektedir. Switch taciri ise aldigi kliring birimli kredi fazlalarini ya kendi 
alimlari icin kullanabilecek, ya da indirim (disagio) yapmak suretiyle ba§ka 
bir Olkeye satabilecektir(107). 

Araci kurulu§un kari, kliring birimini satin almasi icin kendisine 
yapilan indirim ile kendi yaptigi indirim arasindaki fark kadar olacaktir. Ay
rica hesap dengesizligine yol acan mal f azlaliklarinin sOzkonusu oldugu durum
larda ise switch taciri ilgili mallari Once satin almakta ve bir dizi takas 
i§leminden sonra serbest dOvizle satilabilecek mal cinslerine dOnO§tOrmekte
dir. II.DQnya Sava§indan sonra yaygin olarak kullanilan, Avusturya ve lsvic
re'nin egemen oldugu bu ticaret §eklinde, yapilan ara§tirmalara gOre son y1l
larda azalma oldugu, ancak ikili anlaemalardaki art1§a paralel olarak yeniden 
gQndeme gelecegi savunulmaktad1r(l08). 

(104) Ibid., s.26 
(105) Ibid., s.27 
(106) Zeynep Harcar, Op. Cit., 27-28 
(107) Ibid., s.27 
(108) NOvit Oktay, Kare1l1kl1 Ticaret Sistemi-DOnya'daki ve TOrkiye'deki uygu

lamasi, Anadolu Oniversitesi Yay., No: 232, Eski§ehir-1987, s.17-26 
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(B) 

Mal ar 

I 

ANAHTAR SATICI 
I (Switch Taciri) 

I 
\ 
\ 
\ 

Serbest DOviz \ 
Komisyonu (Disagio) \ 

Denge eyici 
Mallar 

I Kliring Parasi 
(A) I \ (C) 

tki Tarafli 
Onleme 

Anla§masi 

I iHLATCI/ I <----Odeme:----- O~C1l OLKE ALICISI 1-------' 

Seki!: 7. ficlu Ticaret{l09) 

2.9.1.4. KARSILIKLI ALIM (Counter Purchase) 

Kar§1l1kl1 alim, kar§1l1kl1 ticaretin en eek kullanilan §eklidir. 
Ozellikle Dogu Avrupa ulkelerinin sinai mallari ile eogu dOviz s1k1nt1s1 iein
de bulunan geli§mekte clan ulkelere ait pek eek maden ve tarimsal hammadde, 
kar§1l1kl1 satin alma anla§malari arac1l1g1 ile pazarlanmaktadir(llO). 

Kar§1l1kl1 alim da; bir ulkedeki kamu ya da Ozel kurulu§, bir ba§ka 
illkedeki kamu ya da Ozel kurulu§a mal1n1 satmakta ve belirli bir silre silre 
icinde, kar§J. taraftan veya O'nun belirledigi bir ba§ka §irketten satt1g1 mala 
e§degerde, ma! satin alma yQkfimlulugQne girmektedir. Odeme dOvizle olmakta, 
fakat her iki Odeme birbirini tamamen ya da kismen dengeledigi icin, net doviz 
kayb1 olmadan ticaret yap1lmaktad1r(lll}. 

i§lem 3-5 y1l gibi kisa bir dOnemi kapsad1g1 iein degi§ime konu clan 
mallar teknolojik transfer yaratacak mallar olmayip; cogunlukla arz fazlas1 
veya dfi§fik kaliteli, elden cikarilmak istenen mallardir. Kar§1l1kl1 satin alma 
i§lemi, ayni zamanda imzalanan iki ayr1 anla§ma ve bunlari birbirine baglayan 
bir protokol ile yQrfitulur. SOzkonusu anla§malardan ilki esas sipari§, digeri 
ise kar§1l1kl1 alim s0zle§mesidir{ll2). Birinci anla§mada, sat1c1 belirli ka
lite ve miktarda mali istenen surede ve istenen yere sevkedecegi, al1c1 da ak-

(109) Christina Reamy, Zeynep Harcar, Op. Cit., s.176 
(110) Rohan Saxena, Zeynep Harcar, Op.Cit., s.20 
(111) Ibid., s.21 
(112) Bahar Aka, Op. Cit., s.3-7 
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Seki!: 8. % 100 Kar§1l1kl1 Alim Ornegi(ll3) 

(113) Bahar Aka, Op. Cit., s.4 ve Zeynep Harcar, Op. Cit., s.28 
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reditif ya da diger Odeme §ekillerinden biriyle mal bedelini Odeyecegi konu
sunda anla§maya varirlar. Bu anla§ma da normal sati§ sOzle§mesinden farkli de
gildir. !kinci anla§ma ise daha geni§ kapsamli olup, saticinin belirli sure
lerde gercekle§tirecegi satin alma taahhiltlerini icerir(114). 

Sekilde gOrillduga gibi; Ornek olarak verilen anla§mada sanayi illke
sindeki ihracatci kar§ilikli alim zorunlugunu ticaret §irketine yQkleyerek is
konto bedeli ve diger masraflar icin 300 bin dolar Odemektedir. !hracatci fir
ma sOzkonusu iskontolu sati§tan zarara ugrami§ gibi gOzilkmesine ragmen ba§lan
gicta 10 milyon dolar olarak verilen fatura fiyatina kar§ilik gercek deger 9.7 
milyon dolar oldugu icin gercekte herhangi bir kayba ugramamaktadir. 
(10.000.000$ - 300.000$= 9.7 milyon $ gercek deger) Ayrica araci ticari firma
lara yapilan iskonto orani, kolay pazarlanabilir uranler icin dil§uk, pazarlan
masi zor olanlar icin ise daha yQksek olarak %5 ve %40 orani arasinda degi§ir. 
SOzkonusu araci ticari firmalar, Ozellikle Dogu Blcku ulkelerinden kar§ilikli 
satin alma ycluyla sagladiklari mallari sahip clduklari geni§ dagitim kanalla
ri araciligi ile yeniden pazarlayarak "switch i§lemlerine" aracilik etmekte
dirler(115). 

Bu turiln ba§lica uygulamalari §unlardir. 

- Paralel Ali§veri§ (Parallel Deal) 

Uluslararasi ticarette sikca kullanilan bu yOntemde ihracatci satti
gi mallarin sabit bir yQzdesi kadar mali kar§i taraftan satin almayi ilstlen
mektedir. Belirtildigi gibi geleneksel kcnpensasyondan farkli bir bicimde ih
racatci parasina hemen kavu§makta ve kar§i alim yQkilmluluganu gercekle§tirmede 
zaman kazanmaktadir(116). 

- Bagli Ali§veri§ (Junctim) 

Bir Oncekinin tam kar§iti clan ve cldukca seyrek olarak kullanilan 
bu uygulamada Once Dcgu Avrupa ve geli§mekte clan ulkedeki alicidan mal gel
mekte sonra bunun kar§iliginin belli cranda mal ve dOviz Odenmektedir(117). 

2.9.1.5. KL!R!NG (Clearing) 

Olkeler arasinda uzun dOnemli dengeli ikili ticaret ili§kileri kurma 
amaci gOden bir kar§ilikli ticaret yOntemi clan kliring, aslinda takasin ge
li§tirilmi§ bir §eklidir. 

Takastan farkli olarak, iki ulkenin hukilmetleri arasinda ticaretin 
esaslarini, hacmini ve suresini belirleyen ikili bir ticaret ve Odeme anla§ma
sina gerek vardir. Bu anla§ma cercevesinde iki ulke ticaret heyetleri her yil 
toplanarak ticarete konu olacak mallarin miktar ve degerini belirlemekte ve 
daha sonra ise bunlar ticaret protokclune ekli listeler halinde ilan edilmek
tedir ( 118). 

(114) Zeynep Harcar, Op. Cit., s.28 
(115) Zeynep Harcar, Op. Cit., s.23 
(116) Dr.!hsan Eersan Op. Cit., s.27 
(117) Ibid., 
(118) Hali! Seyidcglu, Op. Cit., s.328 
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Firmalar da di§ alkedeki kurulu§la anla§ma yapmaya gerek kalmadan, 
bu garanti edilmi§ pazara ihracat ve ithalat faaliyetinde bulunurlar. 1thalat
c1 ithalat bedelini ikili anla§mada bulunan ulkelerin Merkez Bankas1'na ya da 
diger yetkili bankalar1na ac1lan kliring hesaplar1na, milli para cinsinden ya
t1r1r. Bu para ayn1 alke ihracatc1s1n1n alacag1n1 kar§1lar, yani diger alkeden 
dOviz transferine art1k gerek kalmamaktad1r. Kliring hesaplar1nda, belirlenen 
dOnem sonunda zaman zaman deggesizlik olu§abilmektedir. Boyle durumlarda alke
lerden biri aleyhine ac1k verilmekte ve bu dengesizligin giderilebilmesi icin 
ucUncft bir taraf devreye sokulabilmektedir. Bu uygulamaya "uclft ticaret" de
nilmektedir(119). 

Anla§mal1 ulkelerde, ithalat giderleri ile ihracat gelirleri Merkez 
Bankasi veya Kliring Ofisi gibi kurulu§lar nezdinde ilgili hesapta toplanarak 
y1l sonunda diger ftlkenin hesaplar1yla dengelenmektedir. Hesapta denge sagla
namad1g1 takdirde ulkeler birbirlerine belli limitler dahilinde "swing kredi" 
ad1 verilen hareketli krediler acarak ticaretin devam1n1 saglamaktad1rlar. An
cak OngOrftlen kredi limitinin Otesinde bir dengesizlik sOzkonusu ise konver
tibl dOvizler ile Odeme yap1labilmekte, bOyle bir durum haricinde ise kliring 
yOnteminde dOviz kullan1lmamaktad1r(120). 

2 • 9 • 2 • 1. OFFSET 

Offset; kar§1l1kl1 ticaretin, Ozellikle ileri teknoloji gerektiren 
uzay ve savunma sanayii yat1r1mlar1 ile asker! malzeme sat1§lar1n1 kapsayan 
Ozel bir bicimidir. Genellikle uzay ve savunma sanayii ile ilgili bat1l1 cok 
uluslu §irketlerin dUnya pazarlar1ndaki rekabet gftclerini artt1rmak icin ba§
vurduklar1 bir yOntemdir. Offset'in tan1m1 oldukca kar1§1kt1r. A.B.D. Hazine 
Dairesi'nin 1983'te yay1nlanan raporunda offset ce§itli kategorilere bOlftnmft§
tilr{l21). 

Offset programlar1 bftyftk meblaglar gerektiren yat1r1mlar1n ve a11m
lar1n, sat1c1 firmalar tarafindan a11c1 Qlkelere belirli kolayliklar saglana
rak gercekle§tirilmesini amaclar. A11c1 ulkeler Odemeler dengesine fazla yftk 
olmadan, offset yolu ile pahal1 alimlara giri§ebilmektedirler. Bu alimlar icin 
Odenecek dOviz c1k1§1n1n dengelenmesi hedeflenmektedir. Offsete konu mallar 
aras1nda sava§ ve nakliye ucaklar1, hava sahas1 kontrol cihazlar1, radar sis
temleri, yolcu gemileri, denizaltilar, uydular ve nftkleer santraller sayilabi
lir. Ornegin; Yugoslavya ile bir A.B.D. §irketi arasinda bir offset anla§mas1 
imzalanm1§t1r. Buna gore, Amerikan §irketi Yugoslavya'ya satt1g1 ucak kar§1l1-
g1nda Yugoslav cam ve deri e§yas1 sat1m1n1n kendi alkesindeki pazarlama ve sa
t1m1n1 ustlenmi§tir. 

Offset uygulamas1 dolaysiz (direkt) ve dolayli(indirekt) olmak azere 
iki §ekilde gercekle§mektedir(122). 

(119) Kar§1l1kl1 Ticaret, !ktisat Bankasi Yay1nlar1, Op. Cit s.9 
(120) Zeynep Harcar, Op. Cit., s.33 
(121) Peter Harben; "Offset Overview", Countertrade and Barter, Quarterly 

Autumn, 1984, S.30 der. Zeynep Harcar, Op. Cit., s.29 
(122) Nftvit Oktay, Kar§1l1kl1 Ticaret Sistemi - DUnya'daki ve Tftrkiye'deki 

Uygulamas1, Anadolu Oniversitesi Yay1nlar1 No:232 Eski§ehir 1987, s.8-20 
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Department of Defense, OASD/ISA, Washington, DC.(124). 

(123) Zeynep Harcar, Op. Cit., s.31 
(124) Ibid., 
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- Dolaysiz Off set 

Dolaysiz off set anla§malari ile alici ulkede uretimine ba§lanacak 
urClnlerin bir bOl'ilmilniln, tatici firma tarafindan alinmas1 ile al1c1 ulkeye dO
viz kazandirmasi amaclanmaktadir. GOrilldugQ gibi, dolaysiz offset bir tur buy
back i§lemi olarak da nitelenebilir 

- Dolayli Off set 

Satici firma tarafindan dolaysiz offset'e konu urClnlerin d1§inda ka
lan alanlarda yapilacak dolayl1 offset anla§malar1 ile al1c1 ulkeye dOviz ka
zand1rilmasi amaclanir. Alici ulkeden belirli mal ve hizmetlerin satin al1nma
si, pazarlama hizmetleri, ortak yatirimlara giri§ilmesi, teknoloji transfer! 
gibi faaliyetler bu anla§ma kapsamina girmektedir. 

Seki! 9'da; pazarlama firsatinin dogu§undan mallarin sat1§ina kadar 
gecen surec gOrftlmektedir. Kutu l'de, satici §irket sati§ta herhangi bir tipte 
offset'e gerek olup olmadigini ara§tarmaktadir. Paket formule edilmeden Once 
huk'ilmet taraf1ndan teknoloji transfer! ve asker! ihrac mallarina kontroller 
uygulanacak !ken, offset sOzle§mesi uyarinca hUk'ilmet ortak veya direkt lisans
li ftretime izin vererek saticiyi bazi kisitlamalardan muaf tutabilmektedir. 
Kutu 2'de ise Onerilen offset ile sati§in gercekle§tigi aksi takdirde sati§in 
yapilacagi acikca g0rillmektedir(125). 

2.9.2.2. GER! SATIN ALMA (Buy-back) 

Buy-back anla§malari cercevesinde, bir Ozel kurulu§ ya da kamu kuru
lu§u, bir ba§ka ulkedeki kamu ya da Ozel kurulu§a, makine techizat, teknoloji 
ve/ya da anahtar teslimi fabrika satar ve kar§1lig1nda bu ilk sati§daki malla
rin kullanimi sonucu Qretilen urCln lerin belirli bir oranini satin alir. Uygu
lama suresi, kar§ilikli satin alma anla§masindan daha uzun bir zamani kapsar; 
buydk capli sermaye yatirimlari sOz konusu oldugu icin parasal deger olarak da 
cok daha buydk rakamlara ula§ir. Sure genellikle 3-10 yildir ama bazen 25 yila 
kadar cikabilir(126). 

Uygulama sirasiyla takasin ve kar§ilikli satin almanin degi§ik bir 
turu olarak iki §ekilde gercekle§mektedir(127). 

1- !lk sati§taki makina, teknoloji yada anahtar teslimi fabrika be
delinin bu mal ve teknolojinin kullanimi sonucu Qretilen QrClnlerin geri satin 
alinmasi yoluyla Odenmesi. 

2- Yapilan her alim satim i§leminin kar§iliginin nakit olarak Oden
mesi. Bir ba§ka deyi§le, firma gOnderdigi makina ve teknoloji bedelini nakit 
olarak almasina kar§in satin almayi taahhut ettigi nihai urClnlerin bedelini de 
nakit olarak Odemektedir. 

(125) Zeynep Harcar, Op. Cit., s.32 
(126) Halil Seyidoglu, Uluslararasi tktisat, tstanbul 1988, s.331 
(1'27) Zeynep Harcar, Op. Cit., s.25 
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Fabrika 
Techizat/Ekspertiz v.b.) 

Firma x Firma y 
Olke A Olke B 

Mallarin Geri Satin 
Alimi 

Sekil: 10. Geri Satin Alma 1§lemi 

Buy-back anla§masi, kar§ilikli satin alma anla§malarindaki gibi bir
birinden bagimsiz iki ticaret sOzle§mesinin bir protokolle birle§tirilmesinden 
olu§ur. 1ki ayri i§leme bOlilnme Ozelligi, her i§lem icin risk! azaltmakta, 
kredi bulma imk!nini artirmaktadir(128). 

2.9.2.3. BLOKE PARALAR (Blocked Currencies) 

Kar§ilikli ticaret anla§masi yapmi§ olan Olkelerden herhangi birisi, 
ce§itli kambiyo ve dOviz kisitlamalari sonucu, varliklarini alamiyorsa o Olke
nin bazi OrOnlerini Qlke pazarindan yerel para ile satin alarak daha sonra ih
rac ederek, fonlarini tahsil etmeye cali§abilir. 

Konu ile ilgili en canli Ornek, Olkemizde DOvize Cevrilebilir. Mev
duat (DCM) hesaplarinin Odenmesi kapsaminda gOncellik kazanan ve ertelenmi§ 
di§ borclar icinde en bQyQk kalemi olu§turan garantisiz ticari borclarin, TQr
kiye' de faaliyette bulunacak alacaklilara satilmasi kar§iliginda mahsup edil
mesi i§lemidir. Merkez Bankasi ve HDTM verilerine gOre 1988 yili sonunda 117 
milyon dolara dO§OrOlen (1980 yili sonu itibariyle 800 milyon dolar) ve 
TQrkiye'de yatirim yapmak isteyen alacaklilarin bell! bir iskonto ile satin 
alarak yatirima cevireleri sonucunda dengelenen bu borclar aslinda dOviz cin
sinden Odenmesi talep edilmi§ olup, Odeme planina baglanan garantisiz ticari 
boclarla birlikte, tasnife tab! tutulamayan uzla§ma saglanmami§ alacaklari 
kapsamaktadir(129). 

(128) NOvit Oktay, Op. Cit., 2.25-27 
(129) Erdal Saglam, "DCM'ler Temizlendi" DOnya Gazetesi, 16.09.1989 s.1-2 
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2.9.2.4. DlGER TORLER 

- Yap-!§let-Devret (Build-Operate-Transfer) 

Yabanc1 bir §irketin az geli§mi§ veya geli§mekte olan bu ulkede ken
di kaynaklar1 ile bir i§letme kurmas1 ve belli bir sure i§lettikten sonra o 
ulkeye devretmesi i§lemidir. 

- Yap-!§let-Sahip ol (Build-Operate-Own) 

Yap-!§let-Sahip ol yOnteminde ise yine baz1 tesislerin yabanc1 §ir
ket taraf1ndan kurulmas1 sOzkonusudur. Ancak, yap-i§let-devret'ten farkl1 ola
rak tesisin ev sahib! ulkeye devri icin bell! bir sure OngOrftlmemi§tir(130). 

2.9.3. KAR$ILIKLI TlCARETTE ARACI KURUMLAR 

Kar§1l1kl1 ticaret, cok say1da taraf ve i§lemlerin sOzkonusu oldugu 
oldukca karma§1k bir i§lemdir. Bu nedenle, bu tur i§lemlerin belli bir ucret 
kar§1l1g1nda uzmanla§m1§ kurumlarca yurfttulmesi gerekmektedir. 

Kar§1l1kl1 ticarette yer alan arac1 kurulu§lar a§ag1da belirtilmi§ 
olup, konumuz ac1s1ndan yaln1zca bankalar1n fonksiyonlar1 ayr1nt1l1 olarak ir
delenmi§tir. 

- Bankalar 
- Ticari kurulu§lar 
- Cok uluslu §irketler 
- A11c1lar 
- Dan1§manlar 

2.9.3.1. KAR$ILIKLI TlCARETTE BANKALARIN ROLO 

Bankalar, yurt di§1nda sahip olduklar1 temsilcilikleri, muhabir 
ili3kileri ve 3ubeleri arac1l1g1 ile kar31l1kl1 ticarette Onemli gOrevler ust
lenm.ektedirler. 8ankalar1n taraflar1 kar§1la§t1rmak, al1c1lar1 bulmak, burok
ratik iilemleri yQrtttmek gibi gOrevleri vard1r. Bankalar bu ieleri belli bir 
ucret ve komisyon kar§1l1g1nda yapmaktad1rlar. SOzkonusu komisyon, %1 !le %3 
aras1nda degi§mektedir. 

Bankalar genellikle ihracatc1 buyftk f irmalara hizmet vermektedir
ler. Bankalar1n bu konuda verdikleri hizmetler §Oyle s1ralanabilir. 

- Ticari finansman saglamak, 
- !kili hesap ili§kilerini organize etmek, 
- Taraflar1n ticari performanslar1n1 belirlemek, 
- Bore takas1 yapmak, 
- Odeme, vade, akreditif ve sigorta konusu ile ilgilenmek ve dan1§-

manl1k yapmak, 
- Orftn satin alma veya satma i§ini organize etmek, 
- Pazarl1kta taraf olmak veya sat1c1ya yard1mda bulunmak, 
- 3.Ki§ilere garanti vermek, 

(130) Halil Seyidoglu, Op. Cit; S.334 
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- Karlilik ve performanslari izleyerek raporlamak ve taraflara 
istedikleri dOviz cinsinden Odeme yapmak, 

Kar§ilikli ticarette bankacilik alaninda en Onemli giri§im Paris 
Ticaret ve Sanayi Odasi taraf 1ndan ACECO adli organizasyonun kurulmasi olmu§
tur( 131). Oye kurulu§larin katilimi ile kurulan birim, kar§ilikli ticaretin 
d\lnya uzerindeki geli§imi ile ilgili bilgileri toplayarak dagitmaktadir. 

A.B.D. ve lngiltere Bankalari kendi kar§ilikli ticaret departman
larini olu§turarak, ba§arili denemelerde bulunmu§lardir. Turk Bankalarinin da 
gee de olsa, kendi kar§ilikli ticaret departmanlarini kurmalari gerekir. 

2.9.4. KARSILIKLI T!CARET!N F!NANSMANI 

Bankalar kar§ilikl1 ticaretin f inansmaninda hukdmet destekli kredi 
programlari veya alici kredisi, akreditif, satici kredisi, bankadan bankaya 
kredi ili§kisine dayanan kOprd finansman ve proje finansmani gibi ce§itli ti
cari kredileri kullanmaktadirlar. Hangi finansman paketinin secilecegi ise 
kar§ilikli ticaretin ta§idigi risk dolayisiyla taraflarin finansal pozisyonla
rina, sOzle§melerin suresine, kullanilan teknige, kredi seceneklerinin maliye
tine, ce§itli kredi analizleri ve teminatlara bagli olarak degi§mektedir(132). 

2.9.4.1. SATICI KRED!LER! (Supplier Credits) 

Satici Kredileri; mali ureten firmanin, alicinin Odemelerini belir
li bir sure icin erteleyebilmesi amacini ta§iyan ve bu sure icinde yeniden fi
nansman (refinancing) saglayan alici lehine actigi kredilerdir. Satici kredi
leri kisa, orta ve uzun dOnemli olabilirler. Bu cercevede en cok kullanilan 
teknikler, alacak hakkinin devredilmesi suretiyle yapilan ve senet iskontosu 
esasina dayanan forfaiting ve factoring'dir(133). 

D\lnyada kar§ilikl1 ticaret uygulamalarinin f inansman1nda oldukca po
pQler clan forfaiting; 2 yada 5 yil gibi uzun sQreli yatirim mallari ihraca
t1ndan dogan alacak hakk1n1n, kendisine racu hakk1 olmaksiz1n belli bir iskon
to oran1 Ozerinden uc\lncQ ki§ilere devri i§lemidir. BOylece sat1c1, Odeme ris
ki yllksek olan Olkelere yapt1g1 ihracat1n bedelini, kendi ulkesinde veya ba§ka 
bir ulkedeki finans kurumundan pe§in olarak saglamakta ve alacagin takibi kul
fetinden kurtulmaktadir{l34). 

Satici kredileri kapsam1nda du§\lnftlen diger bir teknik ise forfai
ting' e benzeyen factoring i§lemidir. Sati§tan dogan alacak hakkinin "factor" 
adi verilen finansal kurulu§lar tarafindan satin alinmasi esasina dayanan, 
ancak tuketim mallar1 sati§indan dogan kisa vadeli alacaklar icin sOzkonusu 
olup en fazla 6 ay vadeli i§lemler but\lnudur(135). 

(131) Beratiye Oncu; Op.Cit s.27-28 
(132) Zeyhep Harcar; Op.Cit, s.46 
(133) Ibid., s.47 
(134) Metin Boysan; "Cagda§ Bankacilikta Di§ Ticaretin Finansman Teknikleri" 

Kapital, Agustos 1987, s.73-74 
(135) Seref M. Akka§; "D1§ Ticaretin Finansman1nda Factoring" D1§ Ticarette 

Forum, !GEME, Nisan-Mayis 1989, sayi: 4-5 s.7-8 
(!nfra, s.133) 
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2.9.4.2. AKRED!T!F (Letters of Credit) 

Kar§1l1kl1 ticaret finansman1nda en cok kullan1lan kisa dOnemli kre
di arac1 akreditiftir. Akreditif, Ozelliklerine gore ce§itli gruba ayr1lmak
tad1r(136). 

2.9.4.3. ALICI KRED!LER! (Buyer Credits) 

Genellikle, Euro pazarlardan, istenilen dOviz cinsinden olu§turu
labilme esnekligine sahip 3-16 y1l vadeli degeri 1 milyon US $ 1 1 a§an yat1r1m 
mallar1 icin kaynak saglanmas1nda kullan1lan bir finansman teknigidir. A11c1 
kredileri yurtici, yurtd1§1 bankalarla konsorsiyum bankalar1ndan saglanmak
tad1r. 

2.9.4.4. KOPRO F!NANSMANI (Bridge Financing) 

KOprll finansman, kar§1l1kl1 ticarette ihracatc1n1n kar§1la§abilecegi 
risklerin en aza indirilmesi amac1yla, ihracatc1n1n yapt1g1 harcamalar ile 
fonlar1 elde edinceye kadar gececek sore icin ihracatc1ya bir tilr gecikmesiz 
finansman saglanmas1d1r(137). 

2.9.4.5. !K!L! HESAP !L!SK!S! (Evidence Accounts) 

Belirli bir pazarda geleneksel olarak sQrekli i§ yapan firmalardan, 
en az1ndan ithalatlar1 dUzeyinde ilgili Olkeden "kar§1l1kl1 al1m" §eklinde ih
racat yapmalar1 i§lemidir. Ornegin; geli§mekte olan bir Ulkede yerel piyasaya 
imalat yapan bir bagl1 §irkete sahip cok uluslu firmanin, bagl1 §irketinin 
malzeme ve techizat al1m1na e§degerde kar§1l1kl1 alim §eklinde ihracat yapmas1 
gerekebilir.Bu tilr i§lemlerde, ikili hesap olu§turma yoluna gidilmektedir(138) 

2.9.4.6. PROJE F!NANSMANI (project Financing) 

Proje finansmani; finans?l risk! minimize etmeye yarayan ve Ozel
likle kar§1l1kl1 ticaret yOntemlerinden dengeleme anla§malarinda sOz konusu 
olan fon ihtiyac1n1 kar§ilanrada yararl1 bir yoldur. Proje finansman1 genelde, 
orta ve uzun dOneme yay1lmas1 ve risk unsurunun boyutlariyla birden f azla f i
nansal kurulu§un devreye girebilecegi bir nitelik ta§ir. Bu durumda bir devlet 
kurulu§unun gQvencesi, projeyi finansal olarak destekleyecek diger kurulu§lara 
bell! bir rahatlik saglamaktadir(l39). 

2.9.4.7. BORC TAKASI (Asset Debt Swaps) 

Finansal kar§1l1kl1 ticaretin, varl1klar1n cok yOnlQ transferini 
kapsayan ve bore krizi icindeki Latin Amerika Ulkelerinde geli§mi§ bir §ek
§eklidir. Takas i§lemleri cok ce§itli §ekillerde yapilabilir. BugQn icin en 
yaygin uygulama alan1 bulan bore hisse senedi (dept-equity) ve bore ulusal 
para takaslar1d1r(140). 

(136) Supra, s.33 
(137) Zeynep Harcar, Op.Cit., s.51 
(138) Bahar Aka, Op.Cit., s.5-9 
(139) Cenk Yanal1; "Proje Finansman1 ve TUrk Bankalar1n1n Proje Finansmanin

daki Yeri" Para ve Sermaye Piyasas1, Haziran 1989, Say1:124, s.27-29 
(140) Murat Tuna; "3. DOnya Olkelerinin Di§ Borclar1" Di§ Ticarette Durum, 

Temmuz-Agustos 1988, Say1: 11, s.21 
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3. !HRACAT KRED! S!STEM! 

3.1. TANIM VE KAPS.AMI 

Bir ce§it ihracati te§vik tedbiri olarak uygulanmakta olan ihracat 
kredileri (export credits)(l41), alici tarafindan mal bedelinin ihracatciya 
Odenecegine ili§kin garanti veren bir yOntemden cok, ihracatciya dogrudan kre
di saglayan bir kredi ceeididir. Olkeye dOviz kazandirici faaliyetlerin fi
nansmanini amaclamaktadir. Diger kredi tQrlerine gOre daha risklidir. 

!hracat kredisi ile alici tarafindan ihracatci lehine actirilan ka
bul kredisi ayni nitelikte kredi degildir(142). Kabul kredisi ve benzeri nite
likteki bankacilik ve Odeme teknigine ili§kin kredilendirme yOntemleri, aslin
da, saticinin alacagini garanti altina almayi amaclamaktadir. Bu tor bir ihra
cat kredisi, ihracatcinin kendi bankasi nezdinde actirdigi bir kabul kredisi 
olup, di§ariya gOnderdigi malllarin bedellerinin Odenmesi ile ilgili olarak 
banka Ozerine bir police cekme yetkisi verir. Banka tarafindan kabul edilen 
police, kolaylikla iskonto ettirilebilecegi icin, ihracatci, dieariya sattigi 
mallarin bedelini de aninda paraya cevirmi§ olur. Banka ihracatciya dogrudan 
olarak bore vermeden, itibarini kullandirma yoluyla mileterisinin kaynak sagla
masina yardimda bulunmue olur. 

thracat kredisi, genellikle malin saticisinin, mal bedelini, alici
sindan sevk ve teslimden itibaren kararlaetirilan silre sonunda almayi kabul 
etmesidir(l43). Alic1ya mal1n sat1c1si tarafindan tan1nan bu kredinin finans
mani ise, Olkenin yerli ve yabanci finansman kaynaklarindan saglanabilmekte
dir. Bu kaynaklar, Ozel eartlarda ihracatcilara verilen ihracat kredileridir. 
Mevzuatimiz ihracat kredilerini eOyle tanimlamaktadir. 

thracat kredileri, "Merkez Bankasi, TQrk Eximbank ve bankalarin Oz
kaynaklarindan (mevduat dahil) kareilanan dueuk faiz ve reeskontlu ihracat 
kredileri ile ihracati gelietirmek amaciyla kurulmue thracati Teevik Fonu ve 
kurulacak Ozel fonlardan ihracati finanse etmek uzere kullandirilan krediler
dir" (144). 

(141) tbrahim Kurt, thracat Kredileri, T.Bankalar Birligi Yayini No:122 Ankara 
1983., Ridvan Karluk, "!hracatin Finansman ve Geli§tirilmesi YOnOnde 
Turkiye'de thracat Kredileri" Eskieehir tTtA Dergisi, C.XVII, Sayi:l 
Eskieehir 1981, s.115-148, Ali Sait YQksel, !hracat Finansmanindaki Ge
liemeler ve YOntemler, Yatirimlarda ve !hracatta Teevik Politikalari ve 
Uygulamalari Sempozyumu, Marmara Oniversitesi, Ortadogu ve !slam Olkele
ri Ekonomik Ara§tirma Merkezi, Yayin No: 4, tstanbul 1986, s.342., !GEME 
!hracat Kredi Sigortasi ve TQrkiye Degerlendirmesi, s. 1-33, Nedim tbra
himhakkioglu, "!hracat Sigortasi ve Kredisi" Die Ticarette Forum, Ocak 
1987, s. 1-11 

(142) Ridvan Karluk, Op. Cit., s.118 
(143) ITC, Getting Started in Exsport Trade, Geneva, 1975, s.166 
(144) DPT, thracati Teevik Tebligleri, Ayrica tbrahim Kurt, thracat Kredileri 

(Ocanca Baski) Tfirkiye Bankalar Birligi Yayinlari: 112, Ankara 1982, 
s.5-18. 
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Yukar1daki yap1lan tan1m ihracat kredisini, yaln1zca te§vik sistemi 
icinde ele almakta; T.C.Merkez Bankasi, Eximbank ve Ticari Bankalar1n te§vik 
mevzuat1 cercevesinde kendi kaynaklar1ndan saglanan dfi§fik fonlu ve reeskontlu 
kredilerle birlikte, Ozel amacla kurulmu§ te§vik fonlar1ndan saglanan imtiyaz-
11 krediler olarak belirlemektedir. Halbuki, ihracatc1ya sevkettigi mallar1n 
belirli bir oran1 dahilinde al1c1s1 ve bankas1 azerine police cekmesi ile ve 
onlar1n kabula ile olu§an kabul kredisi yoluyla da finansman saglanabilmekte
dir. Nitekim, bu durumda ihracatc1; paraya gereksinim duyuyorsa, bankan1n ka
bul ettigi bu policeyi iskonto ettirmek suretiyle de f inansman sagl1yabilmek
tedir. Yaln1z ikinci yol ile saglanan finansmanda mal1n al1c1s1na borcunu Ode
memesi halinde banka ihracatc1ya rficu edebilmektedir. Ayr1ca, reeskont kredisi 
haricinde arac1 ticari bankan1n kulland1rd1g1 ihracata haz1rl1k kredileri, ke
sin sat1§l1 ihracat kredisi, kurye kredisi, ihrac mal1 ve ihrac belgeleri kar
§1l1g1 avans gibi kredi ve avanslar da filkedeki ticari banka sisteminden sag
lanmakta olan kisa vadeli finansman kaynaklar1 olmaktad1r. Avans niteliginde 
kisa vadeli bir kredi olan prefinansman kredileri de, ihracatc1lar1n, mQ§teri
lerinden di§ kaynakl1 olarak saglad1klar1 diger bir finansman imkan1d1r. 

3.2. TORK!YE'DE KRED!YLE !HRACAT F!NANSMANI UYGULAMASI 

filkemizde ihracat1n geli§tirilmesi, ihracat arttnlerinin ve ihracat 
yap1lan alkelerin ce§itlendirilmesi; Ozellikle ihracat Qrfinleri icinde sanayi 
aranleri pay1n1n art1r1lmas1 amac1yla, planl1 dOnemin ilk y1llar1ndan itiba
ren diger Ozendirme araclar1 ile birlikte ihracat finansman1 nitelikte bircok 
Ozendirme arac1 uygulanm1§t1r. Bu uygulamada amac, ihracatc1ya mali gQctlntln 
s1n1rl1 kald1g1 alanlarda du§fik maliyetli ve ayr1cal1kl1 kredilerle destek 
saglayarak ihracata yOneltmek ve uluslararas1 piyasalarda rekabet gQca kazan
d1rmakt1r(145). 

!hracat1n geli§tirilmesinde ba§ar1 saglam1§ bircok Geli§mekte Olan 
Olke'de yat1r1m, aretim ve ihracat1n ce§itli a§amalar1nda uygun vade ve ko§ul
larda finansman olanag1n1n saglanm1§ oldugu gOrfilmektedir. Hatta geli§mi§ al
kelerde s1k1 para ve yQksek faiz politikalar1n1n uyguland1g1 dOnemlerde bile, 
ihracat icin yeterli ve ayr1cal1kl1 ko§ullarda kredi verilmesi, hakttmet poli
tikalar1n1n bir parcas1 olmu§tur. Gene! olarak, dOviz potansiyeli olan proje
ler icin yat1r1m kredileri merkez bankalar1n1n destekledigi uzmanla§m1§ kal
k1nma bankalar1 ve finans kurumlar1nca sagland1g1 halde; ihracatc1lar1n are
tim, hammadde ve mimdl stoklar1, ithalat gird! ve ambalaj malzemeleri icin da
§ilk faizli ve uygUn ko§ullarda yQkleme Onces! finansman gereksinimi, ihracat 
icin uzmanla§m1§ kurumlar1n destegi ile ce§itli kurulu§ ve kaynaklardan sagla
nabilmektedir. 

thracat finansman1nda kredilendirme, hem yeterli alma hem de maliyet 
ac1s1ndan Onemlidir. Uluslararas1 rekabet, ihracat mallar1 fiyatlar1n1n dil§Uk 
olmas1n1 gerektirmektedir. Bu ise, Qretim a§amas1nda ucuz gird! saglanmas1 ve 
verimlilik ilkelerine uyulmas1 ile gercekle§tirilebilir. Sati§ s1ras1nda ise, 
ihracatc1ya ce§itli destek ve sabvansiyonlar1n saglanmas1 ile olanakl1d1r. th
racat finansman1 kolayl1klar1 ve ihracat kredileri, ihracatc1lara maliyet 
avantaj1 saglayan araclardan bir bOlQmOdar. thracatc1lara yeterli ve dQ§Qk fa
izli kredi saglanmas1, alkemiz ile birlikte geli§mekte ve geli§mi§ bircok ul
kede y1llardan beri uygulanan Ozendirme araclar1d1r. 

(145) !smail Ertark, "!hracat Finansman1" D1§ Ticarette Durum, !stanbul 1988, 
s. 34-40 
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TQrkiye'de ihracat1n te§vik edilebilmesi amac1yla Ozellikle 1980 
sonras1 yogun bir caba gOsterilmi§tir. Ba§lang1cta ihracata vergi iadesi gibi 
dogrudan te§viklerle konuya yakla§1l1rken, son y1llarda dolayl1 te§viklere 
Onem verilmeye ba§lanm1§t1r. 6.Be§ Y1ll1k Kalk1nma Plan1'nda ihracat te§vik 
sisteminde dogrudan te§vikler yerine, dolayl1 te§viklere ag1rl1k verilecegi, 
bu kapsamda, ihracat kredisi, ihracat sigortas1 ve ihracat kredi sigortas1 
sistemlerinin gelietirilecegi belirtilmektedir(146). 

Tork D1§ Ticaretinin, Dttnyadaki uygulamalar paralelinde desteklenme
si ve finansman1nda, geli§mie Qlkelerin y1llard1r kulland1klar1 te§vik yOntem
leri ve tekniklerinin gttndeme getirilmesi son y1llarda ivedilik kazanarak, so
za edilen fonksiyonlar1n tek cat1 alt1nda toplanmas1 amac1yla Tilrk Eximbank 
kurulmu§tur(147). 

D1§ ticaretin finansman1, §irketlerin pazarlama politikas1nda, kur 
risk! ve genel bore alma politikalar1na kadar ce§itli degi§kenleri iceren ol
dukca karma§1k bir olayd1r. Bu belirsizligin temel nedeni, d1§ ticaretin fark-
11 para birimi ve yasalar1 iceren illkeler aras1nda yap1lmas1d1r(148). 

thracat finansman1nda, Tilrkiye'de ve diger illkelerde, bankalar ve 
Ozel finans kurumlar1 ce§itli yOntemler kullanmaktad1r. Bu yOntemler genelde, 
ihracat1n nakdi finansman1 ve ihracat1n gayrinakdi finansman1 olarak iki grup 
alt1nda toplanabilir. thracat1n nakdi finansman1; bankalar ve diger Ozel fi
nans kurumlar1n1n kaynaklar1n1 kullanarak ihracatc1lara act1klar1 ve kullan
d1rd1klar1 kredileri kapsar. Ticari bankalar1n, ihracatc1lar1 birtak1m temi
natlar ve garantiler ile desteklemeleri ve ihracat1n yap1lmas1 aeamas1nda fi
nansal ac1dan saglad1klar1 kolayl1klar da ihracat1n gayrinakdi finansman1n1 
olu§turmaktad1r(149). 

thracat kredileri, bankalar1n di§ ticaret ile ilgili ag1rl1kl1 ugra
§1 konular1ndan birini olu§turmaktad1r. Bankalar ve ihracatc1lar icin oldugu 
kadar illkenin ihracat potansiyelini daha iyi kullanabilmesi ac1s1ndan da Onem
lidir( 150). 

TQrkiye'de ihracat kredilerindeki geli§meler 1980 Onces! ve sonras1 
olmak ftzere iki ayr1 kis1mda incelenmesi gerekir. 

- 1980 Onces! 

thracat Kredileri, Tilrkiye'de ilk defa 1968 tarihinde yilrilrlilge gi
ren 6/10649 Say1l1 Kararname ile uygulamaya ba§lanm1§t1r. 

1980 Oncesinde ihracat kredileri selektif ve Ozel ihracat fonu olmak 
Qzere iki ayr1 kaynaktan kullan1lmaktayd1. Selektif kredi uygulamas1nda mamill-

(146) DPT, 6.Be§ Y1ll1k Kalk1nma Plan1, Ankara, 1990. 
(147) Ozcan Gaven, Di§ Ticaretin Finansman1nda thracat-tthalat Bankalar1-

Amerikan Eximbank ve TQrk Eximbank uygulamalar1, tzmir, 1988. Passim. 
(148) Muzaffer Demirci; thracat Finansman Teknikleri, tzda§ Holding Yay1n No:3 

Bilgehan Bas1mevi, tzmir 1988, s.1-8 
(149) M.Metin Artukoglu; "Tttrkiye'de thracat Kredileri ve Tftrk Eximbank uygu

lamalar1" Banka ve Ekonomik Yorumlar, tstanbul 1991, s. 42 
(150) Ibid., s.42 
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lerin an1lan listelerdeki, bulunduklar1 yerlerine gOre degi§ik oranlarda kredi 
verilmekteydi. 

Bir firman1n ikinci bir kredi alabilmesi icin ilk kredi ile ilgili 
borclar1n1 tamamen Odemesi ve ilk ihracat taahhQdilniln en az % 70'ini gercek
le§tirmesi §artlar1 aran1yordu. 

Ozel ihracat fonu ise, ya§ meyve, sebze ve su urilnleri ihracat1na 
finansman sagl1yordu. 

Ozel ihracat fonu, 1970 y1l1nda 7/1116 say1l1 kararla kurulmu§tur. 
Bu fonun kaynag1 ise ithalattan al1nan teminatlar1n % 50's1nden meydana gel
mekteydi. Fonun T.C.Merkez Bankasi reeskontundan ayr1 bir kaynaktan saglanmas1 
sebebiyle ya§ meyve ve sebze ihracatlar1na ucuz kredi verme imkan1 saglanm1§, 
bu da ad1 gecen mallar1n ihracat1nda art1§ saglam1§t1r. 

- 1980 Sonras1 

24 Ocak Kararlar1 ile tftm te§viklerin DPT Ba§kanl1g1'na bagl1, "Te§
vik ve Uygulama Ba§kanl1g1"nca yftrfttQlmesini, hQkme baglayan 8/182 say1l1, 
"!hracat1 Te§vik Karar1" te§vik belgeli ihracat kredisi kullanma esaslar1n1 
belirlemi§tir{l51). Bu karar ve buna bagl1 ek kararlarin ihracat kredilerinde 
getirdigi Onemli bir yenilik taahhQt edilen ihracat1n belirlenmi§ sureler i
cinde asgari % 50'sinin gercekle§tirilmi§ olmas1 halinde yaln1zca gercekle§me
yen kisma tekabQl eden krediye mQeyyide uygulanmas1d1r. Uygulanacak mueyyide 
al1nan kredi ile ilgili, al1nmam1§ her tQrlQ vergi, resim ve harc1n tahsili, 
yine kullan1lan kredinin teminat olarak al1nm1§ % 18'inin thracat1 Te§vik Fo
nu'na !rad ve normal ticari faizi ile kullan1lan ihracat kredi faizi aras1n
daki fark1n ihracatc1dan tahsilidir. GOrftldugu gibi ihracat1n gercekle§memesi 
halinde krediye uygulanan maeyyide ile faiz oran1, ticari faiz oran1n1 a§ma
maktad1r(152}. 

Uygulamada bankalar1n eek ce§itli adlar alt1nda ihracat kredisi kul
land1rmalar1 sonucu c1kan sorunlar1n cOzftmu ve daha basit i§leyen bir mekaniz
maya gidilmesi amac1yla te§vik belgesi almaks1z1n kullan1lacak ihracat kredi
lerini dftzenleyen 8/887 say1l1 kararname 30.5.1980 tarihinde kabul edilmi§tir 
(153). Bu karar ihracatc1lara hicbir merciden belge almadan arac1 banka kanal1 
ile 8/182 say1l1 kararda belirtilen, ihracata ait i§lemler ile kredi ve kredi 
teeviklerinden faydalanma imkan1 saglama amac1na yOneliktir. BOylece 8/182 sa
y1l1 karar belgeli ihracat1n, 8/887 say1l1 karar ise belgesiz ihracat1n esas
lar1n1 belirlemi§ olmaktad1r. 

Uygulamada belgesiz ihracat1n birtak1m sak1ncalar1n1n gOrftlmesi Qze
rine bu sistemin uygulama alan1 daralt1larak belgeli ihracat kredisinin tekrar 

(151) Resmi Gazete, 25.1.1980, No: 16880 
(152) !GEME,Planl1 ·nonemde !hracat1 Te§vik Politikas1 No:107, Ankara 1966 s.13 
(153) Resmi Gazete, 30.5.1980, No: 17002 
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yayg1nla§t1r1lmas1 yoluna gidilmi§tir(154). 

1980 sonras1 8/182 say1l1 kararla getirilen bir diger yenilik, "0zel 
!hracat Fonu"nun ad1n1n "1hracat1 Te§vik Fonu" eeklinde degi§tirilmesi ve fo
nun kaynaklar1 ve fondan kredi kullanma esaslar1n1n yeniden belirlenmesidir. 

Ya§ meyve ve sebze kredileri icin olu§turulan 1hracat1 Te§vik Fonun
dan, ya§ meyve, sebze ve su Qrfinleri ihracatc1lar1n1n yan1s1ra, 8/11173 say1l1 
!hracat1 Teevik Karar1 ile(155) gelietirilen !hracatc1 Sermaye Sirketlerine de 
(Di§ Ticaret Sermaye Sirketleri} taahhntlerinin yQzde 90'1 oran1nda bu fondan 
kredi kulland1rilmaya ba§lanm1§t1r. Fonun kaynaklar1n1n artt1r1lmas1na ragmen 
kredi taleplerinin hizla artmas1 sebebiyle fonun kaynaklar1 tnkenmi§tir. Bunun 
nzerine ya§ meyve, sebze ihracatc1lar1na da reeskont kaynag1ndan kredi veril
mek zorunda kal1nm1§t1r(156}. 

1984 y1linda T.C.Merkez Bankasi, reeskont kaynag1ndan ihracat kredi
si vermeyi kesmi§ ve ihracat kredisinin araci banka kaynagindan verilmesi il
kesi benimsenmi§tir. Bu imkanlardan da cok az firma yararlanabilmietir. 

1985 y1lindan itibaren ise her tftrlQ ihracat kredisi kald1rilm1§tir. 
Firmalar bu tarihten itibaren finansman ihtiyaclarini prefinansman veya dOviz 
kredisi yolu ile saglama yoluna gitmi§lerdir(157). 

1975-1989 dOnemi icinde Merkez Bankasi'nca ihracata yOnelik kredile
rin belgesiz ihracat, kesin sati§ finansman, ihracat hazirl1k, tUtnn finansman 
vesikal1 senetler, ihracat teevik fonu, belgeli ihracat, yurt d1§1 mnteahhit
lik hizmetleri kredileri ve Ozel ihracat reeskont kredileri §eklinde acildigi 
gOralnr. Bunlardan vesikal1 senetler ve belgeli ihracat kredileri bu dOnemde 
sUrekli acilan kredilerdir(158}. 

T.C.Merkez Bankasi ihracat kredileri icinde 1975-1978 dOneminde ke
dileri icinde 1975-1978 dOneminde kesin sati§ finansman kredileri ag1rlikl1 
iken, 1979-1986 dOneminde belgeli ihracat kredilerine agirlik verilmietir. 
1987-1991 dOneminde ise daha ~ok TUrk Eximbank'in finansmani icin acilan Ozel 
ihracat reeskont kredilerinin ag1rl1kl1 hale geldigi gOrfilUr. tncelenen dOnem
de T.C.Merkez Bankasi kredilerinin dnzenli olmayan bir seyir gOsterdigi belir
tilebilir(159). 

Mevduat Bankalarinin ihracata yOnelik kredilerinin toplam banka 
kredileri icinde genelde dU§Ok dnzeyde seyrettigi gOrfilmektedir. 1980 y1l1na 

(154) Ethem Kulhan, "TQrkiye thracat1 !le !thalat Teeviklerindeki Geli§meler 
ve 1986 yil1 uygulamalari", Yatir1mlarda ve 1hracatta Te§vik Politikala
ri ve Uygulamalari Sempozyumu, Marmara Oniversitesi, Ortadogu ve !slam 
Olkeleri Ekonomik Ara§tirma Merkezi, Yayon No:4, 1stanbul 1986, s.414 

(155) Resmi Gazete, 18.7.1980, No: 17051 
(156) Ethem Kulhan, Op. Cit., s.414 
(157) Ethem Kulhan, Op. Cit., s.414 
(158) T.C.Merkez Bankasi, Oc Ayl1k BQlten ve Y1ll1k Raporlar, Ceeitli Y1llar 

ve say1lar1. 
(159) M.Metin Artukoglu, Op. Cit., s.43 
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kadar toplam banka kredilerinin % 3-6's1 ihracat kredilerinden olueurken, 1982 
y1l1nda bu pay % 21,86'ya ve 1983 y1l1nda % 22.63'e ula§m1et1r. 1984-1990 y1l
lar1 icin ise bu pay1n % 13-17 aras1nda seyrettigi g0rillmektedir(160). 

thracata dOnilk krediler bir butdn olarak du§dnuldugfinde, cari fi
yatlarla 1975-1980 dOneminde 11 kat, 1980-1990 dOeneminde ise 69 kat art1§ 
g0stermi§tir(l61). 

Tilrkiye'de ihracat1n finansman1nda ba§ta Merkez Bankasi olmak ilzere, 
mevduat bankalar1 ve diger finans kurumlar1 rel oynamaktad1r. Ote yandan 1987 
y1l1nda kurulan Turk Eximbank uygulamalar1 ile bu alanda Onemli f onksiyonlar 
ilstlenmi§tir(162). 

Olkemizdeki mevcut kredi f aiz duzeyi ticari bankalar1n ihracatta da
ha aktif bir rel almalar1n1 Onlemektedir. Bu bankalar1n ihracat finansman1 
alan1ndaki etkinligi Eximbank kaynaklar1 ve eartlar1na bagl1 olarak degi§mek
tedir. thracat sektOril icin finansman kaynaklar1n1n arz art1e1 icin, ticari 
bankalar1n daha aktif kat1lmalar1n1 saglayacak Onlemlerin al1nmas1 gerekmek
tedir. 

3.3. KRED!L! !HRACAT VE F!NANSMANI 

Kredili !hracatta d1§ ticarette bir Odeme yOntemi olarak kabul edil
mektedir. Gercekte, bu yOntem, ihracat1n geli§tirilmesi amac1yla ihracatc1 ve
ya ihracatc1 illke taraf1ndan yabanc1 al1c1lara kulland1r1lan bir kredidir. Zi
ra, yabanc1 a11c1lar uluslararas1 piyasalarda kredili mal sat1nalmay1 ve ken
dilerine kredili sat1§ teklif eden sat1c1lardan mal almay1 tercih etmektedir
ler. Evrensel planda ihracat finansman1ndan, bu tilr Odeme yOntemleriyle sat1§ 
yapan ihracatc1lar1n uretim ve faaliyetlerinin surekliligini saglamak icin 
imalat, haz1rl1k ve sat1§ sonras1 a§amalar1nda gereksinim duyduklar1 fonlar1n 
saglanmas1 anla§1lmaktad1r. 

Olkemiz ihracat rejimi, ihracat1n gelietirilmesi amac1yla kredili 
ihracata olanak tan1makta ve bu tur sat1elarla ilgili esaslar1, yOntem ve ko
eullar1 "lhracat Rejimi Kararlar1" ile ayr1nt1l1 bir bicimde duzenlenmektedir. 

!hracat Rejimi Karar1 ve YOnetmeligi'ne gOre; kredili ihrac izni 
a11nmak suretiyle yap1lacak ihracat1n bedelleri, bedellerin yurda getirilmesi 
icin tan1nan.silrelerin d1e1nda, fakat sat1§ sOzleemesinde belirtilen vadeler 
icinde kalmak kayd1yla getirilir. 0 halde kredili ihracat, "mal bedeli dOviz
lerin normal sureleri a§acak eekilde Odenmesine ve yurda getirilmesine olanak 
tan1yan bir sat1§ §ekli" olarak belirginle§mektedir(163). 

(160) Dr. Cevat Gerni, 11 !hracat1n Finansman1 ve Turkiye'de thracat Kredileri 
Uygulamas1" Yay1nlanmam1§ Doktora Tezi, Atatilrk Oniversitesi, !!BF, 
Erzurum-1983. , 

(161) M.Metin Artukoglu, Op. Cit., s.43 
(162) M.Metin Artukoglu, Op. Cit., s.43 
(163) Recep Onal ve Erdem Saner, "Tilrkiye'de lhracat1n Krediyle Finansman1", 

Maliye Dergisi, Mart-Nisan 1979, S.38, s.23 
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An1lan YOnetmeliklerde; kredili ihracat1n, uluslararas1 banka-
c1l1k teamilllerine gore yQrfitillecegi, ihracatc1lar1n sat1§ sOzle§mesinde be
lirtilen tutarlar1n, silresi icinde yurda getirilerek bir bankaya sat1lmas1 hu
susunda gereken Onlemleri almak zorunda olduklar1, mal bedellerinin tahsili 
icin yurt di§indaki gilvenilir bir bankan1n garanti veya konvertbl dOviz veya 
Tilrk Paras1 ilzerinden dilzenlenebilecek policeler Qzerine koyacag1 "kabul" veya 
muhatap (ithalatc1) lehine verilecek "aval" §erhi ile teminat alt1na a11nabi
lecegi gibi, bu teminatlar1 icermeyen bir sat1§ sOzle§mesine gOre de ihracat1n 
yap1labilecegi, sat1§ sOzle§mesindeki silrelere uygun bedellerin tahsili icin 
police dilzenlenmesi halinde, bu policelerin iskonto ve tahsiline ili§kin konu
larda kabul kredili Odeme §ekline gOre i§lem yap1lacag1 hilkilmleri yer almakta
dir ( 164). 

3.4. !HRACATTA F!NANSMAN KOLAYLIKLARI 

3.4.1. !HRACAT KRED!LER!NDE VE !GLEMLER!NDE VERG!, RES!M VE HARC !ST!SNASI 

thracat Kredileri, kesin sat1§larla ilgili ihracat kredileri ile ha
z1rl1k ve ilretim a§amas1 icin verilen kredilerdir. !hracat1n Ozendirilmesi ve 
Geli§tirilmesine tli§kin Kararlar geregince, ihracat1n ve ihracat say1lan sa
t1§ ve teslimler ile dOviz kazand1r1c1 hizmet ve cal1§malar1n f inasman1nda 
kullan1lmak ko§uluyla T.C.Merkez Bankasi, Tilrk Eximbank ve bankalar1n kullan
d1racaklar1 hertilrlil ihracat kredileri (prefinansman ve dOviz kredileri da
hil) icin uygulanmaktad1r. Yilrfirlilkteki mevzuata gOre, ihracat kredileri, ih
racata ili§kin i§lemler, thracat Te§vik Belgesine dayan1larak ihracata haz1r
l1k icin yap1lan hertilrlil a11mlar ve ithalat, ihracat say1lan durumlar ile il
gili olarak bankalar1n, sigorta §irketlerinin, noter, tapu ve diger kurulu§la
r1n yapm1§ olduklar1 biltiln i§lemler ve hizmetler her tilrlil vergi, resim ve 
harclardan istisna edilmi§tir. 

Te§viklerden yararland1r1lan kredilerin, yap1lan ihracatla kapat1l
mas1 ve krediyi kulland1ran nankalar taraf1ndan izlenmesi gerekmektedir. 

thracat, mevzuatta belirtilen §ekilde kismen veya tamamen gercekle§
mezse, taahhQtnameye dayan1larak, tahsil edilmemi§ vergi resim ve harclar geri 
istenmektedir. 

Kisaca, ihracat belgesinin a11nmas1ndan ba§lamak ilzere, ihracat ola
y1n1n tamamlanmas1na kadar sOzkonusu Banka Sigorta Muameleleri Vergisi'ni, 
Damga Vergileri'ni v.b. diger vergi ve resimleri iceren vergi, resim, hare is
tisnas1 uygulamas1, ihracatc1lara, ihracatlar1n1n % S'i oran1nda Onemli avan
tajlar saglamaktad1r(165). Bu uygulaman1n amac1, ihracat kredilerinin maliye
tini azaltmaya yOneliktir. 

(164) TPKK Hakk1ndaki 32 Say1l1 Karar, Ba§bakanl1k Hazine ve D1§ Ticaret 
Milste§arl1g1'n1n 89-32/1 Say1l1 Tebligi ve T.C.M.B.'n1n I/E Say1l1 
Genelgesi. 

(165) Erdogan Karakoyunlu, TQrkiye'de Yat1r1m ve !hracat Te§vikleri, YASED 
Yay1n No:28, !stanbul, 1987, S.49 
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3.4.2. KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (SELEKTiF KREDi UYGULAMASI) 

Olkemizde genelde kredi kullan1m1n1n maliyeti y\lksek oldugundan, ih
racat1n Ozendirilmesi ve geli§tirilmesi icin ihracat finansman1nda kullan1la
cak kredilerin maliyetini dft§Qrmek ve istenen alanlara yOneltilmesini saglamak 
amac1yla 13.12.1984 tarih ve 84/8860 say1l1 kararname ile "Kaynak Kullan1m1 
Destekleme Fonu" kurulmu§tur. Fonun amac1; ihracata yOnelik yat1r1mlarda, mali 
kaynaklar1n kullan1m1n1 desteklemek ve denetlemek yolu ile banka kaynaklar1n1n 
geli§tirilmesi istenilen alanlara yOnlendirilmesini saglamak, ihracat ve diger 
uzmanl1k kredilerinin maliyetlerini a§ag1 cekmektir. Anilan bu fon kararnamesi 
ile 18256,18397 ve 18451 say1l1 Resmi Gazete'lerle ac1klanan Faiz Fark1 !ade 
Fonu'na ili§kin 1,2 ve 3 nolu tebligler y\lrftrlftkten kald1r1lm1§ kaynaklar1 da 
K.K.D.F'na devredilmi§tir. 

3.5. VADELER!NE GORE !HRACAT KRED!LER!N!N SINIFLANDIRILMASI 

!hracat1n geli§tirilmesi amac1yla ihtiyac duyulan ihracat kredileri 
ce§itli noktalardan farkl1 bicimlerde s1n1fland1r1lmaktad1r: Yayg1n ve bilinen 
bir ayr1m, vadelerine gOre ihracat kredilerini s1n1fland1rmakt1r. Bu ayr1mda 
ihracat kredileri; (i) Kisa, (ii) Orta ve (iii) uzun vadeli ihracat kredileri 
olarak fiC grupta ele a11nmaktad1r(l66). 

3.5.1. KISA VADEL! !HRACAT KRED!LER! 

Hizmet ve tftketim mallar1n1n saglanmas1 ve sat1§1nda gereksinim du
yulan fonlar1 saglar ve genellikle bir y1ll1k sQre icin verilir. "Revolving 
Kredi" veya alacak haklar1n1 temsil eden kambiyo senetlerinin iskontosu veya 
bu senetler Qzerine avans yOntemlerinden yararlan1l1r. Olkemizde "!hracata Ha
z1rl1k Kredileri", "!hrac Bedelinin Tahsiliyle !lgili Krediler" ve "TQtQn Fi
nansman1" kisa vadeli olarak uygulanan kredilerdir(167). 

3.5.2. ORTA VADEL! KRED!LER 

Orta Vadeli Krediler ise, baz1 hafif sermaye mallar1n1n temini ve 
sat1§1, in§aat ve taahhftt i§leri icin genellikle 1-5 y1l gibi vadelerle ac1lan 
kredilerdir. Uluslararas1 uygulamalarda daha cok "Sat1c1 Kredileri" §eklinde 
gOrQlQr ve ihrac bedelinin % 95'ine kadar bir tutar1 kullanma imkan1 verir. 
Olkemiz ise sanayi ihrac etmeye ba§layan ftlke oldugu icin sat1c1 kredisinin 
TQrk Eximbank taraf1ndan da uygulanmas1 planlanm1§t1r. Fakat gecmi§te ve bu
gQn uygulanan "thracat Garantili Yat1r1m Kredileri" ile "!hracat Garantili 
Yat1r1mlar icin !§letme Kredileri" icin iki y1l Odemesiz olarak be§ y1ll1k bir 
vade verilmektedir(168). thracat1 dolayl1 olarak etkileme Ozelligine sahiptir. 

3.5.3. UZUN VADEL! !HRACAT KRED!LER! 

(166) Feridun Ergin; Kredi Sistemi, t.O. !ktisat Fakftltesi Yay1n No: 437, 
tstanbul, 1989, s.155-157. 

(167) !brahim Kurt; Op. Cit., s.9-20 
(168) tbrahim Kurt; Op. Cit., s.9-20 

- 65 -



Genellikle 10 y1ll1k vadeyi kapsar. Bazen Ozel durumlarda 20 y1la 
kadar c1kt1g1 da olabilmektedir. Bu tQr krediler liman, baraj, demiryolu, ka
rayolu vb. bQyQk in§aat i§leri ile Onemli yat1r1mlar1n finansman1nda kullan1l
maktad1r. Al1c1 Kredisi §eklinde verildigi icin, ithalatc1 Qlkenin hQkQmetinin 
garantisini gerekli kilmaktadir. Uzun vadeli kredinin finansman1 vadenin ilk 
yar1s1nda ihracatc1n1n bankas1, geri kalan sQrede de bu alanda uzman diger ma
li kurulu§lara alacak haklar1n1n devri suretiyle saglanmaktadir. Merkez Banka
lar11 da acilan kredilere ili§kin senetleri reeskonta kabul etmektedir. 

GilnQmilzde ihracat kredileri ticari bankalarca saglanmaktadir. Uzun 
ve orta vadeli kredilerle ilgili olarak, ABD'de Eximbank, Almanya'da 
Ausfuhrkredit AG AKA ve AFW, Fransa'da Banque Francaise du Commerce Exterieur 
vb. gibi Ozel uzman ihracat bankalar1 kurulmu§tur. Bu bankalarca ihracat fi
nansman1 amac1yla sevk Onces! ve sevk sonras1 a§amalarda kredi verilmektedir. 
Hatta Ulkemizde oldugu gibi, bircok Olkede ihracata dOnilk yat1r1mlar icin de 
kredi verilebilmektedir(169). 

3.6. KULLANILMA ASAMALARINA GORE lHARCAT KREDlLERl 

Kullan1ld1g1 a§amaya gOre ihracat kredileri iki grupta incelenebi-
lir: 

i) !hracatc1lar1n Bankalardan ihracat kredisi talepleri, di§ al1c1-
larla yap1lan sat1§ sOzle§mesine veya acilan bir akreditife istinaden, ihrac1 
taahhQt edilen mallarin elde edilmesi veya Oretimi icin f inansmana ilk gerek 
gOrillen devreden ba§layabilir(170). Buna "yQkleme Onces! (preshipment) finans
man" denilmektedir. 

ii) thracat fiilen yap1ld1ktan sonra, mal bedeli dOvizlerin yurda 
getirilmesi tarihine kadar, ihracatcilar bankalardan kredi talebinde buluna
bilir. Finansman gereksinim~, ihracatc1n1n mali gilcilniln yetersizliginden kay
naklanabilecegi gibi, ithalatc1n1n kredili sat1§ talebinden de dogabilir. Bu 
a§amada gereksinim duyulan finansmana da "yQkleme sonras1 (postshipment) fi
nansman" denilmektedir(171). 

Olkemizdeki ihracat kredilerine bu ay1r1mda bak1ld1g1nda, kredi kul
landirma ve te§viklerinin daha cok yQkleme Onces! a§amalarda yogunla§t1g1 gO
rQl ilr. thracat sat1§ senetleri kar§1l1g1 kredi ve avas kullandirma uygulamas1 
ise, ihracatc1lar1n yQkleme sonras1 finansman gereksinimlerini kar§ilamaya yO
nelik yOntemlerdir. 

(169) Tork Eximbank, Kredi Programlar1 Billteni 
(170) Engin Yaz1c1oglu; thracatc1, thracat ve Finansman1, Akbank yay1nlar1, 

No: 1, lstanbul, 1985, s.12-19 
(171) Dr. Niyazi Berk, Bankac1l1g1n D1§a Ac1lmas1 ve Di§ Kredi !li§kileri, 

Marmara Oniversitesi, lstanbul-1985, s. 29-43 
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3.7. BANKA KAYNAKLARINDAN SAC}LANAN KRED!LER VE F!NANSAL OLANAKLAR 

3.7.l. DOV!Z KRED!LER!(*) 

1980 y1l1ndan itibaren uygulanmaya ba§lanan ekonomik politika cerce
vesinde "Mevduata Enflasyonun Ozerinden Faiz Verilmesi" ilkesi banka kaynag1n1 
dO§Qk maliyetli banka kredileriyle tamamlayarak OzgO.cQnQn Qzerinde i§ yapmaya 
al1§m1§ bir kis1m giri§imciyi s1k1nt1ya sokmu§tur. 

Bu noktada giri§imcinin ya i§ini tasfiye etmesi ya varl1klar1n1 li
kidi te ederek Ozkaynaklar1n1 desteklemesi veya dQ§Qk faizli di§ kredi bularak 
i§ ya§am1n1 sfirdOrmesi gQndeme gelmi§tir. 

Ayr1ca, di§a ac1k bQyQme politikas1 sonucu, yurtd1§1 mOteahhitlik 
hizmetlerinin geli§mesi ve ihracat1n art1r1lmas1na cal1§1lmas1 TQrk giri§im
cisi icin uluslararas1 alanda pek cok olanak ve firsat1 da birlikte getirmie
tir. 

Bu geli§meler Tfirk Bankac1l1g1na da uluslararas1 i§lemlerde ithalat, 
ihracat di§1nda yeni olanaklar saglam1§ ve Qlke s1n1rlar1 di§1na c1k1larak da
ha aktif uluslararas1 bankac1l1k yap1lmas1 geregini ortaya c1karm1§t1r. 

Sonucta YQrOrlQkteki T.P.K.K. Hakk1ndaki Kararlar; ihracat ve itha
lat1n finansman1 ve yeni duruma gore yeniden dQzenlenerek T.C.M.B. ve Banka
lararas1 alanda rahatl1k saglayan bir dQzenleme getirmi§tir. 

Bu anlamda, ihracat1n finansman1nda yap1lan en Onemli dOzenlemeler
den biri de dOviz kredileri olmu§tur(172). 

T.P.K.K.H. 32 say1l1 karar1n 17.maddesinde "DOviz Kredisi A11nmas1" 
na, 18.maddesinde de "DOviz Kredisi Ac1lmas1" na ili§kin hftkOmler yer almak
tad1r. Ancak, konumuz ac1s1ndan yaln1zca TOrkiye'deki bankalarca dOviz kredisi 
ac1lmas1 incelenmi§tir. 

3.7.1.1. TORK!YE'DEK! BANKALARCA DOV!Z KRED!S! AQILMASI 

Bankalar; 

- Nezdlerindeki fonlardan (ihracat ve doviz kazand1r1c1 i§lemlerden 
saglanan dOvizler, i§Ci dovizleri v.b.), 

- Yurt d1§1ndan borclu s1fat1yla saglad1klar1 kredilerden, 

( * ) Bu bOlQm TQrk Paras1n1n Kiymetini Koruma Hakk1ndaki 32 say1l1 karar ve 
bu Karar'1n baz1 maddelerinde degi§iklik yap1lmas1na dair Karar, Baeba
kanl1k Bazine ve Di§ Ticaret MQste§arl1g1'n1n 91-32/5 say1l1 Tebligi ve 
1-M say1l1 T.C.Merkez Bankasi Genelgesi'nin "Sermaye Hareketlerine ili§
kin HQkfimler"ine getirilen dgi§iklikler esas al1narak haz1rlanm1§t1r. 

(172) TQrk Paras1 K1ymetini Koruma Hakk1nda 32 say1l1 Karara (Madde:17-18), 
ili§kin 89-32/1 say1l1 Teblig !le TCMB'n1n I/A-I/M Say1l1 Genelgesi 
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- Nezdlerinde ac1lan D.T. Hesaplar1ndan, 

olu§an dOviz varl1klar1n1 kullanarak dOviz kredisi acabilirler(l73). 

Bu kredilerin ac1lmas1nda, Bankalar Kanunun'daki kredi ac1lmas1na 
ili§kin s1n1rlamalara uyulmas1, ayr1ca dOviz varl1klar1n1n yOnetimine ve dOviz 
kredisi ac1lmas1 ile ilgili dOviz pozisyonunun yOnetimine ili§kin T.C.M.B. Ge
nelgeleri gOzOnfinde bulundurularak i§lem yap1lmas1 gerekir. Bankalar, kullan
d1racaklar1 dOviz kredilerine ait anapara, faiz ve diger masraf kar§1l1klar1-
n1n zaman1nda yurda getirilmesi ile ilgili Onlemleri almak ve bu konuyu izle
mekle yftktlmlftdftrler. Zaman1nda yurda getirilmeyen dOvizler hakk1nda Hazine ve 
D1§ Ticaret Mftste§arl1g1'na sOzkonusu bankalarca bilgi verilir. 

Yurt icinde yerle§ik ki§ilere bankalarca ac1lacak dOviz kredilerinin 
vadesi en fazla 1 y1ld1r(174). 

Vade, kredinin mft§teri taraf1ndan kullan1ld1g1 veya krediye faiz he
saplanmaya ba§land1g1 tarihten itibaren ba§lar. Bu krediler dOviz veya Tilrk 
Liras1 olarak ve ancak ad1na ac1ld1g1 ki§i veya ki§ilerce kullan1labilecektir. 
Ba§ka ki§ilere devri olanakl1 degildir(l75). 

3.7.1.1.1. KRED!N!N DOV!Z OLARAK KULLANILMASI 

Kredi, ancak ihracat, ihracat say1lan sat1§ ve teslimler ile dOviz 
kazand1r1c1 faaliyetlerde bulunanlara, bu faaliyetleri ile ilgili dOviz tahsi
si mutad i§lemlerde (akreditifli, vesaik mukabili ithalat, T.C.Merkez Bankas1-
n1n I/A say1l1 Genelgesinin "Sermaye Hareketleri"ne tli§kin Hftktlmleri uyar1nca 
ihracat ve dOviz kazand1r1c1 i§lemlere ili§kin olarak dOviz mftsaadesine bagla
nan ve bankalarca transfer! yap1lacak i§lemler) bankac1l1k teamftlleri cerceve
sinde kullan1lmak ftzere, ihracat ya da ihracat say1lan sat1§ ve teslimlerle 
saglanan dOvizlerle kapat1lmas1 kayd1yla enfazla bir y1l vadeli olarak kullan
d1r1labilecektir. Kredinin a11n1§1 s1ras1nda, bu i§lemlerde kullan1lacag1 ya
z1l1 olarak beyan edilir. 

Bu i§lemleri yapanlar1n "!hracat1 Te§vik Belgesi" alm1§ olmalar1 ve 
sOzkonusu belgede dOviz tahsisinin OngOrftlmft§ olmas1 gereklidir. 

Ac1lan kredi, vadeli akreditif, mal mukabili ve kabul kredili itha
lat ile sermaye hareketlerine ili§kin hftktlmler cercevesinde yap1lacak transfer 
i§lemlerinde kullan1lamamaktad1r. 

Firma ad1na ac1lan dOviz kredisi, ibraz edilecek belgelere (ithal 
mftsaadesi dOviz mftsaadesi v.s.) dayan1larak yurt di§1ndaki, belgelerde belir
tilen, lehdarlara transfer edilir. DOviz ceki veya efektif verilmesi olanakl1 
degildir. 

Ac1lan dOviz kredisi; Akreditifli ithalattan kullan1l1yorsa, muhabi-

(173) 25.2.1990 tarih ve 20444 say1l1 Resmi Gazete'de yay1nlanan TPKK Hakk1n
daki 32 Say1l1 Karar (174) T.P.K.K. Hakkindaki 32 sayili Karar, Madde: 
18/6 

(175) Bankalar Kanunu, Madde: 44/3 
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rin hesaba bore gectigi tarihten itibaren 15 gOn icerisinde ithal musaadesi 
uzerine, vesaik mukabili ithalatta kullan1l1yor ise, transfer emri verildikten 
sonra ithal musaadesinin "T" ve "G" nushalar1 uzerine Bankaca ac1lan kisa va
deli dOviz kredisinden kare1land1g1na iliekin not konulur. 

DOviz olarak kullan1lan dOviz kredilerinin ana para, faiz ve masraf
lar1 da ihracat ve dOviz kazandirici i§lemlerden saglanan dOvizlerle Odenmesi 
gerekir. Turk Lirasi ile geri Odenmesi olanaksizdir. 

!hracati Te§vik Belgesi alinmak suretiyle kullanilan bu dOviz kredi
lerinde, sadece !hracati ve DOviz Kazandirici Faaliyetleri Te§vik Mevzuati ve 
Kaynak Kullanimi Destekleme Fonu Mevzuati'nda yer alan taahhOtlerin aranilmas1 
yeterlidir. 

Bu kredinin kapatilmasinda, DOviz kredisinin TL. olarak kullandiril
mas1 bOlOmOnde anlat1lan yOntemler uygulan1r. 

3.7.1.1.2. KRED!N!N TORK L!RASI OLARAK KULLANILMASI 

Kredi bankalarca, bankacilik gelenekleri cercevesinde kesinlikle ih
racat ve dOviz kazandirici i§lemlerin finansmaninda kullanilmak uzere acilir 
ve kullanilma tarihinde kar§iligi TUrk Liralari ilgililere bir defada Odenir. 

Acilan dOviz kredisinin bir dOviz hesabina alinip, buradan TL. ali
§inin yapilmasi olanaksizdir. 

Kredi, kullandirilmasi sirasinda DOviz Alim Belgesi duzenlenmeyecek
tir. DOviz Alim Belgesi dOviz kredisinin Odenmesinde, ihracat ve dOviz kazan
d1rici i§lemlerden saglanan dOvizlerin aliei sirasinda dOzenlenir. 

Turk Lirasi olarak kullandirilan dOviz kredisinin, ihracatin finans
maninda kullandirilmak uzere acilmiv olmasi halinde, tevvik tedbirlerinden ya
rarlandirilmasi icin !hracat1 Teovik Belgesi al1nmas1 gerekmemektedir. SOzko
nusu kredinin ihracat say1lan sat1e ve teslimler ile dOviz kazand1r1c1 faali
yetlerin finansman1nda kulland1r1lmak Qzere ac1lm1§ olmasi halinde, te§vik 
tedbirlerinden yararlandirilmasi icin !hracati Te§vik Belgesi alinmasi gerek
mektedir. 

Kredinin en fazla kullanma suresi 1 y1ld1r. Bir yildan kisa vadeli 
kredileri barikalar 1 y1la kadar re'sen uzatabilirler. 

3.7.1.1.3. DOV!Z KRED!S!N!N ODENMES! (KAPATILMASI) 

!hracat, !hracat1 Te§vik Belgesi kapsam1ndaki ihracat say1lan sat1e 
ve teslimler ile dOviz kazand1ric1 faaliyetlerin finansmani icin Turk Liras1 
olarak kullandirilacak dOviz kredilerinde, sadece ihracat1 ve DOviz Kazand1ri
c1 Faaliyetleri Te§vik Mevzuati ile Kaynak Kullan1m1 Destekleme Fonu Mevzua
ti 'ndaki yer alan taahhOtlerin aranilmas1 yeterlidir. 

1hracati Te§vik Belgesi kapsam1 dieindaki ihracat sayilan sat1e ve 
teslimler ile dOviz kazand1r1c1 faaliyetlerin finansman1 icin, Turk Liras1 
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olarak kullandirilan dOviz kredilerinin kapatilmasinda a§agidaki esaslara gore 
i§lem yapilir: 

- DOviz Kredilerinin anapara, faiz, komisyon ve masraflarinin kredi
nin acildigi tarihle, kredinin vadesi arasinda yapilan ihracat ve dOviz kazan
dirici i§lemlerden saglanan ve ali§i da kredi vadesi icerisinde yapilan dOviz
lerle kapatilmasi gerekmektedir. Bu husus DOviz Alim Belgesi ve dOviz kazandi
rici i§lemin yapildigini gOsterir diger belgelerle bankalara tevsik edilecek
tir. (Gelen dOvizlerin dOviz kazandirici i§lemlerle ilgili oldugunun belgelen
dirilmesi aranacaktir. Ornegin navlun faturasi, hizmet faturasi, kon§imento, 
hizmet faturasi, teslim faturasi, mukavele vs.) Bu durumda kredilerin mahsup 
yoluyla kapatilmasi olanakli degildir. Ayrica, firmalar dOviz kredisinin kapa
tilmasinda kullanilan DOviz Alim Belgesindeki bedellerin kullanilmi§ olan dO
viz kredisi ile ilgili oldugunu yazili olarak beyan etmeleri gerekir. 

- 91/1 sayili lhracati ve DOviz Kazandirici Faaliyetleri Te§vik Teb
liginin 34.maddesinin c, d, e, i, n, fikralari konusu i§lemlerin finansmani 
amaciyla acilan dOviz kredileri, sOzkonusu i§lemlerden kazanilan Turk Lirala
riyla kapatilabilir. 

- DOviz kredisi ihracat icin saglanmi§sa; ihracattan elde edilen dO
vizlerle, dOviz kazandirici i§lemler icin saglanmi§sa; dOviz kazandirici ie
lemlerden elde edilen dOvizlerle, kapat1lacaktir. Firmalar dOviz kredisinin 
kapat1lmasinda kullan1lan ihracat bedellerinin kullan1lmie olan dOviz kredisi 
ile iliekili oldugunu yazili olarak beyan ederler. 

- Bankalar, act1klar1 TL ve dOviz olarak kulland1rdiklari dOviz kre
dilerinin ihracat ve dOviz kazandirici i§lemlerden saglanan dOvizlerle kapa
tilmas1 icin gerekli Onlemleri a11rlar. (Ornegin, sOzle§me, akreditif vs. bel
gelerin aranmas1 gerekir.) 

- Aram1zda bankac1l1k anla§mas1 bulunan Olkelere veya anla§mal1 01-
kelere yap1lan ve bedelleri T.C.M.B.'ca TL. olarak Odenen ihracat da TL. ve 
dOviz olarak kullan1lan dOviz kredilerinin taahhOdfine say1labilir. 

Bu tor Olkelere yap1lan ihracat bedellerinin tahsili icin T.C.M.B'na 
ba§vuru tarihi, dOviz kredisi vadesi icinde kal1yorsa, sOzkonusu ihracat be
dellerinin bu dOviz kredilerinin kapat1lmas1nda kullan1lmas1 olanakl1d1r. 

- DOviz kredisinin kullan1m tarihinden Once f iili ihracat1 gercek
le§ tirilen ihracat bedelleri ile, dOviz kredisinin kullan1m suresi icinde fii
li ihracat1 yap1l1p, dOvizleri vade tarihinden sonra yurda getirilen ihracat 
bedelleri dOviz kredisi taahhOdfine sayilmaz. 

- thracat bedeli dOvizlerle ilgili valor tarihi, dOviz kredisinin 
vadesi icinde olmakla birlikte, bu vade bitiminden sonraki 10 i§gOnu icinde 
al1§1 yap1lan ihracat bedelleri dOviz kredisi taahhudfine say1l1r. 

- Bedelleri dOviz getirme suresinin di§inda yurda getirilen ihracat, 
dOviz getirme sOresi sonu ile dOviz a11~1n1n yap1ld1g1 tarih aras1nda dogan 
kur fark1n1n Destekleme ve Fiyat tstikrar Fonu'na aktar1lmas1 kayd1yla, taah
hude say1labilecektir. Yaln1z, DOviz Alim Belgesi tarihi kesinlikle dOviz kre
disi vade tarihinden sonra olmayacakt1r. 
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- Taahhilt kapatmada, muhtelif tarihlerde al1§1 yap1lan dOvizlerin, 
dOviz kredisinin kullan1ld1g1 dOviz cinsinden farkl1 olmas1 halinde, al1§1 ya
p1lan dOvizler ihracat bedeli ile ilgili DOviz Al1m Belgesi tarihindeki arac1 
banka capraz kurlar1ndan, dOviz kredisinin kullan1lm1§ oldugu dOviz cinsine 
cevrilir. 

- !hracat1n arac1 ihracatc1 arac1l1g1 ile yap1lmas1 durumunda, ihra
cat1n arac1 ihracat1 ile yap1ldig1n1n ve dOviz kredisini kullanan firman1n 
imalatc1 oldugunun, G.C.B. ve diger belgelerden saptanmas1 ve arac1 ihracatc1-
n1n onayi alinarak araci ihracatc1 ad1na al1§1 yap1lan ihracat bedelleri dOviz 
kredisi taahhOd'ilne sayil1r. 

- !malatc1 olmayan ihracatcilarin, ihracati Te§vik Belgesi kapsamin
da olsun ya da olmasin gercekle§tirdikleri ihracat1n finansmaninda kullan1lmak 
Qzere sagladiklari dOviz kredilerinin kapatilmasinda, an1lan ihracatc1lar1n, 
araci ihracatc1 arac1lig1 ile gercekle§tirecekleri ihracat bedeli dOvizlerin 
say1lmasi olanaklidir. 

!hracatci firma dOviz kredisinin kapatilmas1nda kullanilan DOviz 
Alim Belgelerinin, kapat1lmasi yapilan dOviz kredisi !le ilgili oldugunu yazi
li olarak beyan etmeleri gerekir. 

- DOviz kredisinin kapatilmasi sirasinda, dOviz kredisinin kapat1l
mas1nda kullanilan ihracatla ilgili DOviz Alim Belgesinin ilgiliye ait asil 
nilshasi ve gQmrtlk ciki§ beyannamesinin orijinal banka nOshas1 (as1l nOsha esas 
olup taahhOt kapatma nOshalar1 dikkate al1nmaz) aranacak, bu belgelere, ba§ka 
bir kredi taahhQdilnde kullanilmadiginin (TQrk Lirasi ihracat kredileri dahil) 
belirlenmesi kayd1yla, dOviz kredisinin referans numaras1 yazilacak ve dOviz 
kredisi taahhOd'ilniln kapatilmasinda kullanildigina dair not konulacakt1r. Yuka
r1da soza edilen bilgiler DOviz Alim Belgesinin banka nQshas1na da kaydedilme
si gerekir. 

Eger dOviz kredisini acan banka ile ihracata ili§kin DOviz Alim Bel
gesini dazenleyen banka farkl1 ise, kapatmay1 yapan banka, dOviz al1§1n1 yapan 
bankaya, nezdindeki DOviz Alim Belgesinin banka nOshas1na gerekli notu koymasi 
icin bildirimde bulunacaktir. Bildirimi alan banka, nezdindeki DOviz Alim Bel
gesi 'ne gerekli notu koyacak, eger mOkerrer kredi kullanimi varsa durumu ka
patmay1 yapan bankaya bildirecektir. DOviz Alim Belgeleri'nin ilgiliye ait 
nOshasinin §Ubelerimiz nezdinde bulunmas1 halinde, dOviz kredisini kullanan 
firman1n, dOviz al1m belgelerini Bankam1za tevdi ettigini gOsteren belgeleri 
ibraz etmesi .ve banka nOshas1n1n herhangi bir taahhOtle kullan1lmad1g1n1n tes
biti kayd1yla bu nOsha Ozerinden i§lem yap1lacakt1r. !lgili §Ubemize de sOzko
nusu DOviz Alim Belgesinin ilgiliye alt nOshas1na kaydedilmek Ozere gerekli 
bildirim yap1lacakt1r. Subelerimiz kendilerine yap1lan bildirimleri, DOviz 
Alim Belgesinin nezdlerindeki nashalar1na kaydedecekler, bu kay1t esnas1nda 
DOviz Alim Belgesinin daha Once bir taahhatle kullanild1gi veya DOviz Alim 
Belgesinin nezdlerinde bulunmadig1ni tesbit ederlerse, derhal bildirimi yapan 
bankaya bilgi verirler. 

- DOviz kredisinin TL. olarak kulland1r1lmas1 siras1nda DOviz Alim 
Belgesi'de dazenlenmediginden ve kapatilmasinda bir transfer yapilmayacagindan 
DOviz Satim Belgesi'de dOzenlenmez. 

- 71 -



- DOviz kredilerinin ihracat veya dOviz kazand1r1c1 i§lemlerden sag
lanan dOvizlerle kapat1lmas1 olanaks1z ise, vade sonunda dOviz kredisi Turk 
liras1 ile kapat1l1r. Gerekli mdeyyideler uygulan1r ve durum, T.C.M.B.Sermaye 
Hareketleri Mdddrldgc.i'ne iletilir. DOviz Kredisinin Turk Liras1 ile tahsil 
edilememesi halinde sOzkonusu kredi Turk liras1 kredi olarak kanuni takibe 
al1n1r. 

DOviz kredilerinin taahhut kapatmas1na ili§kin bir Onemli noktan1n 
daha vurgulanmasinda yarar gOrmekteyiz; 

T.C.Merkez Bankas1 1 n1n 21.02.1989-89/4 say1l1, genelgesinde; dOviz 
kredilerine ait anapara, komisyon ve masraflar1n tilmQnQn veya bir kism1n1n, 
Onceden Tdrk Liras1 olarak tahsili ile taahhutlerine sayd1r1lmas1, daha sonra 
kapatilan sOzkonusu taahhutler ile ilgili ihracat veya dOviz kazand1r1c1 i§le
min realize edilmesi yada kar§1l1g1 dOvizlerin getirilmesinin olanakl1 olmad1-
g1 ac1klanm1§t1r. 

Ayn1 konuda, T.C.Merkez Bankas1 1 ndan al1nan 09.04.1990 tarihli te
leks talimat1nda da, bankalar1n ihracat1n finansman1 amac1yla act1klar1 dOviz 
kredilerini vade sonunda mdeyyide uygulamadan Turk Liras1 olarak kapatt1klar1, 
Turk Liras1 ile kapatt1klar1 kredi icin, taahhQt yOnQnden Muste§arl1ktan ek 
sure isteminde bulunduklar1 veya vadesinden Once Turk Liras1 olarak kapatt1k
lar1 krediyi, taahhQt yOndnden kredi vadesi sonuna kadar ac1k olarak gOster
diklerinin saptand1g1 belirtilerek, dOviz kredileri ile ilgili uygulamada ta
ahhut yOnQnden sure §eklinde bir kavram bulunmad1g1, kapanan bir kredi icin, 
taahhut yOnQnden sure verilmesinin (Vade sonundan Once kapat1lan kredi icin, 
taahhut yOnQnden vade sonunun beklenilmemesi) veya vade sonunda kapanan bir 
kredi icin, taahhOt ac1s1ndan ek sore isteminde bulunulmamas1n1n gerektigi 
bildirilmektedir. 

T.C.Merkez Bankasi talimat1 uyarinca, vadesinde ya da vadesinden On
ce kredinin geri Odenmesi s1ras1nda, dOviz taahhutlerinin faiz, komisyon ve 
masraflar1 da kar§1layacak §ekilde yerine getirilmesinin saglanmas1, aksi du
rumda mueyyide uygulanmas1 gerekmektedir. 

Ayr1ca, kredi Teblig Mektubunda, verilmilik ac1s1ndan, anapara, fa
iz, komisyon ve masraf tutar1ndan daha fazla dOviz getirilmesi gerektigi be
lirtilmi§ ise, bu ko§ula uyulacag1 ac1kt1r. 

3.7.1.2. 3226 SAYILI F!NANSAL K!RALAMA KANtJNU CERCEVES!NDE T'ORK!YE'DE FAAL!YET 
GOSTEREN F!NANSAL K!RALAMA $!RKETLER!NE ACILAN B!R YIL VADEL! DOV!Z 
I<RED!LER! 

Bu dOviz kredilerinin vadesi en fazla bir y1ld1r. SOzkonusu krediler 
kirac1lar1 ihracatc1lar ile yurt icinde veya yurt di§inda dOviz kazand1r1c1 
hizmet ve faaliyetlerde bulunan ki§iler olan Turkiye'de yerle§ik finansal ki
ralama §irketlerine ac1l1r. 

Bu dOviz kredilerinin, finansal kiralama §irketlerince, finansal ki
ralama konusu mallarin (makina, techizat vs.) yurt di§1ndan ithali icin dOviz 
olarak, TOrkiye'den temini amac1yla Turk Liras1 olarak kullan1lmas1 olanakl1-
d1r. 
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Finansal kiralama §irketleri ile sOzle§me yapmi§ olan ihracatc1lar, 
finansal kiralama bedellerini gercekle§tirdikleri ihracat i§lemlerinden sagla
d1klar1 dOvizlerden serbest tasarruflar1na birak1lan % 30'luk kis1mlar1ndan, 
dOviz kazand1r1c1 hizmet ve faaliyetlerde bulunan ki§iler ise bu amacla sagla
yacaklar1 dOvizlerden Odeyeceklerdir. Bu dOvizleri, kirac1 firmalar1n al1§1n1 
yapt1rmaks1z1n finansal kiralama §irketine devretmeleri gerekmektedir. 

Diger taraftan, yurt di§inda taahhOt i§leri ilstlenen firmalar1n fi
nansal kiralama anla§malar1 konusu mallar1n1n kullan1m1 da yurt di§inda olma
l1d1r. 

Finansal kiralama §irketlerinin bu esaslar cercevesinde ald1g1 dOviz 
kredileri, kirac1lar taraf1ndan kredi sores! icinde gercekle§tirilecek ihracat 
(serbest tasarruflar1na birak1lan % 30'luk kis1m) ve dOviz kazand1r1c1 
i§lemler kar§1l1g1nda elde edilen yukar1da belirtildigi §ekilde devredilecek 
finansal kiralama bedeli dOvizlerin, yine kredi sfiresi icinde finansal kirala
ma §irketleri ad1na al1§lar1n1n yap1lm1§ oldugunun bankaya tevsiki suretiyle 
kapat1labilir. 

3.7.1.3. YATIRIM TE$V!K BELGES! KAPSAMINDA DOV!Z KRED!S! ALMALARI ONGOROLEN 
TORK!YE'DE YERLE$!K K!$!LERE ACILACAK DOV!Z KRED!LER! !THALATI DOORU
DAN TE$V!K ED!LEN YATIRIM MALLARI L!STES!NDEN YAPILACAK !THALATIN 
F!NANSMANI !C!N ACILACAK DOV!Z KRED!LER! 

Bankalarca Yat1r1m Te§vik Belgesi'nde dOviz kredisi almas1 OngOrOlen 
TOrkiye'de yerle§ik ki§ilere, bu Yat1r1m Te§vik Belgesi kapsam1nda ve belgenin 
di§ kredi veya dOviz kredisi sOtununa i§lenmi§ kredi miktar1n1n % 30 fazlas1na 
kadar vade s1n1r1 olmaks1z1n kredi ac1labilir. 

Yat1r1m Te§vik Belgesi'nde OngOrillmfi§ bir dOviz kredisirtin, belgenin 
vadesi icinde kalmas1 §art degildir. 

Kredi, Yat1r1m Teevik Belgesi sahibinin, belge kapsam1ndaki i§lemle
ri icin yat1r1mc1n1n tercihleri dogrultusunda dOviz ve/veya Tork Liras1 gerek
sinimlerinin finansmaninda kullan1l1r. 

Kulland1r1lacak dOviz kredisinin, Te§vik Belgesi'nde belirtilen 
dOviz cinsinden ba§ka bir dOviz cinsi Ozerinden kulland1r1lmas1 durumunda, 
kulland1r1lan dOviz kredisinin, te§vik belgesi tarihindeki pariteler 
uygulanarak, Te§vik Belgesinde kay1tl1 dOviz cinsinden bulunacak kar§1t 
tutar1, Te§vik Belgesinde OngOrillen dOviz kredilerinden dfi§fililr. 

Bankalarca bu §ekilde ac1lan dOviz kredileri yaln1zca ihracat ve 
dOviz kazand1r1c1 i§lemlerden saglanan dOvizlerle kapat1lacakt1r. Kredinin 
Tfirk Liras1 veya yurda getirilmesi zorunlu olmayan dOvizlerle kapat1lmas1 
olanaks1zd1r. 

Ayr1ca, ithalat1 dogrudan te§vik edilen yat1r1m mallar1 listesinde 
yer alan mallarin ithalat1n1n finansman1 amaciyla kullan1labilecektir. Kredi
nin Tork Liras1 kullan1m1, an1lan liste konusu mallar1n TOrkiye'den saglanmas1 
durumunda olanakl1d1r. 
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Bankalarca sOzkonusu dOvlz kredllerl, llgllllerln kredl konusu faa
llyetlerl d1§1ndakl lhracat bedellerl, ihracat say1lan sat1§ ve teslimler ile 
dOviz kazand1r1c1 faaliyetlerden saglanan dOvizlerle kapat1labilir. 

Ayr1ca, Kamu Ortakl1g1 tdaresi Ba§kanl1g1'n1n saglad1g1 dOviz fonla
ri ile finanse edilen ve uluslararas1 ihale konusu olan tam projelerin yiikle
nlcisi firmalara, bu idarece, TQrk Liras1 olarak Odenen hakedi§ bedelleri, dO
vlz geliri glbl mQtaala edllerek, kredlnln kapat1lmas1nda kullan1l1r. 

TQrk Eximbank taraf 1ndan baz1 Qlkelere ac1lm1§ olan krediler kapsa
m1nda, bu Qlkelerin lthalatc1lar1 taraf1ndan TQrk bankalar1 nezdlnde act1r1la
cak akreditiflerin finansman1 amac1yla an1lan banka taraf1ndan sOzkonusu ihra
catc1lar1n hesaplar1na alacak kaydedllen ihracat bedelleri, TQrklye'deki ban
kalarca kendi kaynaklar1ndan bu ihracatc1lara kulland1r1lan dOviz kredllerlnln 
kapat1lmas1nda kullan1labilir. 

3.7.1.4. YURT DISINDA !S YAPAN Ttl'RK!YE'DE YERLES!K TORK G!R!S!MC!LER!NE (MOTE
AHH!TL!K, GOMROK HATTI DISI SATI$ MA~AZALARI, DIS SULARDA FAAL!YETLE
R! BULUNAN TORK!YE'DE YERLES!K DEN!ZC!L!K S!RKETLER!, YURT DISINDA !S 
YAPAN KARAYOLU NAKL!YE S!RKETLERI) YURT DISINDAK! !SLER!YLE !LG!L! 
OLARAK ACILAN KRED!LER 

Bu §ekllde kredi kullanacak firmalar1n yurt d1§1ndakl f aaliyetlerlnl 
belgelemelerl gerekmektedlr. 

Bu kredller 32 say1l1 karar'1n 18/e maddeslnde OngOrQlen bankalar1n 
Yurt d1§1na acacaklar1 nakdl dOvlz kredllerl toplam1na lll§kln s1n1rlamaya ta
b! bulunmaktad1r. $0yle kl; 18/d kapsam1na glren glrl§imcilere ve TQrklye'deki 
kl§llere ac1lacak nakdl dOvlz kredlleri lle blrllkte degerlendlrllerek, sOzko
nusu kredllerln toplam1n1n "bankalar1n, D.T.H.'lar1ndan Munzam kar§1l1klar dQ
§QldOkten sonra kalan kism1 ile saglad1klar1 dOviz kredileri toplam1n1" a§ma
mas1 gerekir. 

Ac1lan dOviz kredisl dOviz veya TQrk Liras1 olarak kulland1r1labi
lir. Bu dOviz kredlleri ile gecici blr dOviz hesab1 ac1l1r ve bu hesaptan, 
sOzkonusu giri§imcilerin kredi konusu yurt d1§1ndaki i§leriyle ilgili olarak 
her tQrlQ Odeme yap1labilir. Ornegin; mQteahhitlerin yurt d1§1ndaki l§leriyle 
ilgili olarak Di§ tlcaret mevzuat1n1n ilgill httkamlerine gOre TQrkiye'den sa
tin alacaklar1 mal bedellerinin (ihracat bedeli al1§1 yap1l1r) Odenmesi ola
nakl1d1r. 

Krediye arac1l1k eden bankalar, sOzkonusu §lrketlerln yurtd1§1ndaki 
cal1§malar1n1 ve baglant1lar1n1 lzlemek, tereddQte dQ§Qlen durumlarda Merkez 
Bankas1'na bllgi vermek zorundad1rlar. Ayr1ca, giri§imcllerinde yurt d1§1ndaki 
faallyetlerlni bankalara tevsik etmelerl de gerekmektedir. 

Kredinin dOvlz olarak kullan1lmas1 halinde, firmalara dOvlz cekl ve
ya efektif verilemez. 

Bu kredllerin TQrkiye'de TQrk Liras1 olarak kullan1lan tutarlar1 
TOrk Liras1na dOnQ§tQrQldOkten sonra, yeniden dOvize cevrilemez. 
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Bu kredilerde vade siniri bulunmamakla birlikte, yapilan i§in sUre
sinin kredi vadesine esas te§kil etmesi gerekmektedir. 

Bu kredilerdeki en Onemli konu; kredinin ana para ve faizlerinin, 
giri§imcilerce ve uluslararasi ihalelerle ilgili i§leri Ustlenen TUrkiye'deki 
ki§ilerce yurda getirilmesi zorunlu olmayan dOvzlerle Odenecegidir. Odeme TUrk 
Liras1 ile veya yurda getirilmesi zorunlu clan dOvizlerle yapil1r. 

Tork giri§imcilerinin ve uluslararasi ihalelerle ilgili i§leri Ustle
nen TUrkiye'deki ki§ilerin, yurt di§1ndan saglad1klar1 kArlar, yurda getiril
mesi zorunlu dOviz oldugundan, bu kArlar ile dOviz kredilerinin ana para ve 
faizi Odenemeyecektir. 

Bu giri§imcilerin ve uluslararasi ihalelerle ilgili i§leri ilstlenen 
Turkiye'deki kieilerin, yurt di§i istihkaklarindan, i§in yapimi ile ilgili 
olarak harcadiklari tutarlar yurda getirilmesi zorunlu olmayan dOvizdir. 

Bu dOviz kredilerinin acili§inda kredi tutari, bankalarin dOviz 
pozisyonlarindan, dOviz sat1ei yap1lmaksizin ilgililere Odendiginden, kredi 
anapara geri Odemelerinde de DOviz Alim Belgesi dilzenlenmemesi gerekir. 

Ancak, kredinin faizi ek bir dOviz girdisi nteliginde oldugundan ve 
bankalar ac1s1ndan yurda getirilmesi zorunlu dOviz oldugundan, faizin dOviz 
ali§ i§lemi yap1lacak ve bankalar ad1na DOviz Alim Belgesi duzenlenir. 

Bankalar, act1klari dOviz kredilerinin dOvizle kapatilmasini sagla
lamak icin gerekli Onlemleri almakla yUkUmlUdurler. 

3.7.1.5. ODEMELER! DOV!ZLE YAPILACAK ULUSLARARASI !HALELERLE !LG!L! !~LER! 
OSTLENEN TttRKlYE'DE YERLES!K KlSlLERE ACILACAK DOV!Z KRED!LER! 

Bankalar, Odemeleri dOvizle yap1lacak uluslararasi ihalelerle ilgili 
i§leri Ustlenen TUrkiye'de yerle§ik ki§ilere ve Tork mQteahhit kurulu§lar ile 
di§arida yerle§ik kurulu§lar aras1nda olu§turulan i§ ortakliklar1na dOviz kre
disi acabilirler. 

Bu kredilerde vade sinir1 bulunmamakla birlikte, yap1lan i§in sQre
sinin kredi vadesine esas teekil etmesi gerekmektedir. 

Kredi dOviz olarak kullan1lir, TUrk Lirasi olarak kullanilmasi ola
nakli degildir. Gecici hesaba alinan dOvizlerden firmalara dOviz ceki veya 
efektif verilemez. 

Kredinin geri Odemesi, uluslararasi ihaleden kaynaklanan istihkak 
bedeli dOvizlerle yapilir. 

3.7.1.6. BANKALARIN, SA~LADIKLARI DOV!Z KRED!LER! !LE DOV!Z TEVD!AT HESAPLARI 
TUTARINI GECMEMEK OZERE YURT DISINDA YERLES!K KlS!LERE ACACAKLARI 
DOVlZ KREDlLERl 

Bankalar sagladiklari dOviz kredileri ile D.T.H. (Munzam Kar§1l1klar 
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du§uldiikten sonra) tutar1n1 gecmemek uzere, yurt di§1ndaki yerle§ik ki§ilere 
(Turk firmalar1 ile konsorsiyum olu§turan firmalar) dOviz kredisi acabilirler. 

SOzkonusu dOviz kredilerinin dOviz olarak kulland1r1lmas1 ve kredi
nin Odenmesinin yurda getirilmesi zorunlu olmayan dOvizlerle yap1lmas1 gerek
mektedir. 

3.7.1.7. BANKALARIN T'ORK!YE'DE VE DISARIDA YERLES!K K!$!LER LEH!NE, DI$ARIDA 
YERLE$!K K!$!LERE MUHATAP, YURT !C!NDE ACILACAK ULUSLARARASI !HALE
LERLE !LG!L! OLARAK YURT DISINDA YERLE$!K K!$!LER LEH!NE, T'ORK!YE'DE 
YERLES!K K!S!LERE MUHATAP, DOV!Z ttZER!NDEN TEM!NAT MEKTUBU DttZENLEME
LER!, DOV!Z ttZER!NDEN GARANT! VE KEFALET MEKTUBU VERMELER! 

- TQrkiye'de yerle§ik yurt di§i mQteahhitler, ihracatcilar ithalat
cilar vb. giri§imciler lehine ve yurt d1§1nda yerle§ik ki§ilere hitaben dOviz 
azerinden dazenlenmi§ kesin, gecici, avans ve serbest konulu teminat verilebi
lir. 

- Yurt di§inda yerle§ik ki§iler lehine, yurt di§inda yerle§ik ki§i
lere hitaben teminat mektubu verilebilir. 

- Yurt icinde ac1lacak uluslararas1 ihalelerle ilgili olarak, Yurt 
di§inda yerle§ik ki§iler lehine, Turkiye'de yerle§ik ki§ilere hitaben dOviz 
Qzerinden teminat mektubu duzenlenebilir. 

- K.K.T.C. veya Turkiye'de yerle§ik ki§iler lehine, K.K.T.C.'de 
yerle§ik ki§ilere hitaben TL.uzerinden teminat mektubu dilzenlenebilir, garanti 
ve kefalet verilebilir. 

- Tilrkiye'de yerle§ik ki§ilere hitaben, gerek Turkiye'de gerekse 
yurt di§1nda yerle§ik ki§iler lehine "DOviz kar§1l1g1 Turk Liras1" uzerinden 
gayrinakdi kredi duzenlenebilir. 

3.7.1.8. BANKALARIN B!RB!RLER!NE ACACAKLARI DOV!Z KRED!LER! 

Bankalar1n birbirlerine, bankac1l1k teamulleri cercevesinde dogrudan 
veya uluslararas1 sendikasyona kat1l1m yoluyla vade s1n1r1 bulunmaks1z1n dOviz 
kredisi acabilmeleri olanakl1d1r. 

3.7.1.9. YURT DISINDAK! BANKALARA ACILACAK KURYE VE RAMBURSMAN KRED!LER! 

Bankac1l1k teamullerine gore, cok kisa vadeli olarak acilabilen bu 
krediler bankalar1n kendi kaynaklarindan veya yurt di§1ndan saglad1klar1 fon
lardan verilebilir. 

3.7.1.10. BAKANLIGIN !ZN!NE BAGLI KRED!LER 

Yukar1da belirtilenler di§1nda dOviz kredisi ac1lmas1 Bakanl1g1n On
iznine bagl1d1r. 
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3.7.2. PREF!NANSMAN KRED!LER! ( * ) 

Prefinansman, ihracat ve dOviz kazand1r1c1 i§lemler ile ilgili mal 
ve hizmet a11m1n1n finansmanida kullan1lmak ftzere, firmalar1n bizzat kendile
rince yurt d1§1ndaki a11c1dan veya uluslararasi f inans kurulu§larindan dOviz 
veya efektif olarak saglanip, Tftrkiye'deki bankalar veya Ozel finans kurumlari 
arac1l1g1 ile (garanti verilerek veya verilmeksizin) yurda getirilmek suretiy
le Tftrk Liras1'na cevrilerek kullanilan (dOviz olarak kullanilamaz), anapara, 
f aiz ve masraflar1n1n ihracat ve dOviz kazand1r1c1 i§lemlerden saglanan dOviz
lerle Odenmesi gerekli en fazla 1 yil vadeli kredilerdir. 

3.7.2.1. PREF!NANSMANIN D!~ER DOV!Z KRED!LER!NDEN FARKLARI 

- Prefinansman kredilerinde en uzun vade 1 y1ld1r. Diger dOviz kre
dilerinde ise azami vade s1n1r1 yoktur. 

- Prefinansman kredilerinin dOviz olarak kulland1r1lmas1 olanaks1z
d1r. Prefinansman dOvizi, ihracatciya kulland1r1ld1g1 tarihteki ali§ kuru 
ftzerinden Tftrk Lirasi olarak Odenebilir. 

Diger dOviz kredilerinin ise, T.L. olarak kulland1r1lmas1 yaninda 
dOviz tahsisi yap1lm1§ olan ihracatci firmalara dOviz olarakta kulland1r1lmas1 
olanakl1d1r. 

- Prefinansman kredilerinin kaynagi, yabanci bankalardan saglanan 
fonlardir. 

Diger dOviz kredilerinin kaynagi ise dOviz tevdiat hesaplarindan 
olu§an fonlar ve bankanin dOviz pozisyonudur. 

- Kullanilan prefinansman kredisi kar§1l1g1nda ihracat yap1lm1§ ise 
bu prefinansman kredisi, sftresi icinde gelen ihracat dOvizlerinin mahsubu su
retiyle kapatilabilir. thracat yapilmaz veya sftresi icinde gelen ihracat dO
vizleri ile prefinansman kredisi kapatilamaz ise; iade s1ras1nda dOviz satie 
kurundan tahsil edilir. 

Diger dOviz kredileri TL olarak kulland1r1lm1§ bulunuyorsa, kredi 
dOvizle de kapatilmak istenilse mahsup yapilamaz. Gelen dOvizlerin Once ali§ 
kurundan al1§1n1n, sonra da sat1§ kurundan sat1§1n1n yap1lmas1 gerekir. 

DOviz olarak kulland1r1lm1§ bulunan dOviz kredilerinin ise, sQresi 
icinde yurda getirilen zorunlu dOvizler ve yurda getirilmesi zorunlu dOvizler 
di§indaki dOvizler ile mahsup yap1larak kapat1lmas1 olanakl1d1r. 

Prefinansman veya dOviz kredilerinin istisnai olarak TL olarak ge
ri Odenmesi durumunda ise geri Odeme tarihindeki sati§ kuru esas a11nmal1d1r. 

( * ) Bu bOlQm 32 say1l1 karar'in bazi maddelerinde degi§iklik yap1lmas1na 
dair Karar, Ba§bakanlik Hazine ve Di§ Ticaret Mftste§arl1g1'n1n 91-32/5 
say1l1 Tebligi ve 1-M say1l1 T.C.Merkez Bankasi Genelgesi'nin "Sermaye 
Hareketlerine !li§kin HftkOmler"ine getirilen dgi§iklikler esas alinarak 
haz1rlanm1§t1r. 
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3.7.2.2. PREF!NANSMAN KRED!LER!N!N SAGLANMASI VE KULLANDIRILMASI 

Prefinasman kredileri, ihracatc1 veya dOviz kazand1r1c1 i§lemleri 
yapanlarca, borclu s1fat1yla, 

- Malin veya hizmetin yurtd1§1ndaki al1c1s1ndan, 
- Uluslararas1 piyasalardan, 
- TOrkiye'deki bankalardan veya Ozel finans kurumlarindan(bu durumda 

dOviz kredisinin TL kullan1m1 sOzkonusudur) 

saglanabilir ve TOrk Paras1n1n Kiymetini Koruma Hakk1nda 32 Say1l1 Karar cer
cevesinde kullanilabilir. 

3.7.2.2.1. MALIN ALICISINDAN SAGLANMASI (ALICI F!RMA PREF!NANSMANI) 

Yurt di§indaki al1c1 tarafindan TOrkiye'deki ihracatcilara veya dO
viz kazand1r1c1 faaliyeti yapanlara verilen kredidir. Al1c1 firma prefinansma
n1n1n, ihracat sayilan sati§ ve teslimler icin saglanmas1 olnakl1 degildir. 

Ihracat veya dOviz kazand1r1c1 i§lemler malin veya hizmetin al1c1s1 
olan prefinansman amirine veya bunun gOsterecegi diger bir firmaya yap1l1r. 

Prefinansman kredileri, amir !le yapilan anla§ma cercevesinde kulla
n1l1r. Ihracat, gelen prefinansman dOvizine istinaden yap1l1r ve GOmrOk C1k1§ 
Beyannamesi (GCB) Ozerine de ihracatin "Prefinansmanl1 Odeme" §ekline gOre ya
p1ld1g1 belirtilir. Fiili ihracattan sonra, artik dOviz gel!§! ve DOviz Alim 
Belgesi (DAB) dOzenlenmesi sOzkonusu degildir. Bu §ekilde saglanan prefinans
man kredisinin geri Odemesi daha sonra deginilecek "malla Odeme" kisminda be
lirtildigi gibi yap1l1r. 

Prefinansman mal ihrac1 kayd1yla gelmekle birlikte, prefinansman 
amirine veya gOsterecegi ki§iye ihracat olanag1 olmazsa, amirin izniyle, ihra
catc1 tarafindan ba§ka bir ithalatc1ya yap1lan ihracat1n bedeliyle Odenebilir. 
Bu durumda uluslararas1 piyasalardan temin edilen prefinansman kredisinden 
fark1 olmaz. 

3.7.2.2.2. ULUSLARARASI P!YASALARDAN SAGLANMASI 

Firmalar, bankalar veya Ozel finans kurumlar1 arac1l1g1 ile ulusla
raras1 piyasalardan prefinansman kredileri alabilir ve Odemeleri; 

- !hracat bedelleri ile mahsup edilmek suretiyle, 

- Prefinansman kredisinin, kullan1m sores! icinde yap1lm1§ ve bedel 
leri yurda getirilerek Tork Lirasina dOnu§turOlmO§ ihracat bedelleriyle kapa
t1lmas1 suretiyle (tasfiye) 

- DOviz kazand1r1c1 i§lemler icin saglanan pref inansman kredilerinin 
ihracat di§indaki dOviz kazand1r1c1 i§lemlerden saglanan ve yurda getirilmesi 
zorunlu dOvizlerle Odenmesi suretiyle, 

yapabilirler. 
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3.7.2.2.3. TURK!YE'DEK! BANKALARDAN VE OZEL F!NANS KURUMLARINDAN SA~LANMASI 

TUrkiye'deki bankalardan ve ozel finans kurumlar1ndan saglanan pre
finansman kredileri, bankalarca bankac1l1k teamUlleri cercevesinde mutlaka 
ihracat ve dOviz kazandirici i§lemlerin finansmaninda kullan1lmak uzere aci
l1r. Acilan dOviz kredisinin gecici bir dOviz tevdiat hesabina al1nip, bu he
saptan Turk Lirasi ali§inin yapilmasi olanakli degildir. 

Kredi kullandirilmasi sirasinda DOviz Alim Belgesi duzenlenmez. DO
viz Alim Belgesi, dOviz kredisinin Odenmesinde kullanilan ihracat ve dOviz ka
zandir1ci i§lemlerden saglanan dOvizlerin ali§i sirasinda duzenlenir. 

3.7.2.3. PREF!NANSMAN DOV!ZLER!N!N ALISI 

Merkez Bankasi'nca alim-satimi yapilan konvertibl dOvizler veya 
efektifler prefinansman olarak yurda getirilebilir. 

Prefinansman kredisi ihracat ve dOviz kazand1r1c1 l§lemlerden sag
lanan dOvizlerle Odenecektir. 

Bankalar veya Ozel f inans kurumlarinca prefinasman dOvizi ali§lar1 
bir defada yapilacaktir. Prefinansman olarak getirilen dOvizlerin bir dOviz 
tevdiat hesab1nda tutulup, gereksinime gOre dOviz tevdiat hesabindan al1§1n1n 
yapilmasi olanakli degildir. 

Prefinasman konusu dOvizler: 

- Yetkili bankalar aracil1gi ile havale eeklinde, 
- !thalatci, ihracatci ya da ithalatc1 ve ihracatci adina hareket 

eden ucancu ki§ilerce her ceeit eek veya efektif olarak getirilebilir. 

!thalatci, ihracatc1 veya ithalatci ve ihracatci ad1na hareket eden 
ucancu ki§iler beraberlerinde efektif getirirlerse, gQmrQk idarelerinden bir 
deklerasyon belgesi alinmasi ·zorunludur. 

lhracatci veya ithalatci adina hareket ederek yurt di§1ndan efektif 
getiren ucancu ki§iler, ihracatci veya ithalatc1 ad1na hareket etmeye yetkili 
olduklarina ili§kin noter veya konsolosluklarca dilzenlenmi~ yetki belgesini 
efektiflerin ali§ini yaptirdigi bankaya veya Ozel f inans kurumuna sunacaklar
d1r. SOzkonusu yetki belgesinin, efektif getirenin yurda giri~ tarihinden Once 
veya sonra duzenlenmesi olanaklidir. 

DOviz ali§1ni yapan yetkili bankalar ve ozel f inans kurumlar1 belir
tilen konulari araet1rd1ktan sonra dOviz alim belgesini duzenlerler. 

DOviz alim belgesi Ozerinde; 

- DOvizlerin hang! ihracatci ad1na geldigi, 
- !hracat1n yap1lacag1 ithalatci firma, 
- Al1§i yapilan dOviz veya efektifin prefinansman dOvizi oldugu, 
- Ne §ekilde geldigi (Havale, eek, efektif, seyahat eek!) 
- Prefinansmanin sdresi, 
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- Prefinasman dovizleri ihracatc1 veya ithalatc1 ad1na hareket eden 
Ocilncil ki§ilerce eek olarak getirilmi§ ise, ceki getiren ki§inin ad1, soyad1 
ve adresi, eger efektif olarak getirilmi§ ise, efektif getirenin ad1, soyad1, 
adresi, pasaport numaras1, pasaportun verildigi yer ve TOrkiye'ye son giri§ 
tarihi ve yetki belgesinin tarih ve numaras1, 

bellrtilir. 

Efektif dOvizler ihracattan Once bir bankaya sat1lm1§ olmas1 gerekir 

Prefinansman dOvizlerinin efektif §eklinde getirilmesi durumunda, 
bankalar veya Ozel finans kurumlar1, g1lmr1lklerce onayl1 deklerasyon belgesi 
Ozerine, al1§1n1 yapt1klar1 efektif tutar1n1 yaz1p, onaylarlar. 

3.7.2.4. PREF!NANSMAN KRED!S!N!N VADES! 

Prefinansman kredisinin en fazla kullan1m sores! bir y1ld1r. Bir 
y1ldan kisa vadeli kredileri bankalar kreditOriln onay1n1n a11nmas1 ko§ulu ile 
bir y1la kadar uzatabilirler. 

Prefinasman kredilerinin vadesi bir y1l olmakla birlikte milcbir se
bep durumlar1nda sore uzat1m istemleri Hazine ve D1§ Ticaret MOste§arl1g1'n1n 
bagl1 bulundugu Bakanl1kca sonucland1r1l1r. Ayr1ca, prefinansman1n vadesi 
icinde en az % 75'inin yap1lmas1 ko§uluyla ve amirin (al1c1 veya finans kuru
lu§u) sore uzat1m1na ili§kin iznini gOsteren belgenin ibraz edilmesi durumunda 
bir y1ll1k sore sonunda kapat1lamayan prrefinansman kredilerinin vadeleri, bi
tim tarihinden itibaren azami birer ayl1k silrelerle, mal bedeli dOvizlerin 
yurda getirilme saresini gecmemek azere, ac defa Hazine ve D1§ Ticaret Maste
§arl1g1nca uzat1labilir. 

!hracat saresi, 87/2 say1l1 !hracat1 Te§vik Tebligi'nde 24 ay olarak 
belirlenen gemi, komple fabrika ve tesis ihracat1n1n finansman1 amac1yla 24 
ay, meyan kOkd, Qzdm, incir ve tatiln ihracat1 amac1yla da en fazla sdre 18 ay 
vadeli prefinasman kredisinin yurt d1§1ndan saglanmas1 olanakl1d1r. 

Soza edilen ariln veya mallar1n ihrac1 icin, 18 ve 24 ay vade ile 
saglanan prefinansman kredileri, kismen de olsa belirtilenler di§1ndaki ariln
ler veya mallar ile kapat1lmak istenirse, kredinin vadesi, dOviz a11m belgesi 
tarihinden itibaren I y1l ile s1n1rl1 tutulur. 

3.7.2.5. PREF!NANSMAN KRED!S!N!N DEVR! 

Pref inasman Kredisinin a§ag1daki ko§ullarla iki ihracatc1 firma ara
s1nda devredilebilmesi olanakl1d1r. 

- Amirin (al1c1/finans kurulu§u) onay1 a11nmal1d1r. 

- Devir fiili ihractan Once ve ancak bir kez yap1labilir. 

- Devir i§lemi, DOviz Alim Belgesinin dazenlendigi tarihten itibaren 
prefinansman kredisinin kullan1m saresi icinde gercekle§tirilmelidir. 
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- Prefinansman kredisinin kis1m kis1m devri olanakl1 degildir. Pre
finansman kredisinin, ihracat yap1lmam1§sa tamam1n1n, yap1lm1§sa bakiyesinin 
tamam1n1n bir kerede bir firmaya devredilmesi olanakl1d1r. 

- Prefinasman1n malla Odenmesi durumunda (al1c1 firma prefinansman1) 
ihracat, arac1 ihracatc1 kanal1yla gercekle§tirilecek ise, fiili ihractan Once 
prefinansman, arac1 ihracatc1ya yukar1da belirtilen ko§ullarla kismen devredi
lebilecektir. 

Kismen devredilen kis1m icin, devir alan arac1 ihracatc1 adina dOviz 
a11m belgesi dOzenlenerek, devreden ad1na duzenlenen dOviz a11m belgesi, dev
redilen kis1m kadar iptal olunur. Fiili ihrac s1ras1nda, GOmrOk C1k1§ Beyanna
mesi 'ne (GCB) prefinansman1 getiren firman1n ilnvan1 kaydedilir. Prefinansman1 
kismen devralan arac1 ihracatc1, bu prefinansman1 ba§kas1na devredemez. Kismen 
devirde ihracat, prefinansman amirinden ba§kasina yap1lacak ise bu konuda da 
amirin onay1 al1nm1§ olmal1d1r. Kismen devredilen prefinansman1n mahsup veya 
tasfiye yoluyla kapat1lmas1 sOzkonusu degildir. 

Prefinansman dovizlerinin devri halinde, prefinansman dOvizini dev
ralan ihracatc1 ad1na yeni bir DOviz Alim Belgesi dOzenlenerek Qzerine dOviz 
a11m belgesinin degi§iklik sonucu yeniden dQzenlendigine ili§kin bir §erh ko
nulmas1 ve eski dOviz a11m belgesinin yenisine ili§tirilmesi gerekmektedir. 
DOviz al1m belgesinin Ozerine, devreden ve devralan ihracatc1lara ait te§vik 
belgeleri varsa, bunlar1n tarih ve say1lar1n1n da not edilmesi gerekir. 

Devri yap1lan prefinansman kredisi, ihracattan saglanan dOvizlerle 
Odenmek Ozere al1nm1v ise, ihracattan saglanan dOvizlerle, dOviz kazand1r1c1 
i§lemler icin a11nm1§ ise yine dOviz kazand1r1c1 ielemlerden saglanacak dOviz
lerle Odenmesi gerekecektir. Prefinansman kredisinin ba§lang1ctaki Ozelliginin 
sonradan degi§tirilmesi olanakl1 degildir. 

3.7.2.6. PREF!NANSMAN KRED!LER!N!N ODENMES! (KAPATILMASI) 

Prefinasman kredileri (faiz, gider ve komisyonlar dahil) ihracat 
icin saglanm1§sa ihracattan elde edilen dOvizlerle, dOviz kazand1r1c1 i§lemler 
icin saglanmi§sa dOviz kazand1r1c1 i§lemlerden elde edilen dOvizlerle kapat1l
mal1d1r. 

Prefinansman kredilerinin yurda getirilmesi zorunlu olmayan dOviz
lerle Odenmesi olanakl1 degidir. 

3.7.2.6.1. MAL VEYA H!ZMET !HRACI !LE ODEME (Al1c1 Firma Prefinansman1) 

Prefinasman kredilerinin mal ihracat1 ile Odenmesi durumunda, ihra
cat hesab1 kapat1l1rken prefinansman al1§1 s1ras1nda dQzenlenen dOviz a11m 
belgelerinin firma ve banka Orneklerine fiili ihracat1 yap1lan tutarlar, GOm
rQk C1k1e Beyannamelerinin tarih ve say1s1 yaz1lacakt1r. GilmrOk c1k1§ beyanna
mesi uzerine de dOviz a11m belgesinin tarih ve say1s1, tutar1 ve prefinansman 
kredisinin referans numaras1 yaz1lmal1d1r. 

Ancak, mal ihracat1 ile yap1lan Odemede, ihrac~tla ilgili gOmrQk c1-
k1§ beyannameleri prefinansman kredisinin vadesi icinde tescil edilmie ise, 
gQmruk c1k1§ beyannamesinin kapsam1 prefinansman kredisinin vadesi di§1nda ol-
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sa bile, gOmrO.klerce i§lemin sonucland1r1lmas1 kayd1yla, yap1lan ihracat bu 
prefinansman kredisinin taahhildOne say1lacakt1r. 

Prefinansman dOvizinin al1§1n1 yapan banka ihracat hesab1n1 kapatan 
bankadan farkl1 ise, hesab1 kapatan banka prefinansman dOvizin al1§1n1 yapan 
bankaya nezdindeki dOviz a11m belgesi Ornegine gerekli notu koymas1 icin bilgi 
vermesi gerekir. 

Hesap kapatmada fiili ihracat tarihindeki arac1 banka capraz kurlar1 
esas a11n1r. 

Prefinansman kredilerine ili§kin sOzle§mede taraflar aras1nda kredi 
icin belirli bir oranda faiz Odenmesi OngOrillmil§ ise, bu faiz tutar1n1n mal 
olarak Odenmesi olanakl1d1r. 

3.7.2.6.2. !HRACAT BEDELLER! !LE MAHSUP ED!LMEK SURET!YLE ODENMES! 

Bir illkeden saglanan prefinansman kredisi, herhangi bir illkeye yap1-
lacak ihracattan saglanan dOvizlerle, Tilrk Liras1 kar§1l1g1 ihracatc1ya Oden
meksizin, mahsup yoluyla Odenebilir. 

thracat1 Te§vik Belgesi kapsam1nda olsun veya olmas1n, ihracat be
dellerinin prefinansman kredilerine mahsubunda zorunlu dOviz devri yap1l1r, 
ancak bu bedellerin tamam1 mahsup i§lemlerinde kullan1lmal1d1r. 

!hracat bedellerinden % 30 oran1nda dOviz tevdiat hesab1na a11nan 
veya yurt di§inda b1rak1lan tutarlar ile ihracat ve dOviz kazand1r1c1 i§lem
lerle ilgili olarak yurt di§1na Odenen komisyon vs. giderler mahsuben taahhilde 
say1lmamaktad1r. 

Taahhilt kapatmada, ce§itli tarihlerde al1§1 yap1lan dOvizlerin pre
finansman1n kullan1ld1g1 dOviz cinsinden farkl1 olmas1 durumunda, al1§1 yap1-
lan dOvizler ihracat bedellerinin al1§1 ile ilgili dOviz a11m belgesi tarihin
deki arac1 banka capraz kurlar1ndan prefinansman1n kullan1lm1§ oldugu dOviz 
cinsine cevrilir. 

Mahsup s1ras1nda, mahsup tarihindeki arac1 banka al1§ kurlar1ndan 
dOviz a11m ve sat1m belgesi dilzenlenir. 

Prefinansman kullanan firmalar1n mahsubu yap1lan ihracat kar§1l1g1 
dOvizlerin kullan1lan prefinansman kredisi ile ilgili oldugunu mahsubu yapan 
arac1 bankaya yaz1l1 olarak beyan etmeleri gerekmektedir. 

Mahsup yap1l1rken, prefinansman al1§1 s1ras1nda dilzenlenen DOviz 
a11m belgesinin firma ve banka Ornegi Qzerine mahsup s1ras1nda dazenlenen do
viz alin belgesinin Gilmrilk C1k1§ Beyannamesinin tarih, say1 ve tutar1 yaz1l1r 
ve mahsuben kapatma yap1ld1g1na ili§kin not konur. Prefinansman ile ilgili dO
viz alim belgesini ba§ka bir banka dilzenlemi§ ise, mahsubu yapan banka prefi
nansman dOviz a11m belgesini dilzenleyen bankaya kendisindeki dOviz a11m belge
si Ornegine soza gecen notlar1 koymas1 icin bilgi vermelidir. 

Pref inansman dOvizinin al1§1 s1ras1nda dilzenlenen dOviz alim belge
sinin Qzerinde te§vikten yararlan1ld1g1 veya taahhildOn kapat1ld1g1 vb.gibi 
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herhangi bir not bulunmamal1d1r. Bulunmas1 durumunda mahsup ielemi yap1lamaz. 

Hesap kapatmada mahsup tarihindeki, arac1 banka capraz kurlar1 esas 
a11n1r. 

Prefinansman dOvizlerinin, prefinansman1n getirildigi tarihten Once 
fiili ihrac1 gercekle§tirilmi§ ihracat bedelleri !le, ihracat bedeli dOvizler 
yurda getirilme sQresinde gelmi§ olsa bile, mahsusu olanakl1 degildir. 

Mahsup i§lemlerinin, prefinansman1n kullan1m sQresi ve ihracat be
dellerinin yurda getirilmesi sQresi icinde yap1lmas1 gerekir. thrac bedelleri
nin yurda getirilmesi icin al1nan ek sQrelerde mahsup yap1lamamaktad1r. 

Fiili ihracat tarihinden sonra ikinci fie ayl1k dOnem icinde yurda 
getirilen ihracat bedeli dOvizler thracat1 Te§vik Belgesi iceriginde olsun ya 
da olmas1n bu dOvizlerle prefinansman kredilerinin mahsup yoluyla kapat1lmas1 
olanakl1 degildir. 

thracat1n arac1 ihracatc1 arac1l1g1 !le yap1lmas1 durumunda, ihraca
t1n arac1 ihracatc1 taraf1ndan yap1ld1g1n1n ve lehine pref inansman gelmi§ clan 
f irman1n Qretici oldugunun Gfimiilk C1k1§ Beyannamesi ve diger belgelerle belir
lenmesi ve arac1 ihracatc1n1n onay1 a11nmak ko§uluyla, arac1 ihracatc1 ad1na 
gelen ihracat bedelleri ile Qretici ad1na gelmi§ clan pref inansman kredisi 
mahsuben Odenebilir. Bu durumda, dOviz al1m belgesi arac1 ihracatc1 ad1na, dO
viz sat1m belgesi Qretici ad1na dilzenlenir. 

Oretici olmayan ihrcatc1lar1n, !TB kapsam1nda olsun ya da olmas1n 
gercekle§tirdikleri ihracat1n finansman1nda kullan1lmak Qzere saglad1klar1 
prefinansman kredilerinin kapat1lmas1nda an1lan ihracatc1lar1n arac1 ihracatc1 
arac1l1g1 ile gercekle§tirecekleri ihracat bedeli dOvizlerin say1lmas1 olanak-
11 degildir. 

3.7.2.6.3. ULUSLARARASI P!YASALARDAN SA4LANAN PREF!NANSMAN KRED!S!N!N, SURES! 
!C!NDE !HRACAT, !HRACAT SAYILAN SATIS VE TESL!MLER !LE DOV!Z KAZAN
DIRICI H!ZMETLER!N GERCEKLEST!R!LEREK AYNI SOREDE BEDELLER!NE A!T 
ALISLARININ YAPILDI4ININ BELGELENMES! KOSULU !LE, VADES!NDE VEYA 
VADES!NDEN ONCE KARSILI4I TORK L!RALARININ ODENMES! SURET!YLE KAPA
TILMASI (TASF!YE) 

Pref inansman kredisinin al1§1n1n yap1ld1g1 tarih ile vade tarihi 
aras1nda prefinansman tutar1nda (anapara + faiz + giderler) ihracat yap1ld1g1 
ve yap1lan ihracat bedellerinin yurda getirilerek TL's1na dOnil§tiliilldQgQ DOviz 
Alim Belgesi ve GQmrQk C1k1§ Beyannamesi ile belgelendirilirse, prefinansman 
taahhQdQ yerine getirilmi§ say1l1r. Bu durumda prefinansman kredisi tutar1 do
vizler vadesinde kar§1l1g1 TQrk Liralar1 yat1r1larak transfer edilir. 

Prefinansman kredisinin al1§1 yap1lm1§ olan pe§in dOvizlere dayan1-
larak yap1lan ihracatla kapat1lmas1, pe3in dOvizin a1131n1n prefinansman kre
disinin kullan1m saresi icinde yap1lm13 olmas1 ve al131 yap1lan bu pe3in dO
viz dOvizle ilgili ihracat1n da sOzkonusu silre icinde gercekle§mesi durumunda 
olanakl1 olabilir. 
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Aram.izda bankacilik anla§masi bulunan Olkelere veya anla§mali Olke
lere yapilan ve bedelleri T.C.M.B'ca TL olarak Odenen ihracat da prefinansman 
taahhOdOne sayilabilir. 

Prefinansman kredisinin kullan1m tarihinden Once fiili ihracati ger
cekle§tirilen ihracat bedelleri prefinansmanin kullanim tarihinden sonra yurda 
getirilirse bu ihracat bedelleri prefinasman kredisinin kapatilmasinda kulla
nilmaz. Ayrica, prefinansman kredisinin kullanim sQresi icinde fiili ihracati 
yapilip, dOvizleri vade tarihinden sonra yurda getirilen ihracat bedelleri de 
prefinansman taahhOdQne sayilmaz. 

Bedelleri dOviz getirme sOresinin di§inda yurda getirilen ihracat, 
dOviz getirme sQresi sonu ile dOviz ali§inin yapildigi tarih arasinda dogan 
kur farkinin Destekleme Fiat !stikrar Fonu'na aktarilmasi ko§uluyla, taahhOde 
sayilabilecektir. Yalniz DOviz Alim Belgesi tarihi kesinlikle prefinansman va
de tarihinden sonra olmam.alidir. 

TaahhOt kapatmada ce§itli tarihlerde al1§i yapilan dOvizlerin prefi
nansman kredisinin kullanildigi dOviz tOrOnden farkli olmas1 durumunda, ali§i 
yapilan dOvizler ihracat DOviz Alim Belgesi tarihindeki araci banka capraz 
kurlarindan prefinansma nin kullanilmi§ oldugu dOviz tQrOne cevrilir. 

!hracatin araci ihracatci araciligi ile yapilmasi durumunda, ihra
catin araci ihracatci araciligi ile yapildiginin ve lehine prefinansman kre
disi gelmi§ olan firmanin Qretici oldugunun belgelendirilmesi ve ihracatcinin 
onayi ile sOzkonusu dOvizler prefinansman kredisinin kapatilmasinda kullanila
bilir. Bu durumda DOviz Satim Belgesi ihracatci adina dOzenlenir. 

Oretici olmayan ihracatcilarin, ihracati te§vik belgesi kapsam.inda 
olsun ya da olmasin gercekle§tirdikleri ihracat finansman1nda kullanilmak Qze
re sagladiklari prefinansman kredilerinin kapat1lmasinda anilan ihracatcilarin 
araci ihracatc1 arac1l1giyla gercekle§tirecekleri ihracat bedeli dOvizlerin 
sayilmasi olanaksizdir. 

!hracatc1 firmalarin prefinansman kredisinin kapat1lmas1nda kulla
nilan DOviz Alim Belgelerinin kapat1lmas1 yap1lan pref inansman kredisi ile il
gili oldugunu yaz1l1 olarak beyan etmeleri gerekir. 

Prefinansman kredisinin yurtd1~ina transfer! siras1nda, prefinansma
nin kapatilmasinda kullanilan ihracatla ilgili DOviz Alim Belgesi'nin ilgiliye 
ait as1l Ornegi ile banka Ornegi ve GQmrQk Ciki§ Beyannam.esi'nin orjinal banka 
Ornegi incelenerek, ba§ka bir kredi tahhOdOnde kullanilip kullan1lmad1g1nin 
belirlenmesinin ardindan bu belgelere, prefinansman kredisinin referans numa
ras1 yaz1l1r ve prefinansman taahhOdOnQn kapatilmasinda kullan1ld1g1na ili§kin 
not konulmasi gerekir. 

Eger prefinansmana aracil1k eden banka, ile ihracata ili§kin DOviz 
Alim Belgesi'ni dozenleyen banka farkli ise; kapatmay1 yapan banka dOviz a11-
§in1 yapan bankaya, nezdindeki DOviz Alim Belgesi'nin banka Ornegine gerekli 
notu koymas1 icin gerekli bildirimi yapar. Bildirimi alan bankan1n, kendisin
deki DOviz Alim Belgesi'ne gerekli notu koyarak daha Once kredi kullan1m1 var
sa durumu kapatmay1 yapan bankaya bildirmesi gerekir. 
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Transfer yapilmadan Once, prefinansmanin ali§i sirasinda dOzenlenen 
DOviz Alim Belgesi'nin banka ornegi Ozerine te§vikten yararlanildigi veya ta
ahhOdiln kapatildigi konularinda not konulmami§ olmasina dikkat edilmelidir. 

Prefinansman ile ilgili DOviz Alim Belgesi'nin banka ve firma Ornegi 
Ozerine de, hangi GOmrOk Ciki§ Beyannamesi ve DOviz Alim Belgesi ile kapatil
masi yapilmi§sa, o belgelerin tarih ve sayilari yazilmalidir. 

Prefinansman ile ilgili dOviz alim belgesini dOzenleyen banka ile 
prefinansman dOvizinin transferini ve kapatmasini yapan banka farkli ise, 
transfer! yapan bankanin prefinansman dOviz ali§ini yapan bankaya, nezdindeki 
dOviz alim belgesi Ornegine not koymasi icin bilgi vermesi gerekir. 

Prefinansmanin kapatilmasinda kullanilan ihracat bedelinin al1§1n1 
yapan banka, prefinansman1n kapatmas1n1 yapan bankaya bu al1§1yla ilgili DOviz 
Alim Belgesi ve GOmrOk Cik1§ Beyannamesi'nin herhangi bir taahhOt kapat1lma
s1nda kullan1lmad1g1na ili§kin bir yazi gOnderir. 

Yukarida belirtildigi §ekilde kapatildigi belirlenen pref inansman 
kredisi kar§1ligi dOvizlerin vadede cari kurdan sati§i yap1larak yurt di§ina 
transfer edilmesi gerekir. Prefinansman kredisinin al1§1 yap1lan ihracat bede
li dOvizler ile vadeden Once de kapatilmasi olanakl1d1r. 

3.7.2.6.3. DOV!Z KAZANDIRICI !$LEMLER !C!N SA~LANAN PREF!NANSMAN KRED!LER!N!N, 
!HRACAT DISINDAK! DOV!Z KAZANDIRICI !SLEMLERDEN SA~LANAN VE YURDA 
GET!R!LMES! ZORUNLU DOV!ZLERLE ODENMES! 

Pref inansman kredilerinin Odenmesinde kullan1lan dOvizlerin dOviz 
kazand1ric1 i§lemlerden sagland1gi sOzle§me, navlun faturasi, hizmet faturasi, 
kon§imento vs. ile belgelendirilmelidir. Belirtilen amaclarla kullanilan pre
finansman kredileri yukarida belirtilen gene! uygulama dogrultusunda kapatila
bilir. 

3.7.2.7. PREF!NANSMAN KRED!LER!N!N VADES!NDE KAPATILAMAMASI DURUMUNDA GELEN 
DOV!ZLER!N !ADES! 

Prefinansman ile faizlerinin kredinin vadesine kadar yap1lan ihracat 
veya dOviz kazandiric1 i§lemlerden saglanan dOvizlerle kapatilmasi gerekir. 

Bankalar, Ozellikle garanti verdikleri ve aracilik ettikleri prefi
nansman kredilerinde, kredinin ihracat ve dOviz kazandir1c1 i§lemlerden sagla
nan dOvizlerle Odenmesi icin gerekli Onlemleri alirlar. Prefinansman kredisi
nin ihracat veya dOviz kazandir1ci i§lemlerden saglanan dOvizlerden kapat1la
mamas1 olanaksiz ise, gelen dOvizlerin geri gOnderilmesi taraflar aras1ndaki 
sOzle§meye dayan1larak yap1l1r. 

Pref inansman kredisini ihracat ve dOviz kazand1r1c1 i§lemlerle ka
patmayan firmalar kredinin vadesinin bittigi ayi izleyen ay1n lS'ine kadar 
T.C. Merkez Bankas1'na bildirilir. 

Bankalar geri Odemeyi yapmadan Once, krediye ili§kin dOvizlerin al1-
§i sirasinda dOzenlenen dOviz al1m belgesi banka ve firma Ornegini inceler, bu 
dOviz alim belgeleri Ozerinde ihracata, ihracat kapatmasina veya mahsubuna, 
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ihracat te§viklerine (vergi iadesi vs.) ili§kin herhangi bir kay1t bulunmamas1 
durumunda transfer! yaparlar. 

Prefinansman al1§1 s1ras1nda dOzenlenen dOviz al1m belgesinin firma 
ve banka Ornegine iade yap1ld1g1na ve herhangi bir te§vik uygulamas1nda kulla
n1lmayacag1na ili§kin not konulmal1d1r. 

Eger transfer yap1ld1ktan sonra, iade edilen dOvizlerle ilgili ola
rak ihracat te§viklerinden yararlan1ld1g1 belirlenirse, saglanan te§vikler 
6183 say1l1 kanuna gore geri al1n1r. 

Prefinansman1n devredilmi§ olmas1 durumunda da bu ko§ullar aranmak-
tad1r. 

Prefinansman ve Tfirk Liras1 olarak kullan1lan dOviz kredisinin vade
sinde yukar1da belirtildigi §ekilde kapat1lamamas1 durumunda, dOvizlerin geri 
gOnderilmesi sOzkonusu oldugunda, transfer cari kurdan yap1l1r. 

Prefinansman kredisi ihracat icin saglanm1§sa ihracattan elde edilen 
dOvizlerle, dOviz kazand1r1c1 i§lemler icin saglanm1§sa dOviz kazand1r1c1 i§
lemlerden elde edilen dOvizlerle kapat1l1r. 

3.7.2.8. BANKA KRED!S! !LE SA~LANAN PREF!NANSMAN KRED!LER! 

Prefinansman kredisini acacak olan yabanc1 banka bu kredinin vadesi
ne kadar ihracat ile kapat1lamamas1 halinde, gOnderilen dOvizlerin iade oluna
cag1n1n bir banka tarafindan garanti edilmesini isteyebilir. 

Banka firma hakk1nda istihbarat yapar, kredi durumunu inceler. Duru
mu kredi icin uygunsa firmadan bir ihracat prefinansman taahhOtnamesi a11n1r. 
Bu taahhfitnamede: 

- Banka referans1,· 
- Prefinansman1n dOviz cinsi ve tutar1, 
- All§ tarihindeki TOrk Liras1 kar§1l1g1, 
- Sore ba§lang1c ve bitie tarihleri, 
- Prefinansman1n ili§kin oldugu ihracat, 
- !hracat1n yap1ld1g1 firma, 

gOsterilir ve ihracatc1 ••• 

- D1§ar1dan saglanan prefinansman kredisinin TL kare1l1g1n1, ihraca
t1nda kullanmak Ozere bankadan tahsil ettigini, 

- Bu i§lemle ilgili yOkOmlfilfikleri kambiyo mevzuat1na gore yerine 
getirecegini, 

- Prefinansman kredisinin ihracatla kapat1lamamas1 halinde, geri 
Odeme o tarihte cari kur Ozerinden yap1lacag1 icin, dogabilecek kur riskinin 
kendine ait olacag1n1, 

- 86 -



- Bankaca yap1labilecek anapara, faiz, komisyon gider vergisi vb. 
tum Odemeleri gecikmeksizin bankaya yat1racag1n1 beyan ve taahhQt eder. 

Garanti mektubu bir teminat kar§1l1g1nda veriliyorsa bu teminat da 
a11nd1ktan sonra mektup dQzenlenip, prefinansman1 veren yabanc1 bankaya gOnde
rilir. 

Bu garanti mektubunda; ihracat1n kismen veya tamamen gercekle§tiril
memesi halinde, garanti mektubunun vadesinde yap1lacak Odeme talebinin hem.en 
yerine getirilecegi taahhOdilnde bulunur. 

3.7.2.9. DOV!Z VE PREF!NANSMAN KRED!LER! ORTAK YONLER! 

- DOviz, prefinansman kredilerinin al1nma ve verilmesinde lehte ve 
aleyhte dogacak kur farklar1 ilgililere aittir. 

- Yurt d1§1ndan temin edilen nakdi kredilerin yurda dOviz olarak ge
tirilerek kullan1lmas1 gerekmektedir. Yurt d1§1ndan a11nan ve TQrkiye'deki 
bankalarca ac1lan dOviz kredilerinin DOviz Tevdiat hesab1na a11narak kullan1l
mas1 olanakl1 bulunmamaktad1r. 

- Krediye ili§kin faiz, diger masraflar, teminat, dOvizlerin iadesi 
gibi hususlar taraflar aras1nda serbestce belirlenir. Bankalar ve Ozel finans 
kurumlar1, taraflar aras1nda belirlenen esaslara gOre i§lem yaparlar. Krediye 
ili§kin, anapara, faiz ve masraf transferleri bankalar1n kendi kaynaklar1ndan 
kar§1lan1r. 

- Kredi teminine arac1l1k etmesi uygun gOrQlmeyen bankalar Hazine ve 
D1§ Ticaret MQste§arl1g1'nca belirlenir. 

Bankalar1n arac1l1g1 olmaks1z1n TQrkiye'de yerle§ik ki§iler borclu 
s1fat1yla yurt d1§1ndan dogrudan kredi saglayabilirler. Ancak, bu kredileri 
bankalar ve Ozel finans kurumlar1 arac1l1g1 ile kullan1rlar. 

- DOviz kredilerinin, bankalar ve Ozel finans kurumlar1 arac1l1g1 
ile, di§ piyasalardan anormal say1lacak komisyonlarla temin edilmemesi, Olke
mizin uluslararas1 piyasalardan saglad1g1 kredi degerliligini sarsmamas1 ac1-
s1ndan dikkat edilmesi gereken bir konudur. 

- Tork Liras1 veya dOviz olarak kullan1lan dOviz kredileri ve prefi
nansman kredileri saglanan ba§ka bir dOviz ve pref inansman kredisi ile mahsu
ben Odenmez. 

- thracat ve ihracat say1lan sat1§ ve teslimler ile dOviz kazand1r1-
c1 faaliyetlerden saglanan bedellerle kapat1lmas1 gerekmektedir. Kapat1lmas1 
gereken dOviz kredisi, faiz pe§in kesilmi§ ise kredi miktar1 kadar, anaparaya 
ilave edilmek suretiyle hesaplanmi§sa anapara + faiz kadar olacakt1r. 

- Bankalar ve Ozel f inans kurumlar1 act1klar1 her doviz kredisi ve 
arac1l1k ettikleri veya garanti verdikleri prefinansman kredileri icin firma 
ve referans numaras1 alt1nda ayr1 bir dosyada bu i§lemleri izlerler. 
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- DOviz tahsisi mutad i§lemler, Kambiyo Mevzuatina gore dOviz Oden
mesi gereken i§lemlerdir (GOrQnmeyen !§lemler, ithalat gibi). 

- Yatirim mallari, 32 sayili Karar'in uygulanmasinda, Yatirim Te§vik 
Belgesi kapsamindaki makina ve techizat ile !thalat Rejiminde ithalati dogru
dan te§vik edilen yatirim mallari listesinde yer alan maddeleri !fade eder. 

- thracatin finansmaninda kullanilan prefinansman ve dOviz kredile
rinin kapatilamsinda, ta§imanin Tftrk veya yabanci nakil araclari ile yapildi
gina bakilmaks1zin ihrac bedelinin FOB tutarinin esas alinmasi gerekmektedir. 

- Alici f irmadan temin edilen pref inansman kredisi kar§iliginda ya
pilacak ihracatta, Gftmrftk Ciki§ Beyannamesi ve Serbest !hracat Beyannamesi 
nzerine, ihracatin "prefinansmanli Odeme" §ekline gore yapildigi, yurt di§in
daki bir finans kurumundan saglanan prefinansman kredileri ile Tftrkiye'deki 
bankalardan saglanan dOviz kredileri kapsaminda yapilacak ihracatta ise, akre
ditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili Odeme §ekillerinden birisi ile ya
pildigi kaydedilir. 

- Tfirk paras1 Qzerinden yurda getirilmi§ihracat bedelleri ile dOviz 
kazandirici hizmet bedelleri prefinansman ve dOviz kredilerinin kapatilmasinda 
kullan1labilecektir. DOviz veya prefinansman kredilerininkapatilmas1nda, ihra
cat bedeli olarak DOviz Alim Belgesinde kay1tli TQrk Liralar1nin, kredi konusu 
dOviz cinsine ait cari dOviz sati§ (dOviz alim belgesi tarihindeki) kurlarina 
bOlQnmesi suretiyle bulunacak dOviz miktari kredi tutarindan dft§Qlerek i§lem 
yapilacaktir. 

- TQrkiye'de yerle§ik ki§ilerce yurt di§indan saglanan kredilerin 
mahsup yoluyla kapatilmasi olanaklidir. 

- DOviz ve pref inansman kredilerinin, ilgililerin yurda getirmesi 
zorunlu olmayan dOvizleriyle actiracaklar1 dOviz tevdiat hesaplarindan (ihrac 
bedelinin % 30'luk kism1 TOrkiye getirilmesi zorunlu olmayan dOvizdir) geri 
Odenmesi, dOviz tevdiat hesaplarinin kredi sQresi icinde gercekle§en sOzkonusu 
i§lemlerden yine bu sore icinde elde edilen dOvizlerle ac1lm1§ oldugunun sap
tanmasi ko§uluyla ve dOviz satiQi yap1lmaks1z1n olanaklid1r. 

- Findik di§1ndaki ba§ka bir malin ihrac1 amaciyla al1§1 yap1lan 
prefinansman ve Tftrk Liras1 olarak kullan1lan dOviz kredileri find1k ihracinda 
kullanilamamaktadir. 

- Mal iharac1n1n finansman1nda kulland1r1lan kredilerde, kredinin 
vergi, resim, hare istisnasindan yararlandir1lacag1 azami snreler 91/1 say1l1 
thracati ve DOviz Kazandir1ci Faaliyetleri Te§vik Tebligi'nde belirtilmi§tir. 

- Di§ turizme donnk konaklama tesislerinin, bankalardan saglad1klar1 
ve Turkiye'de Tftrk Liras1 olarak kulland1klar1 dOviz kredisi ile yurt di§1ndan 
temin ettikleri prefinansman kredilerinin kapatilmas1nda, yurt di§1ndan gelen 
gruplara verilen hizmet kar§1l1gi fatura ve tesisler ad1na dOzenlenmi§ DOviz 
Alim Belgeleri ile turistlere mQnferit olarak verilen hizmet kar§1ligi fatura 
vs. belgeler ve ayni icerikteki DOviz Alim Belgeleri kullan1labilir. 
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3.7.3. BELGEL! !$T!RA /AVANS 

Vesaik (belge) kar§1l1g1 olarak yapilan ihracatta, sat1c1 urftn bede
linin a11c1 taraf1ndan transfer edilmesine kadar beklemek istemezse, gOnderme 
belgelerini a11c1 uzerine ke§ide ettigi bir policeye ekleyerek bankaya verir 
ve bankadan police bedelinin kendisine pe§in olarak Odenmesini isteyebilir. 

Banka, policeyi satin al1p, faiz ve diger giderleri keserek kalan 
tutar1 ihracatc1ya Oder. 

Belgeli i§tira, yabanc1 bir ulkedeki al1c1ya sat1lan urfinleri temsil 
eden belgelerin bankaya rehin edilmesi kar§1l1g1nda yap1lan bir kredi i§lemi
dir. Bu amacla mallar1 temsil eden kon§imentonun rehin cirosu !le bankaya dev
redilmi§ ve Urfinlerin sigortas1n1n yapt1r1lm1§ olmasi gerekir. Orftnlerin si
gortasi bankaca yap1l1r veya sigorta daha Once yapt1r1lm1§sa bankaya devretti
rilir( 176). 

Belgeler vadesiz sati§larda, policenin Odenmesi, vadeli sati§larda 
ise policenin kabulU ile muhataba teslim edilir. 

1hracat belgeleri kar§1l1g1 avans yOnteminde banka, urfinleri temsil 
eden belgeler uzerinde yaln1zca rehin hakk1 kurar. Avans hesab1 car! hesap 
§eklinde i§letildiginden, borclu yaln1zca bore para kendisinde kald1g1 sure 
icin faiz Oder. Orilnleri temsil eden belgeler kredinin maddi gfivencesini olu§
turur ve belgelere ayr1ca bir police eklenmez. Oysa ihracat konusu olan urfin
ler uzerine avans yOnteminde, avansa kabul edilen urfinftn mulkiyetini temsil 
eden belgeler, bankan1n mulkiyetine gecer ve bore alan, vade sonuna kadar faiz 
Odemek zorunda kal1r. !hracat bedelinin tamam1 avansa dahildir(l77). 

Bankalarca, teminata al1nan belgelerin tam anlam1yla teminat Ozel
ligini ta§1mas1 icin a§ag1da belirtilen konulara Ozen gOsterilmesi gerekir. 

- 1hracatci ile ithalatc1 aras1nda duzenlenen sOzle§me, teklif mek
tubu ve benzeri belgeler gOrftlerek sat1§ konusunda anla§ma yap1ld1g1 ve gercek 
bir ticari ili§ki bulundugu sonucuna var1lmal1d1r. 

- Vesaik bir talimat mektubu ekinde mu§teriden al1nmal1, vesaik !le 
teminat mektubunun uyumlulugu kontrol edilmelidir. 

- Al1nan vesaik aras1nda, rehin cirosu !le bankaya devredilmi§ ve 
navlunu oderurii§, tam tak1m kon§imento, banka emrine dUzenlenmi§ sigorta poli
ces! !le yine bankaya devredilmi§ bir police bulunmal1d1r. 

- Bilindigi uzere, karayolu ile ta§1malarda hamule senedi kullanil
makta olup, bu tur belgelerin cirosu olanakl1 olmamaktad1r. (Truckreceipt, 
Airway Bill) Bu yolla ta§1nan urfinlerin teslim edilmeden geri getirilmesi veya 
yanli§ yerlere tesliminin Onlenmesi icin hamule senetleri uzerine gOnderenin, 
ihracat kredisini kulland1ran baajca, al1c1n1n ise muhabir banka oldugu belir
tilmelidir. CUnku, bu tur ta§1malarda, ta§1y1c1lar ancak gOnderenden emir al
maktad1rlar. Ayr1ca urfinlerin ancak var1§ gftmrftgttnde teslim edilecegi de be
lirtilmelidir. 

(176) Vecdi Onay, Op. Cit., s. 194 
(177) Turhan TQmay, Op. Cit., s.223 
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- FOB ve CF sat1§larda, sigorta policesinin banka emrine devri sag
lanmal1d1r. 

- Vesaik incelenip eksiksiz, hatas1z ve yukar1da belirtilen kural
lara uygun oldugu gOruldukten sonra, T.P.K.K.Hakk1nda 32 say1l1 Karar uyar1nca 
T.C.M.B'na zorunlu dOviz ve efektif devir oran1 % 20 oldugu icin, vesaik be
delinin TL kar§1l1g1n1n en fazla % 80'! ihracatc1ya Odenip, vesaikler rOmiz 
mektubu ekinde protesto kayd1 ile muhabir bankaya gOnderilmelidir. Police, 
sigorta polices! ile kon§imento tahsil cirosu ile muhabire devredilmelidir. 

- T.P.K.K. Hakk1nda 32 Say1l1 Karar geregince, ihrac1 yap1lacak 
ilrilnlerin kar§1l1g1 olan dOvizlerin, fiili ihrac tarihinden itibaren en cok 
180 gQn icinde yurda getirilerek, bankalara ve Ozel finans kurumlar1na sat1l
mas1 zorunlulugu oldugundan, kredi vadesi en fazla 6 ay olmal1 ve bu surede 
dOviz al1§lar1 yap1larak, kredi kap1t1lmal1d1r. 

- Bu tur krediler vesaik baz1nda kulland1r1lmal1, rotatif (surekli) 
olarak kulland1r1lmamal1d1r. 

- Kambiyo hukukuna gore mil§teriye rilcu edilme olanag1 olmas1na kar
§1n, yinede bir taahhutname duzenlenmesi yararl1 olacakt1r. 

3.7.4. lHRACAT HAZIRLIK KRED1LER1 

1hracat amac1yla urftn saglanmas1 icin ac1lacak kisa sureli bir kre
didir. Ticari bankalar bu krediyi, kendi kaynaklar1ndan, ihracat konusu olan 
urftnftn bankaya rehnedilmesi veya senet kar§1l1g1 kulland1rmaktad1r. T.C. Mer
kez Bankasi reeskont yoluyla da yeniden finansman saglanabilir. 

3.7.5. !HRAC ttR'ONLER! KAR$ILI~I AVANS 

thracat urftnlerinin ihracatc1ya gOnderilmesinden Once veya sonra, 
ihracatc1n1n ihracat i§lemlerine arac1l1k eden bankadan, urftn bedelinin bir 
kism1n1n veya tamam1n1n kar§1l1g1n1 avans olarak almas1d1r. Bu avans icin, 
yurtd1§1ndaki ithalatc1n1n, akreditifi ihracatc1n1n bankas1 lehine acm1§ ol
mas1 gerekir. Banka faiz, komisyon ve diger giderleri pe§in olarak kestikten 
sonra, arta kalan kism1 ihracatc1ya Oder. Kredi sores! akreditif suresi ile 
s1n1rl1d1r. 

3.7.6. !SKONTO 

Aval ve kabul kredileri, bir yandan d1§al1m1n finasman1na hizmet 
etmekle birlikte, diger yandan bankalarca aval verilen ve kabul edilen senet
lerin iskontosu yoluyla ihracat1n finansman1n1n kolayla§t1r1lmas1na da yard1m
c1 olurlar. 

Genellikle, kabul akreditifleri kar§1l1g1nda bankalar Ozerine ke§ide 
edilen policeler kabul edilmelerinin ard1ndan yine ayn1 bankalara iskonto et
tirilir( 178). 

(178) Turhan Tumay, Op. Cit., s. 224 
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!skonto edilen senetler, ya vadesinin sonuna kadar iskonto eden ban
kan1n portfOyQnde saklan1r ya da sat1labilme olanag1n1n bulunmas1 durumunda, 
ac1k piyasada sat1larak vadesinden Once nakde cevrilebilir(179). 

tskonto ile ietira i§lemi aras1ndaki ayr1l1klar §Oyle belirtilebi-
lir. 

!skonto i§leminde police olmas1na kare1l1k ietira ieleminde po
lice olmayabilir. 

- tskonto ieleminde police vadeli ve kabul edilmi§ olmal1d1r. !§ti
rada ise police vadeli veya ibrazda Odemeli olabilecegi gibi i§tira an1nda he
naz kabul edilmemi§ durumdad1r. 

- !§tira i§leminde police, yabanc1 bankaya tahsile gOnderilir, is
kontoda ise vade tarihine kadar portfOyde bekletilir veya tekrar iskonto yo
luyla sat1labilir. 

3.7.7. KABUL KREDlLERt 

32 say1l1 T.P.K.K.Hakk1ndaki Karar'a iliekin c1kar1lan tebliglerle 
yurtd1e1ndan ihracat finansman1nda kullan1labilen diger bir kredi tilril de ka
bul kredileri (acceptance credits)'dir. Kabul kredisi, sat1c1n1n dilzenledigi 
policenin kabulil ile ac1lan bir kredidir. Die pazarlarda police keeide eden 
f irmalara ili§kin tam bir bilgi sahib! olmayan, yabanc1 Qlkedeki alacaklar1n1 
izlemek gQclago ile kar§1la§an sat1c1lara, bir bankan1n imzas1, gerekli gilveni 
saglamaktad1r. Bankan1n policeyi kabul etmesi ile al1c1n1n sayg1nl1g1 yerine 
bankan1n sayg1nl1g1 gecmi§ olur. Banka kabulil ta§1yan bir policenin baekala
r1na sunularak sat1c1lara tan1nan kredinin finansman1 (yeniden finansman1) 
saglanabilmektedir. 

Olkemizde yilrOrlilkte clan ihracat mevzuat1na gOre, kredili ihracat 
bedellerini temsil eden vadeli policelerin yurt die1ndaki gilvenilir bir ban
kan1n kabulilnd icermesi gerekir. Tdrkiye'de senet piyasas1 oluemad1g1 icin 
kredili ihracat kare1l1klar1n1 temsil eden vadeli policelerin T.P.K.K. mevzua
t1 hilkOmleri cercevesinde yetkili banka arac1l1g1 ile yurt die1ndaki bankalara 
vadesinden Once iskonto ettirilmesi olanakl1d1r(l80). 

Vesasik KabulQ - Temiz Kabul olmak Qzere iki tar kabul eekli vard1r. 

!hracatc1 vadeli bir akreditifle mallar1n1 ithalatc1ya gOndermeye 
raz1 oldugunda, ihracatc1 ithalatc1ya kredi olanaklar1 sunmaktad1r. Akreditif 
vadeli bir police icerdigi zaman, akreditifi acan amir banka veya confirme 
eden banka vadeli policeyi kabul etmek suretiyle banka akseptans1 yaratm1§ 
olur. Banka, policeyi kabul etmekle, policenin vadesinde Odenecegini taahhilt 
etmi§tir. Policenin kabulil ile bankaya da bir kredi risk! dogmaktad1r. Onun 
icin banka, teyitli akreditif halinde amir bankadan veya ithalatc1dan police
nin vadesinde geri Odenmesini talep edecektir. Ote yandan riskin giderilmesi 
icin banka Amir Bankadan kabul komisyonu isteyecek ve amir banka da bu komis
yonu ithalatc1ya racu edecektir. 

(179) Loe.Cit. s. 225 
(180) Vecdi Onay, Op. Cit., s. 92-93 
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· Temiz kabul, mfieteri taraf1ndan uzerine vadeli bir police duzenlen
mi§ bankanin bu policeyi kabul etmesine yOnelik mu§teri ile banka aras1nda 
duzenlenen ayr1 bir anla§may1 ifade eder. 

Temiz kabul, akreditiften bag1ms1z olarak yarat1l1r. Bu yOntemde 
banka policeyi kabul ederek banka akseptans1n1 verir ve hemen onu iskonto ede
rek mu§terisine fon temin eder. Banka genellikle banka akseptans1n1 sermaye 
piyasas1nda yeniden iskonto ettirerek kaynak saglar. Vadesi geldiginde banka, 
banka kabul kredisini Oder ve mOeterisinden kendisine Odeme yap1lmas1n1 talep 
eder. Borclu borcunu bankaya Oder. Buna temiz kabul finansman1 denir. Bu yOn
tem hem ithalatci ve hem de ihracatci icin kullanilabilen bir yOntemdir. 

Temiz kabulde eu aeamalar uygulan1r: 1) !thalatc1, banka ile bir ka
bul anla§mas1 yapar, 2) !thalatc1, bankada saklanacak imzal1, ancak uzeri ya
zilmami§ boe bir policeyi bankaya verir. 

1thalatc1n1n banka ile yapt1g1 kabul anla§mas1nda, geri Odeme tarihi 
genellikle banka kabul kredisi vadesinden 10 gOn Once yap1l1r ve Once Odedigi 
10 gOnluk iskonto miktarin1 geri al1r. 

3.7.8. KURYE KRED!S! 

1hracat OrOnlerinin gQmrOkten c1kt1ktan sonra bedellerinin Onceden 
tahsiline olanak veren bir kredi uygulamasid1r. 

Akreditifli !hracatta, OrOn bedeli dOvizin kar§1l1g1 Turk Liras1'ni 
akreditifin kuverturQ gelmeden, arac1 banka, -akreditif tutar1n1- ihracatciya 
Odeyebilir. 

Kredinin vadesi, akreditif bedelinin ihracatc1ya Odenmesi tarihin
den, urOn bedeli dOvizin yurda gelmesine kadar gecen suredir. 

Bu kredi, T.C. Merkez Bankasi tarafindan tahsis edilen kambiyo cek
lerinin sat1nal1m1 limitleri· icinde, bankalara lehlerine tahakkuk eden ihracat 
dOvizlerine iliekin ceklerin TL kar§1liklar1n1n bir an Once tahsiline olanak 
vermektedir. Kurye suresi, Avrupa Olkeleri icin 15 gOn, diger Olkeler icin ise 
20 gOndOr(l81). 

3.7.9. KONF!RMASYON VE RAMBURSMAN KRED!S! 

Ac1lan ihracat akreditifiyle, muhabir bankan1n talebi uzerine ihrac 
edilen mallar1n sevki ile ilgili uygun vesaiklerin ilgili bankaya verilmesi 
durumunda, talepte bulunan yabanc1 banka lehine konfirmasyon kredisi tahsis 
edilmie olur(182). 

Yabanci bankanin talebi Qzerine teyit edilen akreditifte, vesaik 
ibrazi ile bedelin Odenmesinden sonra, vesaik bedeli dOvizlerin banka nezdinde 
hesaba alacak kayd1 gelinceye kadar gecen surenin kredilendirilmesine de ram
bursman kredisi denir(183) 

(181) Aydin Esen, "DOviz Kredileri", Turkiye Bankalar Birligi Yayini No: 133, 
Ankara 1985, S. 34 

(182) Doc.Dr.Muzaffer Demirci, Op. Cit., s. 17 
(183) Ibid., 
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3.8. MERKEZ BANKASI KAYNAKLI KRED!LER 

Bankalar1n plasmanlarindan dogan gecici likidite gereksinimlerini 
kar§1lamak amaciyla, bankacilik sektOrilnde genel "Kisa Vadeli Reeskont Kredi
si" uygulamasina gecilmi§ olup, sOzkonusu yen! uygulama ile Bankalar T.C.Mer
kez Bankasi'nca ayrilan limit cercevesinde, §Ube portfOylerinde bulunan ve va
delerine encok 92 gQn kalmi§ ticari senetlerini proje bazinda reeskonta gOtU
rebileceklerdir. Daha Once yUrUrlnkte olan ihracat reeskont kredilerine ili§
kin esas ve ko§ullar uygulamadan kaldirilmi§, tam kisa vadeli reeskont kredi
leri ile orta vadeli reeskont kredilerinde uygulama ayni kurallara baglanmi§
tir( 184). 

3.8.1. KISA VADEL! SENET REESKONT KRED!S! 

Kisa vadeli kredilerden Ozellikle gayrikabilirficu akreditifler kar
§iliginda ihracatcilara veya akreditifin icerde devri yolu ile Ureticilere 
bankalarca kullandirilan kredilere ili§kin senetlerin reeskonta gOtQrQlmesi 
durumunda T.C. Merkez Bankasi'nca likidite Onceligi taninir ve bu tar kredi
ler bankalara ayrilan en yUksek risk limitine eklenmeksizin proje bazinda de
gerlendirilir. Bu tar kredi istemleri icin senetler ilgili oldugu gayrikabili
rncu akreditif baz1nda akreditif Ornegi ile birlikte bankalarca T.C.Merkez 
Bankasi'na bildirilmelidir. 

T.C. Merkez Bankasi §ubelerine ba§vuru sirasinda akreditif veya 
yurtici devirlere ili§kin olarak ayrica bir onay aranmamaktadir. Gayrikabili 
racu akreditifli i§lemlerin di§inda kalan diger ihracat ve dOviz kazandirici 
hizmet ve f aaliyetlerin f inansmani ile diger kisa vadeli kredilerin f inansmani 
ticari banka risk limitine eklenir ve Oncelikli kapsamina alinmaz. 

Banka §Ubelerince reeskont icin alinacak senetlerin (TQrk Parasi 
Qzerinden dazenlelen police ve bonolar) a§agida belirtilen Ozellikleri ta§i
masi gerekecektir. 

- Senetler son ciranta banka olmak Qzere en az nc imzayi icermeli
dir. (!hracatin finansmaninda iki imza yeterlidir.) 

- Vadelerine an fazla 92 gQn kalmi§ olmalidir. 

- Yasal ko§ullara uygun dUzenlenmi§ olmali ve rotesto yasagi vb. 
kayitlari icermemelidir. 

- Gercek ticari i§leme dayanmalidir. 

- TUrk Parasi olarak, bono veya police §eklinde dazenlenmi§ olmali-

- Saygin imzalari icermelidir. (Son ac yillik dOnemde kaldirilmam1§ 
protestosu, devam eden yasal veya idari kovu§turmasi veya haczi bulunmayan 
firmalar ile konkordato isteminde bulunmu§ ise sonuclandirilmasindan en az iki 
yil gecmi§, iflasi istenmemi§ imza sahipleri saygin kabul edilmektedir.) 

(184) T.C.Merkez Bankasi, Krediler Genel MUdUrlagn, thracat Kredileri 
Madarlagn, Kisa Vadeli Senet Reeskontu Uygulama YOnetmeligi, Ankara 1991 
s.2 
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- Damga Vergisi'nden muaf senetlerin ilzerinde muaf/istisna nedenini 
belirtir imzali beyan konulmalidir. 

Bankalarin reeskont taleplerinin kar§ilanmasinda, ihracatei firma
larin adlarina aeilmi§ gayrikabili rilcil ihracat akreditiflerinin tamamini veya 
bir bOilmilnil, ihrae konusu mali Oreten Oretici firmalara temlikname veya dahili 
akreditif (back to back credit) aetirarak devretmeleri kaydiyla Oretici firma
lara kullandirilan kredilerle, ihracatei firmalara gayrikabili rilcil akreditif
li ihrae baglantilarinin f inansmani amaciyla aeilan kredilere ili§kin senetler 
iein likidite Onceligi taninir ve bu senetler proje bazinda kabul edilir(185). 

3.8.2. ORTA VADELt REESKONT KRED!St 

Bankalar mil§terilerine aetiklari en az iki yil vadeli yatirim kredi
lerinin % 50'sine kadar clan bOlilmilne, bore sOzle§melerindeki itfa tablosuna 
gore, en fazla 5 yil sore ile kisa vadeli likidite olanagi iein T.C. Merkez 
Bankasi §ubelerine gerekli belgeler ile birlikte ba§vurabilirler. 

Merkez Bankasi'na yapilan ba§vurular, proje degerlendirmesi yapil
maksizin bir On incelemeden geeirilmekte, istemin uygunluguna karar verilmesi
nin ardindan senetler Bankalarca iki i§gfinil ieinde T.C. Merkez Bankasi'na 
reeskonta sunulmalidir. Tersi durumlarda verilen onayin kullanilmayan bOlilmil 
ilzerinden % 0,1 oraninda ceza alinmaktadir. Kural olarak, senetlerin, banka
larca orta vadeli kredi tahsis edilen firmalara ait olmasi gerekmemektedir. 
Bankalar, bu olanagi proje bazinda alinan uygunluk sOresi sonuna kadar deger
lendirebilirler(186). 

Bankalar, her Oc aylik dOnem sonlarinda bu tor kredilerle ilgili 
olarak Merkez Bankasi'na bilgi vereceklerdir. 

Reeskonta verilen senetlerin bedellleri en gee vade bitiminden iki 
gfin Once T.C. Merkez Bankasi'na Odenmeli ve senetler geri alinmalidir. Senet 
yenileme istemi kabul edilmemektedir. 

Tilm reeskont kredilerinin faiz oranlari % 40 olarak uygulanmaktadir. 

Bankalarin reeskont taleplerinin kar§ilanmasinda, ihracatci firmala
rin, adlarina aeilmi§ gayrikabili rilcu ihracat akreditiflerinin tamamini veya 
bir bOlilmilnil, ihrac konusu mali Oreten Oretici firmalara temlikname veya dahi
li akreditif (back to back credit) actirarak devretmeleri kaydiyla imalatci 
firmalara kullandirilan kredilerle, ihracatei firmalara gayrikabili rilcu akre
ditifli ihrae baglantilarinin finansmani amaciyla aeilan kredilere ili§kin se
netler iein likidite Onceligi taninir ve bu senetler bankalara taninan azami 
risk limitine dahil edilmeksizin, TCMB'nca global limit eereevesinde proje ba
zinda kabul edilir. 

3.8.3. DI$ T!CARET SERMAYE $!RKETLER! REESKONT KRED!S! 

!hracat faaliyetleri ile ilgili dOner sermaye gereksinimlerinin kar
§ilanmasi amaciyla Di§ Ticaret Sermaye $irketlerine kullandirilmak Qzere TOr
kiye ihracat Kredi Bankasi'na (Tilrk Eximbank) tahsis edilen bir kredidir. 

(185) T.C.Merkez Bankasi, tskonto, Reeskont ve Avans YOnetmeligi, s. 2-30 
(186) Ibid., 
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Ancak, ihracat say1lan sat1§ ve teslimler ile dOviz kazand1r1c1 di
ger hizmetler, reeksport, transit ticaret, 1615 say1l1 G'O.mruk Kanunu'nun 118. 
Maddesi kapsam1nda gecici kabul yoluyla yap1lacak ihracat, tthalat Rejimi 
esaslar1 cercevesinde ithal edilmi§ mallar1n aynen ihrac1 ile serbest dOviz 
kar§1l1g1 yap1lmayacak ihracata ili§kin dOner sermaye gereksinimleri finansman 
kapsam1 d1§1ndad1r(187). 

Krediden yararlanmak icin; Kredi talep edildigi dOnemde en az FOB 
100 Milyon ABD Dolarl1k ihracat performans1na sahip olunmas1 ve firma kredi
bili tesinin olumlu bulunmas1 gerekir. 

Krediden yararlanmak isteyen f irmalar1n 90 gOn icinde serbest dOviz 
kar§1l1g1 gercekle§tirecekleri FOB ihrac tutar1n1 ABD Dolar1 baz1nda Turk 
Eximbank'a bildirerek kredi talebinde bulunabilirler(188). 

Kredi limitinin belirlenmesinde, bir Onceki takvim y1l1nda birbirini 
izleyen 3 ayl1k dOneminde yap1lan en yOksek ihracat tutar1n1n % 5 fazlas1n1 
a§mamak kayd1yla, fiili ihrac1n1n 90 gOn icinde gercekle§tirilecegi ABD Dolar1 
baz1nda beyan edilen FOB ihracat projesi tutar1 esas alin1r. 

Reeskont kaynagindan kar§1lanacak kredinin tutari, proje kapsam1 FOB 
ihracat degerinin TL kar§1ligi degerinin % 20'sini ve her durumda 50 Milyar 
Turk Liras1n1 gecememektedir. Bu cercevede kredi limitleri firmalar1n kredibi
liteleri de dikkate a11narak Eximbank'ca belirlenir. 

Kredi suresi, senetlerin T.C.Merkez Bankas1'na verilmesinden itiba
ren 90 gOn olup, bu vade sonunda Odenmesi gerekmektedir. 

Kullanilmakta olan krediyle ilgili proje kapsam1 ihracat1n en az 
% 75'inin gercekle§tirilmesi ve kredinin tasfiye edilmesi ko§uluyla vadeden 
Once yeni kredi rotatif olarak kulland1rilabilir. 

Merkez Bankasi kaynaklar1ndan Eximbank taraf indan kulland1r1lan Di§ 
Ticaret Sermaye Sirketleri reeskont kredisinin vadesi 90 gOne kadar uzatilabi
lecektir. Vade uzatim1ndan dogan finansman geregi Eximbank taraf1ndan kar§1-
lanmaktad1r. Kredinin uygulama esaslarina gOre, proje kapsamindaki ihracatlar
dan kredi suresi icinde dOviz ali§ina baglanan ihracat bedellerinin en gee 21 
gOn icinde kredi hesabindan tasfiyesi gerekmekteyken, kredinin bu Ozelligi, 
firmalar1n azami vade olan 90 gOnluk finansman suresinden yararlanmalar1n1 en
gelliyor ve firmalari kullanim suresi belirsiz bir f inansman ile kar§1 kar§1ya 
birakiyordu. 

Bu olumsuzluklari giderilmesi icin; firmalarin Eximbank'a kisa vade
li ihracat kredi sigortasi yaptirarak reeskont kredisinin 21 gOnluk sureye 
bagl1 zorunlu devirlerine ait miktarlar1n % 50 kadar1na firmalara taninacak 
limitler dahilinde Eximbank tarafindan kOprO finansman saglanmasi ve vadenin 
90 gOne kadar tamamlanmasi esaslar1 getirildi. 

(187) T.C.Merkez Bankasi, "Di§ Ticaret Sermaye Sirketleri Reeskont Kredileri" 
tzahnamesi ve YOnetmelikleri, s. 13 

(188) Ibid., s.14 
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3.8.4. KABUL F!NANSMANI (REESKONTU) 

T.C.Merkez Bankasi'nca kredili ihracatin finansmanina destek sagla
mak, ihracatcilarin vadeli sati§larindan dogan alacaklarinin finansmani yoluy
la di§ ticaretin geli§mesine katkida bulunmak amaciyla yurt di§indaki bir ban
kanin gecerli Odeme garantisini iceren kredili veya kabul kredili ihracata 
ili§kin vadesine 90 gQn kalmi§ senet ve vesaiklerin iskonto edilmesi i§lemle
rine ba§lanilmi§tir(187). 

Reeskonta kabul edilecek senetlerin, OECD Qlkelerinde kurulmu§ ban
kalardan, Merkez Bankasi'nca kontrgarantisi kabul edilen(*) bankalarin §artsiz 
ve dOnQlmez Odeme garantisini ta§imasi, konvertibl dOvizler Qzerinden 
dftzenlenmi§ olmasi gerekir. 

TUrk Ticaret Kanunu'nun 679.Maddesi'ne gore, police ile yapilan ta
ahhQtlerin §ekli, bu taahhQtlerin imzalandigi Qlke kanunlarina tabi olacagin
dan, uygun vesaiki sunulmu§ vadeli akreditiflere dayali olarak dQzenlenmi§, 
muhatabi ve lehdari yurt icindeki araci banka olan policelerinde T.T.K.'da ya
zili §ekil §artlarini icermesi zorunludur. 

Muhatabi ithalatci veya yurt di§indaki banka olan, dogrudan ihracat 
i§leminden dogmu§ senetlerde ise, senetlerin muhatap veya avalistten tahsil 
edilebilmesi icin, senet §eklinin muhatap veya avalistin Qlke kanunlarina uy
gun olmalidir. 

Ayrica, senetlerde "emrine degildir" veya "ciro edilemez" kayitlari
nin bulunmamasi, taksitle Odeme kaydinin yer almamasi, T.T.K.'nda OngOrillen 
vade tUrlerine uygun dQzenlenmelidir. 

Senede dayanmayan vadeli akreditifli i§lemlerde, i§leme dayanak 
olu§turan gayrikabilirncu (dOnQlemez) akreditif ve rOmiz mektubu Ornegi ile 
araci bankalar emrine dUzenlenen veya temlik edilen sentlerin beyaz ciro ile 
veya tam ciro ile T.C.Merkez Bankasi'na devredilir. 

T.C.Merkez Bankasi tarafindan dOviz degerleri Qzerinden iskonto edi
len ve kar§iligi TQrk Liralari araci bankalara verildikten sonra, araci banka
larca da senet tutari Qzerinden kendi iskontolar1ni yapt1ktan sonra kalan tu
tari firmalar Odemektedirler. 

SOzkonusu krediler !hracati Te§vik Karari ve Tebligleri dogrultusun
da vergi, resim, hare ve KKDF kesintisi hakkindaki Karar ve Tebligler geregi 
de KKDF kesintisi istisnasi te§viginden yararlandirilir. 

!§leme konu olan senet veya vesaikin vadesi fiili ihrac tarihinden 
itibaren 90 gQn icerisinde ise cari ayda uygulanan zorunlu dOviz devri % 20, 
90 gQnden daha fazla olmas1 durumunda ise % 100 oran1nda olacakt1r. iskonto 
edilen senet veya vesaikin kar§iliginin T.C.Merkez Bankasi'na vadede dOviz 
olarak Odenmesi halinde bu i§lem icin zorunlu dOviz devri yap1lmamaktad1r. 

(187) T.C.Merkez Bankasi, Kabul Reeskontu Uygulama YOnetmeligi, 27.3.1992 
tarih ve 29214 say1l1 uygulama talimatlari s. 1-5 

(*) T.C.Merkez Bankasi'nca kontrgarantisi kabul edilen bankalar listeler 
halinde yayinlanmaktadir. 
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Senet tutarlar1 vadelerinde T.C.Merkez Bankasi'na Tilrk Liras1 veya 
dOviz olarak Odenebilir. 

SOz konusu reeskont i§lemlerinde, Merkez Bankasi'nca % l/2'den az 
olmamak ilzere "3 aylik LiBOR - 3" iskonto oran1 uygulan1r. Temerrilde dil§illmesi 
durumunda "3 ayl1k LiBOR + 3" oran1 uygulan1r. 

Senet bedellerinin firmalardan vadesinde tahsili ve T.C.Merkez Ban
kas1'na devrinden bankalar sorumludur. 

Krediye ili§kin ihracat taahhilt hesab1n1n zamaninda kapat1lamamas1 
halinde, gercekle§meme oran1nda krediye uygulanan te§vikler cezai faizleri ile 
birlikte firmalardan arac1 bankalarca tahsil edilir ve ilgili kurumlara yat1-
r1l1r. 

3.9. TORK EX!MBANK KAYNAKLI KRED!LER 

Tilrk ekonomisinde, ihracatin ekonomik kalk1nma politikas1n1n temel 
ilkesi durumuna gelmesi, toplam ihracatin Gayri Safi Milli Oretime oran1 ve 
sanayi ilrilnlerinin toplam ihracat icindeki oran1n1n artmas1 sonucu, Eximbankin 
kurulmas1 geregi olu§mu§tur. TOrkiye !hracat Kredi Bankasi A.S.(TOrk Eximbank) 
Devlet Yat1r1m Bankas1'n1n, Tilrkiye ihracat Kredi Bankasi A.S. ad1yla yeniden 
dilzenlenmesine ili§kin 3332 say1l1 Kanunla kurulmu§tur. 

Tilrk Eximbank'in d1§ ticaretin finansman1nda geli§mi§ illkelerin y1l
lard1r kulland1klar1 te§vik yOntemleri ve tekniklerinin etkin olarak uygulan
mas1, dil§ilk maliyet, uygun zaman ve yeterli miktarda kredi temini, yurt ici ve 
yurt d1§1 kredi kurumlarin ihracat1m1z1n artt1r1lmas1na etkin §ekilde kat1l1m
lar1n1 saglamak gibi Onemli hedefleri oldugu belirtilebilir. 

Bankanin amaclar1; ihracatin geli§tirilmesi, ihrac edilen mal ve hiz 
metlerin ce§itlendirilmesi, ihrac mallar1na yen! yen! pazarlar kazand1r1lmas1, 
ihracatc1lar1n uluslararas1 ticarette paylar1n1n artt1r1lmas1, giri§imlerinde 
gerekli destegin saglanmas1, ihracatc1lar ve yurt d1§1nda faaliyet gOsteren 
milteahhit ve yat1r1mc1lara uluslararas1 piyasalarda rekabet gllcil ve gllvence 
saglanmas1, kar§1la§t1klar1 politik ve ticari risklerin ilstlenilmesi yen! pa
zarlara giri§lerinin kolayla§t1r1lmas1 ve geleneksel pazarlardaki paylar1n1n 
yurt d1§1nda yap1lacak yat1r1mlar ve ihracat amacina yOnelik yat1r1m mallar1 
Oretim ve sat1§1n1n desteklenerek te§vik edilmesi §eklinde s1ralanabilir(l88). 

Banka bu amaclara ula§abilmek icin, ihracat kredi programlar1, ga
ranti programlar1 ve ihracat kredi sigorta programlar1 uygulamaktad1r. 

(188) M.Metin Artukoglu, "Tilrkiye'de !hracat Kredileri" Banka ve Ekonomik 
Yorumlar Dergisi, Ekim 1990, s. 47-48 
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Bankan1n programlar1ndan; her turlu mal ve hizmet ihracat1n1 gercek
le§tiren ihracatc1lar, uretici ihracatc1lar, di§ ticaret dermaye §irketleri, 
ihracata yOnelik sanayi ve yat1r1m mali O.retenler, yurt di§inda faaliyet gOs
teren di§ muteahhitler ve yurt di§1nda yat1r1m yapan Turk di§ yat1r1mc1lar1, 
ihracatci, di§ muteahhit ve yatirimcilari destekleyen milli bankalar1 ve Turk 
ihrac urilnlerini vadeli olarak satin alacak ihracatc1lar yararlanmaktadir(189) 

Turk Eximbank, iharacati destekleme i§levini kredi, garanti ve si
gorta olmak uzere uc temel alanda surdurmektedir. 

Turk Eximbank kurulu§ tarihi olan 1987 yil1ndan bu gilne kadar baz1 
programlari uygulamaya koyarken, baz1larini uygulami§ ve uygulamaya son vermi§ 
bazilari ise uygulama,a§amasina gelmi§tir(l90). 

Kredi programlar1ndan Ozel thracat Reeskont Kredisi ihracat perfor
mans1 bazinda (bir Onceki dOnem 100 Milyon ABD Dolarlik ihracat yapm1§ olan
lar) uygulanan rotatif bir kredi olup 1989 y1l sonunda uygulamas1na son veril
mi§tir. Sevk Sonrasi thracat Kredisi de ihracatc1lar1n sevk sonras1 finans
man1 amaciyla verilmi§ kredi olup 1989 y1l1 sonunda uygulamadan kald1rilm1§
tir. 

Eximbank'in i§levlerinin iki grupta toplandigi gOrillmektedir. 

- thracatciya sigorta ve garanti destegi saglamak, 

- Kredi destegi saglamak, 

3.9.1. SEVK ONCES! !HRACAT KRED!S! 

Sevk Oncesi thracat Kredisi; ihracata yOnelik mal ureten sanayile
rin, imalat a§amas1ndan ba§lanarak desteklenmesine yOnelik, ihracatci veya 
imalatci firmalarla, ihracat baglant1li mal ureten imalatc1 firmalara kanun, 
kararname ve tebliglerle ihraci yasaklanan mallar1n d1§1nda kalan ve Eximbank
ca yayinlanan mal listelerinde adlar1 bulunan Turk kOkenli mallar1n serbest 
dOvizle, kesin olarak ihrac taahhudu kar§1lig1 kulland1r1lmak uzere arac1 ban
kalara tahsis edilen bir kredidir. 

Sevk Onces! ihracat kredisi kullandir1lacak firmalarin; krediyi kul
landiklari y1l icerisinde yapacaklar1 tam ihracatlar1n1, Turk Eximbank Kisa 
Vadeli thracat Kredi Sigortasi kapsaminda sigorta ettirmeleri gerekmektedir. 

thracatc1 sipari§ emrini aldiginda, mal1n ureticisi ile birlikte 
arac1 bankaya ba§vurarak, krediden faydalanabilmektedir. 

(189) Ozcan Guven; Di§ Ticaretin Finansmaninda thracat-tthalat Bankalari
Amerikan Eximbank ve Turk Eximbank uygulamalar1, tzmir 1988, Passim. 

(190) TO.rk Eximbank yetkilileriyle yap1lan ikili gOrO§meler. 

- 98 -



Uygulamaya 
Program T'Uril Vadesi Program Adi Geci§ Tarihi 

thracat Kisa Oz el !hracat Reeskont Kredisi 1988 - 1989 
Kredi { !ptal Edildi) 
Programalar1 Kisa Sevk Sonras1 !hracat Kredisi 1988 - 1989 

{tptal Edildi) 
Kisa Sevk Oncesi !hracat Kredisi Mart 1989 

Kisa thracat Finansman Kredisi Mart 1992 

Kisa OTSS Kisa Vadeli Senet Reeskont Kr. 1989 

Kisa OTSS Kisa Vadeli OOviz Kredisi 1989 

Orta Sat1c1 Kredisi 

Uzun Alic1 Kredisi 1989 

Cerc;:eve Kredisi 

Uzun Uzun Vadeli Ticaretin Finansman1 Fonu 1989 

Garanti Kisa Libya'da l§ Yapan Milteahhitler Aralik 1988 
Program1 tcin KOpril OOviz Kredisi Garantisi 

Kisa thracata Haz1rl1k Kredi Garanti 
Program1 

Orta Sevk Sonras1 Kredi Garanti Program1 

Orta Yurt 01§1 Milteahhitlik Hizmetleri Kredi 
Garanti Program1 

Sigorta Kisa !hracat Kredi Sigortas1 Mart 1989 
Programlar1 

Orta Spesif ik thracat Kredi Sigortas1 1990 

Oegi§ik Yurt 01§1 M'Uteahhitlik Hizmetleri 1990 
Sigortas1 

Oegi§ik Yurt 01§1 Yat1r1m Sigortas1 1990 

Tablo: 1. Turk Eximbank Kredi, Garanti ve Sigorta Programlar1{191,192,193,). 

{191) T'Urk Eximbank, "Kredi Garanti Sigorta Programlari" Bro§ilril. Ankara 1992 
{192) Turk Eximbank; 1989, 1990, 1991 Y1l1 Faaliyet Raporlar1 
{193) Turk Eximbank; Kanun, Esaslar, AnasOzle§me, Ankara 1989 
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FtRMA ARACI BANKA 

~~~~~--8.Geri Odeme•~~~~~-> 

7. 
thracat 

2.Kabul Formu 

1. Teklifname 

v 

Sekil: 11. Sevk Onces! thracat Kredisi 

9.Geri 
Odeme 

5.0deme 

4.Ba§VUru 

Eximbank taraf1ndan kulland1r1lan Sevk Onces! thracat Kredileri ilk 
uygulamada; % 70 kulland1r1m oranl1 "Proje Baz1nda" ve % 50 kulland1r1m oranl1 
"Global" bazda kulland1r1lmakta !ken 1.1.1991 tarihinden itibaren birle§tiri
lerek yaln1zca "Global" bazda kulland1r1lacak bir kredi §ekline dOnQ§tQrQlmQ§
tilr. 

Bu cercevede, FOB ihracat taahhQdQnQn belirli bir oran1n1 a§mamak 
ilzere Eximbankca yay1nlanan listede ad1 bulunan; 

l§lenmi§ Tarim ve Hayvanc1l1k OrQnleri, 
Sanayi O'rQnleri, 
Haz1r Giyim Oranleri 

ihracat1 kredilendirilmektedir. 

Kredi tutar1, taahhQt edilen FOB ABD Dolar1 ihracat taahhudQnQn, l§
lenmi§ tar1m ve hayvanc1l1k QrQnleri ihracat1nda ihracat taahhildilnQn % 35'nin, 
Sanayi QrQnlerinde ihracat taahhQdQnQn % SO'sinin ve haz1r giyim QrQnleri ih
racat1nda da ihracat taahhQdQnQn % SO'sinin, kredi talep tarihindeki TCMB dO
viz al1§ kurundan bulunacak TL kar§1l1g1d1r. 

Kredinin vadesi her Uc tip kredide de en cok 120 gQndUr. 
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Faiz orani vadeye bagl1 olup, piyasa ko§ullari degerlendirilerek za
man zaman revize edilmektedir. 

!hracatcilardan; 

- Akreditifli Odemelerde §ifreli teleksli On duyuru veya akreditif 
metni, 

- Diger Odeme §ekillerinde sat1§ sOzle§mesi, 

Oreticilerden; 

- Sanayi Sicil Belgesi, 
- Sipari§ SOzle§mesi, 

Ayrica Tilin Kredi !steminde Bulunanlardan 

- Kredi !stem Formlari, 
- TaahhOtname 

belgeleri isterunektedir. 

Kredi, !hracat1 Te§vik Karari ve bu karara ili§kin Tebligler hOkOm
leri dahilinde vergi, resim ve hare istisnasindan yararlanir. 

Firmanin gecmi§teki ihracat performansi degerlendirmeye alirunamak-
tadir. 

Bankalarin Gene! MOdOrlOklerince belirlenecek muhatap §Ubeleri nez
dinde, Eximbank adina vadesiz bir bankalar mevduati hesabi acilarak, kredi ile 
ilgili Odeme ve tahsilatlar bu hesaptan yap1lmaktad1r. Eximbank'ca yapilacak 
degerlendirmenin ardindan, muhatap §Ubedeki mevduat hesabindan Odeme emri ve
rilmekte ve kredinin vadesi de bu tarihte ba§lat1lmaktad1r. 

Krediye ticari bankalar arac1l1k eder ve bir f irmaya herhangi bir 
anda bir ya da birkac banka arac1l1g1 ile kulland1r1labilecek kredi, Eximbank
ca belirlenen limit! a§amaz. Bir firmanin krediden yararlanabilecegi alt limit 
olmamakla beraber, Ost limit en fazla 30 Milyar TL'dir. Kredi riski tamamen 
araci bankanin Qzerindedir. 

TaahhOdOn gercekle§me durumu, "GOmrOk C1k1§ Beyannameleri" ve bu 
beyannamelerle ili§kilendirilmi§ "DOviz Alim Belgeleri" ile belgelendirilir. 

TaahhOdOn gercekle§memesi durumunda uygulanacak yapt1r1mlar a§agida 
belirtilmi§tir. 

a-Kredi faiz oran1, Eximbank'ca belirlenen cezai faiz orani clan 
% 108'e yOkseltilir. 

b-Daha Onceki faiz, komisyon ve diger giderlere ili§kin yeni orana 
gore belirlenecek farklar tahsil edilir. 

c-Vergi, Resim ve Harclar 6183 say1l1 kanuna gore gecikme cezasi ile 
birlikte tahsil edilir. 
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d-Kaynak Kullanimi Destekle Fonu ile ilgili olarak bu konudaki karar 
ve tebliglere gore i§lem yap1lir. 

e-Hesaplara alacak kaydedilen tutarlari f irmalara gee kullandiran 
bankalara da a, b ve d maddelerindeki yaptirimlar uygulanir. 

3.9.2. !HRACAT F!NANSMAN KRED!S! 

3.9.2.1. TANIM VE KAPSAM 

Tilrkiye thracat Kredi Bankasi A.$.'nce (Tilrk Eximbank), imalatci-ih
racatci firmalar, imalatci-ihracatc1 Cok Ortakli Die Ticeret Sermaye Sirketle
ri ve Die Ticaret Sermaye Sirketlerinin yapacaklari ihracatlari finanse etmek 
amaciyla 1.4.1992 tarihinde uygulamaya konulan bir kredi tnrndnr(194). 

!hracat finansman kredisinden; 

- Baevuru tarihinden Onceki 15 ay1n son nc ayi haric 12 ayl1k donem
de toplam FOB 1.000.000 ABD Dolar1n1n azerinde ihracat gercekleetirmie olan 
imalatci-ihracatci firmalar,(ielenmemie tarim nrnnleri ihracat1nda imalatc1 
olma zorunlulugu bulunmamaktadir.) 

- Ayni ie kolunda nretim faaliyetinde bulunan nretici ve/veya ureti
ci-ihracatcilarca kurulacak, aretici-ihracatc1 Cok Ortakl1 Die Ticaret Sirket
leri, 

- Oretici-ihracatc1 olarak kendi adlar1na ihracat yapm1e olan Di§ 
Ticaret Sermaye Sirketleri, 

- 1.000.000 Dolarl1k ihracat baraj1ni aeamayan aretici ve/veya ure
tici-ihracatc1 firmalar1n ihracatlarin1 gercekleetirmie olan Die Ticaret Ser
maye eirketleri, 

- 1.000.000 Dolarlik ihracat barajini aean aretici ve/veya nretici
ihracatc1 firmalarin ihracat1n1 gercekleetirmie olan Die Ticaret Sermaye Sir
ketleri, 

tar1m, madencilik ve sanayi nrnnleri ihracat1nda yararlanir(*). 

(194) Tilrk Eximbank, B.02.2.EXI.0.12.00.00/92-2.3.1992-1 sayil1 uygulama 
Talimat1 s. 1 

(*) Kredi ihracat sayilan yurtici sati§ ve teslimler, transit ticaret huknm
lerine gOre yapilan ihracatlar ile 1615 say1l1 Gamrnk Kanunu'nun "gecici 
muaflik" ile ilgili 119-1.A, 2, 3, 4.C, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 
maddelerine gore ithali yapilan malzemenin ihracat1 icin kulland1r1lamaz 
Ayrica, Oretici Ozelliginin "Sanayi Sicil Belgesi, ihracatci Ozelliligi
nin ise 11 thracatc1 Belgesi" ile kan1tlanmas1 gerekir. Oretici-thracatc1 
deyimi hem uretici hem de ihracatc1 Ozelligine sahip olan firmalar1 !fa
de etmektedir. 
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Bu amacla, serbest dOvizle(**) ve TOrk Eximbak'a "thracat Kredi Si
gortas1" yapt1r1lmas1 ko§ulu ile, kesin olarak ihracat taahhildil kar§1l1g1 kul
land1r1lmak belirtilen firmalara Tilrk Liras1 kar§1l1g1 kulland1r1lmak Ozere, 
arac1 bankalara kredi tahsis edilir. 

3.9.2.2. GENEL KURALLAR 

thracat Finansman kredisi uygulamas1na yOnelik kurallar, TQrk 
Eximbank'1n krediye ili§kin yay1nlam1§ oldugu yOnetmelikte ayr1nt1l1 olarak 
ac1klanm1§t1r(l95). 

- Kredi ihracat1 Te§vik Karar1 uyar1nca, vergi, resim ve hare istis
nas1ndan yararlan1r. 

- Krediye arac1l1k eden bankalara TOrk Eximbank'ca limit verilir. 
Bu limitler icerisinde, firmalar1n degerlendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgi
li risk arac1 bankalar ait olmaktad1r. 

- Bir firmaya kulland1r1lacak kredi miktar1 en fazla 5 Milyar TL 
olarak belirlenmi§tir. Bununla birlikte, bir mal1n ihracat1 icin bir rirman1n 
TOrk Eximbank'tan kullanacag1 toplam kredi miktar1 ihracat konusu olan mal1n 
sanayi orano olmas1 halinde FOB bedelinin % 50'sini, i§lenmi§ tar1m arano ol
mas1 halinde % 35'ini i§lenmemi§ tar1m ve i§lenmi§/i§lenmemi§ madencilik Orilnil 
olmas1 halinde % 20'sini a§amayacakt1r. GOrUldoga gibi 3 adet kredi grubu be
lirlenmi§ olup, kulland1r1lacak kredi sektOrler baz1nda saptanan kredi oranla
r1n1n ihracat taahhQdQ ile carp1lmas1 yoluyla belirlenir. 

- Firmalar ayn1 ihracat baglant1s1 icin hem thracat Finansman kredi
si hem de Sevk Onces! thracat kredisinden yararlanamamaktad1rlar. 

- Firmalar1n ihracat taahhiltlerine esas al1nacak tutar, her bir 90 
gilnlilk dOnem icin hesaplan1r. Bu dOnemin ba§lang1c1ndan Onceki 15 ayin son Uc 
ay1 haric, 12 ay1n acer ayl1k· dOnemlerine ait ihracat tutarlar1n1n ortalamas1-
na % 50 oraninda !lave yap1larak saptan1r. Ancak, bu limit Ost limit olup, 
kredilendirm.e TQrk Eximbank'ca degi3ik eekillerde de belirlenebilir. DTS$'1eri 
icin bu kural gecerli olmay1p, bu firm.alar kredi tahsisi 90 gUnlilk donem icin 
verecekleri ihracat taahhQtleri esas a11nmaktad1r. 

- Kredi, taahhUt edilen ihracat performans1n1n 90 gUn icinde yerine 
getirilmesi ve f aizlerin 90 gUnde bir tahsil edilmesi ko§uluyla rotatif olarak 
kulland1r1labilir ve vadesi en fazla 1 y1ld1r. Ancak, krediyi kullanan firma
n1n ihracat performans1 ilk oc ay icinde art1§ gOsterirse, artan kis1m kadar 
ek kredi kulland1r1lmaz, ihracat performans1 dO§ecek olursa, azalma pay1 dog
rultusunda fark 90.giln sonunda firmadan tahsil edilerek kapat1l1r. 

(**) T.C.Merkez Bankas1'nca a11m sat1m1 yap1lan konvertibl dOvizler, TUrkiye 
ile ikili bakac1l1k anla§mas1 bulunan Olkeler hesaplar1 arac1l1g1 ile 
gelen dOnizler ve KKTC'ne TOrk Liras1 olara yapilan ihracat kare1l1g1 
elde edilen TQrk Liralar1 "serbest dOviz" kabul edilir. 

(195) Ibid., s. 2-6 
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FtRMA ARACI BANKA 

~~~~~-8.Geri Odem:c-~~~~~> 

7. 
thracat 

2.Kabul Formu 

1. Teklifname 

v 

Seki!: 12. !hracat Finansman Kredisi 

9.Geri 
Odeme 

5.0deme 

4.Ba§vuru 

- Kredi sores!, Tork Eximbank'ca arac1 bankalara kredinin tahsis 
edildigi tarihten itibaren 1 y1l olup, bu sore sonunda temamen kapat1l1p, ye
niden degerlendirmeye a11nmasi gerekir.(MQcbir sebep haller! haric) Kredinin 
TOrk Eximbank'a zaman1nda Odenmesinden arac1 bankalar sorumludurlar. 

- Krediye uygulanacak faiz oran1, T.C.Merkez Bankas1'nca yay1nlanan 
y1ll1k kisa vadeli reeskont faiz oran1 olup, arac1 bankalar soz konusu faiz 
oran1 fizerine kendi adlar1na 3 puan ekleyebileceklerdir. 

- Kredi kulland1r1lacak firmalar1n Tilrk Eximbank'a "!hracat Kredi 
Sigortas1" yapt1rmalar1 zorunludur. 

3.9.2.3. KRED!N!N KULLANDIRILMASI VE GER! ODEME 

Kredinin kulland1rlabilmesi icin ihracatc1 firma ile arac1 banka 
aras1nda dilzenlenen Borclu Cari Hesap Taahhiltnamesi, Kredi Talep Formu, Die 
Ticaret Sermaye Sirketi Ozerinden yap1lan 1 Milyon ABO Dolarl1k ihracat bara
j 1n1 aeamayan ilretici firmalar1n ihracatlar1 icin, DTSS'lerin krediyi Qretici 
firm.alara intikal ettireceklerine ve kredinin geri Odenmesine mfi~terek borclu 
olduklar1na ili§kin TaahhQtname, ilgili ihracatc1 firman1n muvafakatnamesi ve 
Tfirk Eximbank !le kullan1c1 firman1n imzalar1n1 tae1yan !hracat Kredi Sigorta
s1 Kabul Formu arac1 banka taraf1ndan Tilrk E~imbank'a iletilir. 
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Kredinin TQrk Eximbank'ea arac1 banka hesaplarina Odendigi gQnden 
ba§lamak Qzere, her 90 gQnlQk performans donemi iein taahhOt edilen FOB ihra
cat tutar1n1n tamam1 90 gQn ieinde fiilen yerine getirilmi§ olacaktir. 

Fiili ihracat tarihi olarak, GOmrOk C1k1§ Beyannamelerindeki yOkleme 
bit!§ tarihi esas al1n1r. Ydkleme biti§ tarihi, hiebir zaman, kredinin ilk 
kulland1r1m tarihinden Onceki ve/veya kredinin TOrk Eximbank'a geri Odenme 
tarihinden sonraki bir tarih olamaz. 

Kullanilan kredi ile ilgili FOB ihracat taahhOdOnOn % lOO'Q tutarin
daki fiili ihracatlar, her performans dOneminin ba§indan itibaren 90 gQn iein
de yap1lm1§ olmali ve sOzkonusu ihracatlara ait gOmrOk eiki§ i§lemleri, ihra
cat taahhOdOnOn azami saresi olan 90 gQne kadar yap1lmad1g1 durumda, kredi ce
zai faiz ve vergilerin tamami ile birlikte, en gee 90. gQnde araci bankalarca 
TOrk Eximbank'a geri Odenir. Eger 90 gQnlQk bir dOnem ieinde gereekle§en ihra
cat % lOO'On altinda kalir ise, TOrk Eximbank taahhQdOn aeikta kalan kismindan 
dolayi krediye cezai faiz uygulayacag1 gibi, kredinin tamam1n1n tasfiyesini de 
i§leme arac1l1k eden bankadan isteyerek kredinin kapat1lmas1 yoluna da gidebi
lir. 

90 gQn ieinde yapilan ihracatlara ili§kin dOviz al1§ i§lemleri yQk
leme biti§ tarihinden itibaren en gee 180 gQn ieinde yapilarak gerekli belge
ler taahhOt kapatma iein Tilrk Eximbank'a iletilmelidir. 

Kredi, vadesi olan l.y1l1n sonunda, araci bankalarca TQrk Eximbanka 
geri Odenir. 

Tilrk Eximbank, kendisine yap1lan geri Odeme bildirimleri sonras1nda 
hesaplayacag1 faiz tutar1n1 ayn1 gQn ilgili araci bankalara bildirir. Ancak 
kredi rotatif bazda kulland1r1ld1g1ndan 90 gQnde bir yapilacak faiz Odemeleri 
ile ilgili tutarlar ve varsa performanstaki azalma payi dogrultusunda hesapla
nan anapara geri Odemesi de yine Tilrk Eximbank'ea araci bankalara bildirilir. 

Arac1 bankalar her 90 gQnldk dOnem sonunda yapacaklari faiz Odemesi
ni ve 1. y1l1n sonunda yapacaklari anapara ve faiz tutarindan olu§acak toplam 
tutari TOrk Eximbank'in Merkez Bankasi Ankara Subesindeki hesabina yat1r1r. 

Kullanilan kredi ile ilgili olarak, taahhOt edilen FOB ihracat tuta
ri kadar mal bedellerinin T.P.K.K. hakkindaki 32 Say1l1 Karar'da belirlenen 
sQreler paralelinde, yQkleme biti§ tarihinden itibaren en gee 180 gQn ieinde 
yurda getirerek, DOviz Alim Belgesi'ne baglatmasi gerekmektedir. 

3.9.2.4. TAAHHOT HESAPLARININ KAPATILMASI 

Araci bankalar, kullanilan krediye ait TOrk Eximbank nezdindeki ih
racat taahhOdOnOn kapat1lmas1 iein, 90 gQn ieinde yapilan ihracatlarla ilgili 
olarak, 90. gQnden itibaren en gee 210 gQn ieinde ilgili GQmrQk C1k1§ Beyanna
meleri ve DOviz Alim Belgeleri ile birlikte ve her bir 90 gQnlQk performans 
dOnemi iein ayr1 ayri TQrk Eximbank'a gOnderirler. 

Tilrk Eximbank, ihracat taahhildil kapanan kredileri, belgeler Ozerine 
gerekli §erhi koyduktan sonra, araci bankalara bildirir. 
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Ancak, yurt di§indaki al1c1n1n bedeli Odememesi nedeniyle dOviz ta
ahhildilniln kapat1lamamas1 halinde, firma sigorta tazminatina hak kazand1g1 du
rumda, o ihracata ili§kin dOviz taahhQdQ kapat1lm1§ say1l1r. 

A§ag1da belirtilen dOvizler taahhilt kapamasinda kullanilamaz. 

- T.P.K.K. mevzuati cercevesinde bedeli yurt d1§1nda b1rak1lan veya 
dOvzi tevdiat hesaplarina yat1r1lan ihracat bedeli dOvizler, 

- Bedeli fiili ihractan Once gelen dOvizler (Pe§in DOviz), 

- TUrk Eximbank "ihracat Kredi Sigortasi" yapt1r1lmam1§ (TUrk Exim
bank tarafindan sigorta kapsamina al1nmam1§ veya Tilrk Eximbank'a al1c1 limiti 
icin ba§vuruda bulunulmu§ olmakla beraber Tilrk Eximbank'ca al1c1 limiti tahsis 
edilmemi§ ihracatlar haric) ihracatlara ait mal bedeli dOvizler ile, 

- TUrk Eximbank'in Olke Kredileri kapsaminda yapilan ihracatlara 
ili§kin mal bedeli dOvizler kredinin ihracat taahhilt hesab1n1n kapat1lmas1nda 
kullanilamaz. 

Taahhilt edilen ihracatin kredi silresi icinde ve diger ko§ullar cer
cevesinde kismen veya tamamen gercekle§tirilmemesi halinde saglanmi§ clan ola
naklar, gercekle§meme oraninda geri al1n1r ve a§ag1da belirtilen yapt1r1mlar 
uygulanir. 

- Kredi faiz oran1, ihracat taahhQdQnQn % 90'1n altinda bir oranda 
gercekle§mesi halinde T.C.Merkez Bankasi'nca gene! olarak kisa vadeli reeskont 
veya senet kar§1l1g1 avans faiz oranlar1ndan car! en yQksek olan1n 2 kati tu
tarindaki cezai faiz oranina, ihracat taahhQdQnQn % 90 ile % 100 arasinda bir 
oranda gercekle§mesi halinde ise taahhUdQn gercekle§meyen kismi icin normal 
faiz oran1n1n % 20 fazlasi ile saptanacak cezai faiz oranina yilkseltilir. Bu 
oran dzerinden hesaplanacak faiz tutar1 ile daha Once tahsil edilmi§ bulunan 
faiz tutari arasindaki fark tahsil edilir. 

- Ayr1ca, sOzkonusu faiz toplami ilzerinden Banka ve Sigorta Muamele
leri Vergisi ve varsa 6183 say1l1 kanun esaslarina gore hesaplanacak gecikme 
cezas1 da gOzetilerek hesaplanacak tutarlar ilgili firmalardan tahsil edilir. 

- ihracat taahhddilniln kismen veya tamamen gercekle§tirilmemesinden 
dolayi belirtilen yapt1r1mlar1n yani sira, ba§lang1cta istisna edilmi§ olan 
Damga Vergisi lle ilgili yUkUmldldkler, araci bankalar tarafindan yerine geti
rilir. 

- Kaynak Kullan1m1 Destekleme Fonu'na ili§kin ilgili yQkUmldlilkler 
araci bankalarca yerine getirilir. 

3.9.3. ALICI KRED!S! 

Al1c1 kredisi program1n1n amaci, Tdrk ihracatc1lar1n1n Ozellikle ya
t1r1m ve diger sanayi Qrfinlerinin ihracina yard1mc1 olmak, uluslararasi ihale
lerde al1c1 kredileri ile desteklemek, yuntd1§1nda Tilrk firmalar1n1n tek ba§i
na veya konsorsiyum ortagi olarak gercekle§tirecekleri anahtar teslimi proje-
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ler nedeniyle yap1lacak Qriln ve hizmet ihracat1n1 Ozendirmek, ayr1ca TQrk ih
racatc1lar1n1n, anla§ma yap1lan Olkelere yapacaklar1 ihracata finansman ola
nag1 saglayarak bu Olkelere olan ihracat1m1z1n art1r1lmas1d1r. 

7.Mal Sevkiyati 

TORK !HRACATCI 

< 2.Sati§ SOzle§mesi 

I I 
8.Sevk Vesaiki 

11.0deme 

v 

TORK BANKASI < .Akreditif 

I 
6. !hbar 

9.Rambursman 
Tale bi L.------. 

.____I -> 
10.Rambursman Talimat1 

I 

TORK EX!MBANK 

> 
ALICI OLKE 
!THALATCISI 

> 

I 
3.Akreditif 

Ba§vurusu 

I v 

ALICI OLKE 
BANKASI 

I 
1.Kredi 

Anla§mas1 

<_J 
5.Rambursman 
Otorizasyonu 

I 12.Anapara 
<~~~~~~~----. Faiz 

Geri Odemesi 

Sekil: 13. A11c1 Kredisi 

A11c1 kredisi, amac1 dogrultusunda Eximbank taraf1ndan yabanc1 Olke 
a11c1lar1na sevk sonras1 a§amalar1nda orta (1 y1ldan 5 y1la kadar) ve uzun 
(5 y1ldan fazla) vadeli olarak ac1labilecek kredileri icermektedir. 

tlgili Qlkeyle yap1lan anla§ma kapsam1nda yer alan ve yerli katk1 
oran1 en az % 50 olan TOrk kOkenli mallar1 ihrac eden ve bu ihracat1 kesin 
bir sat1§ sOzle§m~sine baglayan firmalar bu krediden yararland1r1l1r. 

!lgili Olkeye acilan toplam kredi limit! icerisinde her bir ihracat
c1n1n lehine ac1lan akreditif FOB bedelinin tamami ya da belli bir orani kredi 
tutar1n1 olu§turur. 
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!lgili Qlkeyele yap1lan anlaema cercevesinde OngOrQlen kulland1r1m 
sftresi, ihracatcilar icin kredinin kullan1m sftresidir. 

Rambursman komisyon oran1, ilgili ftlkeyle yap1lan anlaema cerceve
sinde belirlenir. 

3.9.4. DIS T!CARET SERMAYE S!RKETLER! KISA VADEL! SENET REESKONT KRED!S! 

Kredinin amac1, D10 Ticaret Sermaye Sirketleri'nin ihracat faaliyet
leri ile ilgili finansman gereksinimlerinin karo1lanmas1d1r. 

Takvim y1l1 itibariyle Hazine ve Die Ticaret Mftsteoarl1g1'nca D10 
Ticaret Sermaye Sirketi statQsQ verilmie ve Eximbank'ca kredibilitesi olumlu 
bulunan firmalar bu krediden yararland1r1l1r. 

Kredi tutar1 firmanin sunacag1 proje tutarina uygun olarak Eximbank
ca belirlenmekte olup, kredinin vadesi 90 gQndQr. 

D.T.s.s. 

1.Baovuru 

<--.,.-----4 .Odeme 

5.Geri Odeme 

8.Taahhtlt 
Gercekleomesi 

> 

> 

> 

6.Geri 
Odeme 

v 

TORK 
EX!MBANK 

2.Reeskont 
Oluru 

3.0deme 
Emri 

I 
T.C. 

v 

MERKEZ BANKASI 

Sekil: 14. DTSS Kisa Vadeli Senet Reeskont Kredisi 

Krediye esas alinacak faiz, TCMB tarafindan kisa vadeli reeskont 
i§lemlerine uygulanacak iskonto faizi oran1d1r. Kredilendirmeye esas ihracat 
performans1n1 Tftrk Eximbank ihracat kredi sigortas1 kapsamina aldiran f irmala
ra anilan oranin 2 puan altinda, aldirmayan firmalara 2 puan Qsttlnde faiz 
uygulan1r. 
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TaahhO.dQn gercekleeme durumu, ihracata aracilik eden banka veya fi
nans kurumlari bazinda dO.zenlenmi§ ve bu banka ve f inans kurumlarinca onaylan
mi§ "Bildirim Formlari" ile belgelendirilir. 

3.9.5. DIS T!CARET SERMAYE S!RKETLER! KISA VADEL! DOV!Z KRED!S! 

Di§ Ticaret Sermaye Sirketlerinin ihracat f aaliyetleri ile ilgili 
finansman gereksinimlerinin kar§1lanmas1 amac1na yOnelik bir kredi tilrddilr. 

Takvim y1li itibariyle Hazine ve Di§ Ticaret MO.steearligi•nca Die 
Ticaret Sermaye Sirketi statO.sO. verilmi§ ve Eximbank'ca kredibilitesi olumlu 
bulunan firmalar bu krediden yararlandirilir. 

Kredi tutari firmanin sunacagi proje tutarina uygun olarak Eximbank
ca belirlenmekte olup, kredinin vadesi 90 gQndO.r. 

l.Ba11vuru > 

< 2.0dem TORK 
o.T.s.s. EXIMBANK 

3.Geri Odem > 

.TaahhO.t > 
Gercekleemesi 

Sekil: 15. DTSS Kisa Vadeli DOviz Kredisi 

Krediye o.c aylik Libor + % 0,5 oraninda faiz uygulanir. 

TaahhO.dQn gercekleeme durumu, ihracata aracilik eden banka veya fi
nans kurumlari bazinda dilzenlenmi!J ve bu banka ve f inans kurumlarinca onaylan
m1§ "Bildirim Formlari" ile belgelendirilir. 

3.9.6. UZUN VADEL! T!CARET!N F!NANSMANI FONU 

Islam Kalkinma Bankasi bflnyesinde kurulmue olan Uzun Vadeli Ticare
tin Finansman1 Fonu'ndan ihracatc1lara finansman olanagi saglanarak, !slam 
Konferans1 Teekilat1 ilyesi illkeler aras1ndaki ticaretin geli11tirilmesi amac
lanmaktad1r. 

!slam Konferans1 Teekilat1 ilyesi O.lkelere, yerli girdi oran1 FOB de
gerinin en az % 40'1 olan mallar1 ihrac ihracatc1lar bu krediden yararland1r1-
lir. 

Fon taraf1ndan finanse edilen tutar, ihracat ieleminin belli bir 
oran1 kadar olmaktadir. 
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B 1.Akreditif [::J 
!THALATCI --Acma---> 

TalimatJ. 

FON 
(LTTFS) 

I 
2. Akredi tifi 

thbar 

10.Sevk 
Vesaiki 
As1llar1 

v [

3.Akreditif 
Teyidi 

ambursman 
Talebi 

5.Sevkiyat 
!HBAR/ 
TEY!T 

-------> FON'UN 
MUHAB!R 

BANKASI <-------
8.Rambursman 

Talimat1 

BANKASI 

6.Sevk 
----Vesaiki 

I !HRACATI I <---4 .Akredi tif 
Teyit----' 
thbari 

9.Sevk 
,__--Vesaiki-->.-------. 

Kopyalar1 TORK 
EX!MBANK 

Sekil: 16. Uzun Vadeli Ticaretin Finansman1 Fonu 

Kredinin Vadesi, mal cinsine gore, 6 ay ile 60 ay aras1nda degi§-
mektedir. 

Fon'dan yararlanmak isteyen ihracatc1, Oncelikle i§lemin ticari e
saslar1 Uzerinde ithalatc1 ile anla§maya vararak, ithalatc1ya i§lemin kismen 
Fon'dan finanse edilebilecegini sat1§ ko§ullar1yla birlikte teklif eder ve it
halatc1n1n bu teklifi kabul ettigini sOzle§me ya da niyet mektubu ile belge
ler. Ayn1 zamanda ticari bankalardan veya TUrk Eximbank'tan temin edilecek 
ba§vuru formunu ve eklerini haz1rlayarak, Fon'dan finansman istemiyle ticari 
bankalar arac1l1g1 !le ya da dogrudan TQrk Eximbank'a ba§vurur. 
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3.9.7. TORK EX!MBANK'IN UYGULAMAYI PLANLADIGI KRED! PROGRAMLARI 

3.9.7.1. SATICI KRED!LER! 

Bu program1n amac1, ihracatc1lar1n yat1r1m ve sanayi urilnlerinin ih
rac1nda vadeli sati§ yapabilmelerine olanak tan1yarak, di§ pazarlardaki reka
bet gficilnu art1rmak ve uluslararas1 ihalalerde kredi teklif i vermelerini sag
lamaktir. 

Sat1c1 kredisi, genellikle orta (1-5 y1l) ve uzun (5 y1ldan fazla) 
sOreli sevk sonras1 kredisi olup, ihracatc1ya dogrudan veya bir ticari banka
n1n arac1l1g1 ile (refinance), ya da birlikte finansman (cofinance) §eklinde 
ac1labilecektir. 

3.9.7.2 CERCEVE KRED!Sl 

Cerceve kredisi program1n1n amac1, yat1r1m ve diger sanayi urilnleri
nin ihrac1n1, geli§mekte olan ulke hOkOmetlerine veya o Olkedeki resmi finans
man kurulu§lar1na vadeli Odeme olanag1 saglayarak Ozendirmektir. ihracatc1n1n 
riskinin Turk Eximbank taraf1ndan ustlenilmesiyle Ozellikle orta ve kOcOk 01-
cekli ihracatc1lar1n Ozendirilmesi amaclanmaktad1r. 

Cerceve kredisi de amaclar1 dogrultusunda, Turk Eximbank taraf1ndan 
geli§mekte olan ulkelerin hukOmetlerine veya devlet kurulu§u §eklindeki fi
nansman kurulu§lar1na orta (1-5 y1l) veya uzun (5 yildan fazla) sureli olarak 
acilabilecektir 

3.9.8. EX!MBANK GARANT! PROGRAMLARI (L!BYA KOPRO DOV!Z KRED! GARANT!S!) 

Bu program1n amac1,·Libya'da mOteahhitlik hizmeti yapan Turk firma
lar1na ticari bankalarca kulland1r1lacak dOviz kredilerine garanti vererek, bu 
firmalar1n; Libya Merkez Hazinesi'ne intikal etmi§ ve Turkiye'ye transfer emri 
bekleyen istihkak alacaklar1n1n yurda geli§ine kadar gecen surede, finansman 
gereksinimlerinin kar§1lanmas1d1r. 

Bu garantiden yararlan1lmas1n1n ko§ulu; Turk Eximbank'a ba§vuran ve 
yap1lacak inceleme sonucunda uygun bulunan firmalarca, yurda gelecek istihkak 
tutarlar1n1n Turk Eximbank'a temlik edilmesi ve yurda dOviz getirme taahhudiln
de bulunulmas1d1r. 

Turk Eximbank'ca temlik a11nan tutarin belirli bir oran1nda ticari 
bankalarca f irmalara kulland1r1lan dOviz kredilerinin tamam1 garanti kapsam1n
dad1r. 

3.10. !HRACAT GARANT!Ll YATIRIM KRED!LER!(196) 

Orta ve uzun sQreli olan bu kredinin amac1; ihrac1 y1p1lmakta clan 

(196) Vecdi finay, Op. Cit., s.194 
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veya ihrac1 yap1labilme olanag1 bulunan yat1r1m ve diger sanayi firilnlerinin 
Oretimini art1rarak ihracat olanaklar1n1 geli§tirmek, ihrac Oril.nlerini ce§it
lendirmek, tutar ve kalitesini yiikseltmek ilzere yurtici yat1r1m yap1lmas1n1 
Ozendirmektir. 

1hracat garantili yat1r1m kredisi ile, sOzkonusu amaca yOnelik ya
t1r1mlar, varolan tesislerin kapasite art1r1m1, yenilenmesi veya modernizas
yonu finanse edilir. 

Kredilendirilecek projenin ihracat garantili olmas1, te§vik belgesi
nin bulunmas1, projenin sabit yat1r1m tutar1n1n belirli bir oran1n1n yat1r1mc1 
taraf1ndan, Ozkaynaklardan kar§1lanmas1 ko§ulu aran1r. 

Sabit yat1r1m tutar1n1n, Ozkaynakla ve ba§ka finansman kurulu§lar1-
n1n krediyle kar§1lanmayan bOlilmO Tilrk Eximbank'1n verecegi kredinin limitini 
olu§turur. 

lhracat Garanti!! Yat1r1m Kredisi hem sevk Onces! hem de sevk sonra
s1 dOnemlere yOnelik, yat1r1m mallar1 ihracat1 ve Oretimini art1rma amac1yla 
verilmektedir. 1stihdam1 art1rmak, ihrac mallar1n1 ce§itlendirmek, miktar ve 
kalitesini art1rmak, yen! pazarlar1 te§vik etmek amac1yla verilir. 

1.Kredi Talebi 

MOTEAHH1T I, 6.DOviz Kredisi 

: I 
T1CAR1 

F!RMA BANKA 

7.Geri Odeme 

2.Ba§vuru · 
4.Genel 

Kredi 
SOzle§mesi 

3.Temlik 

v v 

TORK 
EX1MBANK 

v 

--5. Teminat Mektubu 

<---8.Teminat Mektubu lades! 

~ekil: 17. Libya KOprO DOviz Kredi Garantisi 
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Biltiln bat1l1 illkelerde, k1sa vadeli ihracat1n finansman1 piyasa ko
§ullar1na gOre ticari bankalarca saglanmaktad1r. Orta ve Uzun vadeli ihracat1n 
finansman1 da para ve sermaye piyasalar1n1n geli§mi§ oldugu illkelerde yine ti
cari bankalarca kar§1lanmaktad1r. Ticari bankalar1n ihracat1n finansman1na ka
t1lmada isteksiz oldugu ve mall piyasalar1n yetersiz kald1g1 Qlkelerde, hQkQ
metler uzmanla§m1§ ihracat kredi finansman kurumlar1 olu§turmak zorunda kal
m1§lard1r. Almanya'da AKA, KFG, Hermes, !ngiltere'de ECGD, Amerika'da Eximbank 
!svicre'de ERG gibi kurumlar al1c1 ve sat1c1 kredileri saglamakla ihracat1 
te§vik etmek, desteklemek amac1yla kurulmuelard1r. Bu resmi kuruluelar1n ihra
cat1n finansman1na katk1s1 ihracat kredi sigortas1/garantisi !le imtiyazl1 ih
racat kredilerinden olu§maktad1r. 

!hracat kredi kurumlar1n1n nc temel amac1 vard1r. 

- Resmi ve Ozel Qye banka ve kuruluelardan saglanan fonlardan olu§an 
para havuzundan Qretici ve al1c1lara f inansal olanaklar saglayarak ihracat1 
teevik etmek, 

- Die dilnyaya ihrac edilecek yat1r1m mallar1n1 Qretim sQrecinde 
finanse etmek, 

- !hracatc1lara1n ticari bankalardan veya kurulu§lardan kredi bulma
s1n1 kolayla§t1rmak icin ilgili kurulu§lara gerekli teminat1/garantiyi vermek
tir. 

!hracat1n finansman1 ve teeviki ac1s1ndan ihracat kredileri Onemli 
bir role sahiptir. TQrkiye'de ihracat kredilerinin yeterli olup olmad1g1 ko
nusunda kesin hilkilmlere varmak oldukca gQctnr. Bununla birlikte ihracat kre
dilerinin her ko§ulda olumlu etkiler yapt1g1 gOrQlmektedir. 

TQrk Eximbank'1n Dilnya'daki Orneklerinde (ABD ve Japonya) oldugu 
gibi, ihracat1n finansman1nda'oldukca Onemli roller ilstlenmietir. Bir ticari 
Banka olmad1g1 icin kar amac1 giltmeyen, mal ve hizmet ihraca1na baelang1c aea
mas1ndan itibaren her a§amada finansman, garanti ve sigorta destegi saglamay1 
amaclayan Eximbank 1 1n bu alanda Onemli bir boelugu doldurdugu kesindir. 

Bankan1n bu gilne kadar uygulamaya koydugu programlar1n cogu TQrkiye 
de ilk kez uygulanmaktad1r. Bu nedenle degerlendirmenin, sonuclar incelenerek 
yap1lmas1 gereklidir. 1991 y1l1nda toplam ihracat1n yaklae1k % 25'ini finanse 
eden Eximbank 1 1n, 1992 y1l1nda bu pay1 % 35'e ulaet1racag1 kesindir. Bankan1n 
ihracat finansman1ndaki pay1 artt1kca etkinligi de artacakt1r. 

Sonuc olarak denilebilir ki, Tilrkiye'nin ihracat gelirlerinde son 15 
y1lda Onemli geli§meler olmuetur. Belk! de bunun etkisiyle ihracat kredileri
nin Onemi giderek artm1et1r. !hracat1n illke icin Onemi, bu alandaki cabalar1n 
etkin ve istikrarl1 uygulamalarla desteklenmesini zorunlu k1lmaktad1r. Bu zo
runlulugun gerekleri yerine getirildikce, ihracatta Onemli geliemeler her za
man olas1d1r. 
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3.11. !HRACAT KRED! S!GORTASI 

3.11.1. TANIM VE KAPSAM 

Uluslararas1 ticarette son zamanlarda artan rekabet nedeni ile bir 
cok sat1c1, a11c1lar1n kredili sat1e talepleri ile kare1 kare1ya kalmaktad1r. 
Kredili ihracat1n ise, belirli bir vadeyi gerektirmesi nedeni ile daha fazla 
risk tae1d1g1 ac1kt1r. Bu tilr sat1elarda sat1c1, iyi tan1mad1g1 a11c1lara tes
lim ettigi mallar dolay1s1yla baz1 ticari riskler ve ayr1ca a11c1 illkede mev
cut ekonomik veya politik koeullar1n doguracag1 birtak1m siyasal riskler ile 
kare1 kare1ya kalabilir(197). 

Biltiln bunlar, kredili ihracat1n gelieimini olumsuz yOnde etkiledigi 
kadar ihracatc1lar1n bu tilr ihracat1n finansman1 amac1yla bankalardan yeterli 
kredi saglamalar1n1 da engelleyen faktOrlerdir. Bu nedenle, bir cok illkede ih
racat1n teeviki amac1yla ihracatta kare1lae1labilecek ticari ve politik risk
lerin ortadan kald1r1lmas1n1 saglayacak bir sigorta sisteminin kurulmas1na ge
reksinim duyulmuetur(198). 

!hracat kredi sigortas1 fonksiyonlar1 ve sisteminin uygulanmas1 so
nucunda saglanabilecek olanaklar eOyle s1ralanabilir: 

- Kredili ihracatta, ihracatc1n1n Qzerindeki riski ortadan kald1rmak 
- Kredi riskini ortadan kald1rmak, 
- Oriln ve hizmet ihracat1n1 geli§tirmek, 
- !hracat bedelinin Odenmesini garanti alt1na almak, 
- !hracatc1lar1n ticari bankalardan kolayl1kla finansman saglayabi-

lecekleri bir ortam yaratmak, (ihracatc1lar1n bankalardan alacaklar1 ihracat 
kredi sigortas1 policesini teminat gOstererek, diger bankalardan ihracat kre
disi alabilme olanag1na sahip olmas1) 

- Varolan pazarlar1n geni§letilerek, yeni pazarlara girme cal1ema
lar1na destek olunmas1 ve ihracatc1lar1n uluslararas1 rekabet gQclerini art-
tirmak, 

- D1e siyasi gerginliklere karein, ihracatcilari mal satmaya yO-
neltmek, 

- !hracatc1nin ieletme sermayesinin belli bir silre icin baglanmasin1 
Onlemek, 

- !hracatc1yi, diger illkelerde uygulanan ihracat sigortasindan ya
rarlanan rakipleri ile eeit dilzeye getirmektir(199). 

!hracat kredi sigortasi, ihracatciyi kredili sattigi mallar kareili
gi clan alacaklarini ticari ve politik nedenlerden dolayi tahsil edememesi ve
ya tahsilatin gecikmesi risklerine karei korumaktadir. Kredi sigortasinin bir 
diger Onemli fonksiyonu, ihracatla ilgili finansman saglayan banka ve finans
man kurumlarinin ihracatciya gereksinimi clan finansmani saglamada !hracat 
Kredi Sigortasi kurumunun policelerini bir garanti olarak gOrmesidir. BOyle
likle !hracat Kredi Sigorta kurumu policeleri bankalarin finansman saglamas1 
olay1nda bankalara garanti olueturmaktad1r(200). 

(197) Tilrkiye !§ Bankasi, "Kredi Sigortasi" Egitim Mildilrlilgil Yay1nlar1 s. 81 
(198) Ibid., 
(199) !GEME, !hracat Kredi Sigortasi ve Tilrkiye Degerlendirmesi Raporu, s. 8 
(200) Kredi Sigortasi, Op. Cit. s. 82 
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!hracat Kredi Sigortas1n1 veya gilvencesini; 

"Yurt icinde ilretilip, yurtd1§1na kredili satilan fiziksel ve dil§iln
sel ilrilnler ile yurtd1§1nda ilretilen milhendislik ve dan1§manl1k hizmetlerinin 
kiralanmas1ndan dogacak alacaklar1n, ayn1 riskle kar§1 kar§1ya bulunan cok sa
y1da ihracatc1n1n Odedigi prim veya devletin katk1s1yla, ticari politik ve e
konomik risklerin etkisiyle al1c1n1n borcunu Odeyememesi sonucu ugran1lacak 
zarar1n belirli bir oran1n1 teminat alt1na alan, ilriln ve hizmet ihracat1n1 ge
li§tiren ve yen! finansman olanaklar1 yaratan Ozellikle geli§mi§, sanayile§mi§ 
ulkelerde uygulama alan1 bulan bir sigorta" turu olarak tanimlanabilir(201). 

Bu tan1ma gOre, ihracat kredi sigortas1n1n ay1r1c1 Ozellikleri §Oy
le siralanabilir. 

- !hracatin kesinlikle kredili yap1lm1§ olmas1 gerekli olup, pe§in 
sat1§larda risk sOzkonusu olmayacag1ndan sigortaya da gerek duyulmayacakt1r. 

- Yurt icinde ilretilmek kaydiyla biltiln ilriln ce§itleri icin ihracat 
kredi sigortas1 saglanabilir. 

- !hracat Kredi Sigortas1ndan yararlanabilmek icin milhendislik ve 
dan1§manl1k hizmetlerinin yine kredili olarak yurt di§ina veya ithalatc1n1n 
hesabina yurt icinde yap1lmas1 gereklidir. 

- Sigorta fonunun birikiminde ihracatc1n1n pirimleri yan1nda, sigor
talanan politik risklerin kar§1lanabilmesi icin devletin parasal katk1s1 zo
runludur. 

- !hracat kredi sigortas1nda yeniden sigorta yap1lmas1 sOzkonusu de
gildir. Yaln1zca Hollanda'da baz1 ticari ve politik risklerin hilkilmetce yeni
den sigorta edildigi gOrillmektedir. 

- Riskin gercekle§mesi halinde ugran1lan zararin yakla§ik % 90'1 
tazminat olarak Odenmekte, %·IO'luk pay ihracatc1ya b1rak1larak onun daha gil
venilir di§ pazar aramaya Ozendirilmesi amaclanmaktadir(202). 

3.11.2. !HRACAT KRED! S!GORTASININ YAPISI 

!hracat Kredi Sigortas1, yasal acidan kredi sigortas1n1n bir tilril
dilr. !§letmeler yurt icinden saglad1klar1 kredileri kar§1l1g1nda, alacakl1lara 
gilvence verebilmektedirler. 

Bir kredi sigortas1 tilril olan ihracat kredi sigortasinda, ihracatc1 
satt1g1 ilrilniln tutar1 ile sundugu hizmetin kar§1l1g1n1 bir sure sonra almay1 
kabul etme zorunlulugu duydugunda, borclunun Odeyememe durumuna kar§1 ihracat 
kredi sigortasina ba§vurmak yoluyla muhtemel zarar1n1 gilvence alt1na alabilir. 

Ku§kusuz ihracatc1 i§letmeler, yurt icinde oldugu gibi yurt di§inda 
da pe§in sat1§1 tercih edeceklerdir. Ancak, gilnilmilz ekonomik ko§ullar1 bu du-

(201) lstanbul Ticaret Odasi, thracat Kredi Sigortas1 ve Tilrkiye, Yayin No: 
1989-3 s. 6 

(202) Ibid., s. 7 
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rumu zorla§t1rmaktad1r. Sanayile§mi§ Olkeler, di§ ticaret ac1klar1ni kapata
bilmek icin di§ pazarlara acilmanin gereklerine uymak zorunda kalmi§lardir. 

Ozellikle I.DOnya Sava§i'ndan sonra ihracatci i§letmeler, alici kit
lelerin f inansal giicleri yetersiz kaldig1ndan kredi kurumlarina geni§ Olcilde 
ba§vurulmasi gerekmi§tir. Bu durum uluslararasi al1§veri§lerde daha fazla 
oranda etkisini gOstermi§tir. 

BOyilk kurulu§lar icinde, uzun silreli 3, 5 hatta 10 yill1k krediler 
istenmi§ ve cok az sayida finansal kurulu§ bu gibi kredileri finanse etmek is
temi§lerdir. tkinci gilclOk de kredi soresinin sona ermesinde borclunun borcunu 
Odeyememesi degil de sava§, ba§kaldirma ve moratoryum gibi olaganOstQ durumla
r1n ortaya cikmasindan ya da borclunun Olkede dOvizlerin aktarilmas1na izin 
verilmemesinden ya da dOviz yerine uluslararasi pazar fiyatlarindan Ustfin be
dellerle ilrilnfin ihracatina izin verilebilmesinden, ya da paranin deger kaybin
dan korkmu§lardir. Kredi verildiginde i§letmenin dOner sermayesi, cal1§ma ola
naklari azalmakta ve Ostelik sores! sonunda alacag1n al1namamasi tehlikesi ve 
tehdidi ile kar§ila§ilmaktadir. Kredi verilmezse, alici sayisi dU§mekte, fab
rikalar tam kapasite ile cali§amamakta, bir cok i§Ciler i§siz kalmakta ve so
nucta Olkenin ekonomik yap1s1 gilcsilzle§mekte, gene! bir bunal1m ortaya cikmak
tadir(203). 

Bu geli§melerin sonucu, ihracatla ilgra§an Olkelerin hUkametleri ya 
da hakametin belirli oranlarda kat1ld1g1, yasal yapis1 karma bir nitelik ta
§lyan ihracat kredi sigortas1 kurumlar1n1 kurma zorunda kalmi§lar ve 52 illkede 
bu tilr kurumlarin kurulmas1 gercekle§tirilmi§ bulunmaktadir(204). 

Yeryilzilnde cal1§malar1n1 sfirdilren ihracat kredi sigortas1 kurumlar1-
n1, yasal yap1lar1 ac1s1ndan be§ temel model icinde toplamak olanakl1d1r. th
racatc1 di§ ticaret risklerine kar§1 a§ag1daki be§ yoldan biri yard1m1yla ko
runabilir. 

- Devlet kurulu§u veya devlet gOrevlisi, 
- Devlet adina ve ~nun hesab1na i§ gOren bir sigorta ortakligi ya da 

banka kurulu§u, 
- Tamamen devlete ait olmakla birlikte bir kamu kurumu ya da bir 

kamu fonu, 
- Devletin denetiminde olmas1 ko§ulu ile Ozel sigorta veya bankac1-

lik giri§imleri ile devletin ortakla§a olu§turduklari bir kurulu§, 
- Ticari risklerin bir b010m1lnfi kendi hesab1na sigorta eden Ozel si

gorta kurumlar1 ile devletin i§birligi yapt1g1 kurulu§lar(205). 

3.11.3. DEVLETCE DESTEKLENEN lHRACAT KREDl SlGORTASININ YARARLARI 

Devletce desteklenen ihracat kredi sigortas1n1n iki temel yarari bu
lunmaktadir. Bunlardan birincisi ihracatciy1 yurt di§1na satt1g1 Qrfin ve hiz
metlerin tutarlar1n Odenmemesi riskinin ortaya c1kmas1 durumunda kar§ila§abi
lecegi zarara kar§i korumasi, ikincisi, sigorta policesini finansal arac1 ku-

(203) t.T.O. D1§sat1m Kredi Sigortas1 ve TOrkiye, Op.Cit., s. 34-36 
(204) Bahir Sevener, Sigortanin Tarihcesi ve Cumhuriyetin 50.Y1l1nda 

Sigortac1l1g1m1z, Passim. 
(205) t.T.O. D1§sat1m Kredi Sigortas1 ve Tilrkiye, Op.Cit., s. 37 
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rulu§lara devretmek suretiyle ihracatc1ya finansman olanaklar1 saglamas1d1r. 
Bu iki yarar1n d1§1nda ihracatci, devletce desteklenen ihracat kredi sigortas1 
kurumu arac1l1g1yla, ithalatc1lar1n finansal ve ekonomik durumu, ithalatc1 Ol
ke pazarlar1n1n siyasal, yasal ve ekonomik yap1s1 konusunda daha dO§Ok mali
yetle, daha gOvenilir bilgiler elde edebilir. Ozellikle OrOn ve hizmetlerin 
d1§ devletler, ya da devlet kurulu§lar1na sat1lmas1 durumunda devlet temsilci
leri arac1l1g1yla ihracatc1 borclar1n1 daha k1sa sOrede geri alabilir(206). 

3.11.4. !HRACAT KRED! S!GORTASININ F!NANSAL YAPISI 

Onemli bir finansal kurum olarak ihracat kredi sigortas1, ihracatc1-
ya finansman kaynaklar1 bulmada oldugu kadar, gene! ekonomi Ozerinde de kOcOm
senmeyecek etkiler ta§1r. !hracat kredi policeleri banka finansman1n1n bir 
kar§1l1g1 olarak kullan1lmaktad1r. Ayr1ca, ticari bankalara dogrudan verilen 
teminatlar ile yOkleme Onces! yOkleme sonras1 ihracat kredi teminatlar1 ihra
catc1ya yeni finansal kaynaklar yaratabilmektedir. 

Ote yandan ihracatc1 firma icin ihracat kredi finansman1n1n kurumsal 
temelinin TOrkiye'de ihracat kredisi tQrleri ve maliyetleri ile ihracat kredi 
riskleri ve ihracat kredi sigortas1 ili§kisini bu bOlftmde incelemek yerinde 
olacakt1r. 

3.11.4.l. BANKA F!NANSMANININ B!R KARSILI~I OLARAK !HRACAT KRED! S!GORTASI 

!hracatc1n1n ticari bankalardan ihracat kredisi saglamas1nda, dev
letce desteklenen ihracat kredi sigortas1 policeleri bOyOk katk1da bulunur. 
Kredi veren bir ihracatc1, gercekte QrOn ve hizmet satt1g1 ithalatc1s1n1 fi
nanse etmektedir. Bu anlamda, "ihracatc1n1n Qlkesi, ihracat kredileri ile bir 
yerde ithalatc1ya act1g1 krediyi geri al1ncaya kadar kendi Oz kaynaklar1n1n 
yeterli olmay1§1 kar§1s1nda, ticari bankalardan daha yOksek maliyetli yeni 
finansman kaynaklar1 elde etmek zorundad1r. !hracat kredi sigortas1 policeleri 
ihracatc1n1n finansal kurumlardan kaynak bulmas1nda ek bir kar§1l1k niteligi 
ta§1r ve ona yard1mc1 olur. Dolay1s1yla ihracat kredi sigortas1 bankalar1n ih
racat finansman sQrecine giderek artan OlcOde kat1lmalar1n1 ve aksi takdirde 
ihracata yOnlendirilmeyecek fonlarin bu amac icin yOnlendirilmesini saglaya
caktir( 207). 

thracat kredi sigortas1 policesinin ek kar§1l1k degeri, yQksek enf
lasyonist fiyatlar1n ihracat finansman1n1 olumsuz yOnde etkilemesi durumunda 
daha bQyQk Onem ta§1r(208). 

Fiyatlar1n h1zla yQkselmesi ihracatc1y1 ayn1 dozeyde ihracat1 ger
cekle§tirmesi icin daha bOyOk finansman kaynaklar1 bulmaya zorlar. Ayn1 zaman
da ticari bankalar, arsa ve binalar ya da ticari mallar gibi bilinen varl1kla
r1 gOvence olarak kabul etmeye daha az istekli olurlar, yan1s1ra ihracatc1n1n 
deneyimi, ki§isel dQrQstlQgQ ve yOnetim becerisine de ag1rl1k vermeye ba§lar
lar(209). 

(206) Bahtiyar Uzunoglu, !hracat Kredi Sigortas1, !stanbul, 1986, Passim. 
(207) !.T.O. D1§sat1m Kredi Sigortas1 ve TOrkiye, Op.Cit., s. 45 
(208) Alaattin BQyOkkaya, Torkiye'de !hracat1 Te§vlk ve !hracat Kredi Sigorta

s1n1n Ekonomik ve Teknik Yono, !stanbul 1988, Passim. 
(209) Ib1d., 
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Bu egilim, Ozellikle geli§mekte olan Olkelerdeki kOcfik ve orta boy 
giri§imciler ile yeni ihracatc1lar1n ihracat icin yeterli finansman kaynag1 
bulmada kar§1la§t1klar1 sorunlar1 Onemli Olcfide artt1rm1§t1r. 

Ayr1ca, di§ pazarlarda giderek artan rekabetin sonucu rakip firma ve 
Olkelerin ithalatc1lara daha uzun sareli kredi olanaklar1 tan1mas1 kar§1s1nda 
ihracatc1, bu rekabet ortam1nda bir ihracat sipari§i alabilmek icin devletce 
desteklenen ihracat kredi finansman1 ve sigortas1na bayQk gereksinim duyar. 
!hracatc1lar azerindeki bu daha uzun sareli kredi acma bask1s1, yaln1z orta ve 
uzun sQreli sOzle§melerle sat1lan Qrftnler ve sunulan hizmetler icin degil, ge
li§en alkelerin ihracatlar1n1n bayQk bir bOlilmQnQ olu§turan kisa sareli ihra
cat i§lemleri icin de sOzkonusudur(210). 

3.11.4.2. T!CARt BANKALARA DOGRUDAN VER!LEN G'OVENCELER 

thracatc1n1n ticaret hacmini geli§tirmesi ve yayg1nla§t1rmas1nda, 
uygun ko§ullarda ve tutarda saglanacak f inansman olanaklar1n1n Onemli yeri bu
lunmaktad1r. !hracatc1lar Qretim ve sat1§1n her a§amas1nda finansmana gereksi
nim duyarlar. YQklemeden Onceki a§amada, ihracatc1 aretim icin gerekli hammad
denin satin a11nmas1, Qretimin yap1lmas1, QrQnlerin paketlenmesi icin banka
lardan kredi isterlerken yQklemeden sonra Qrftnlerin gOnderilmesi ile Qrftn be
dellerinin Odenmesi zaman1 aras1ndaki nakit ac1g1n1 kapatmak icin krediye ge
reksinim duyarlar. Ana dQ§Qncesi fonlar1n gQvenligi olan bir ticari banka, her 
bore isteyen ihracatc1y1, borcunu faiz ve Oteki masraflarla birlikte geri Ode
me gQcQ ac1s1ndan Ozenle degerlendirir. Banka, ihracatc1n1n finansal saglaml1-
g1, borcunu Odeyememe durumuna kar§1 teminatlar, firman1n sahiplerinden §ahsi 
kefaletler, hayat sigortas1 policeleri ya da OrQnler Ozerinde ipotekler gibi 
kabul edilebilir garantiler ister. Banka, ihracatc1n1n finansal yap1s1, idari 
gQcO ve gecmi§teki ba§ar1s1n1 temel alarak ona kredi ac1l1p ac1lmayacag1na ka
rar verir(211). 

thracatc1n1n finansman saglamas1nda en etkili yol son 20 y1ldan beri 
uygulanmakta olan, yQklemeden Onceki ve yQklemeden sonraki a§amalar1 iceren 
ihracat kredi sigortas1 pol±celerinin, ticari bankalara dogrudan garanti ola
rak sunulmas1d1r. Dogrudan garanti ihracat kredi sigortas1na ili§kin oldukca 
yeni bir arac olup, Ozellikle geli§mekte olan Ulkelerin belirli gereksinimle
rini gidermede s1k s1k kullan1lmaktad1r(212). 

3.11.4.3. Y'O'KLEME SONRASI !HRACAT KRED! G'OVENCES! 

YOkleme sonras1 a§amada ihracatc1ya verilen, ticari ve ticari olma
yan risklere kar§i onu koruyan sigorta policesi bankaya sunulabilir bir belge 
niteligi ta§ir. CilnkQ sigorta policesinden gelecekte tahsil olunacak gelirler 
Ornegin, bir zarar1n Odenmesine ili§kin muhtemel alacaklar bir ticari bankaya 
aktar1labilir. Gene! bir policede, ya ad1 bilinen bir al1c1ya yOnelik tilm i§
lemler, ya belirli pazarlardaki tilm i§lemleri iceren police, ya da global po
lice bir bankaya devredilebilir(213). 

(210) t.T.O. D1§sat1m Kredi Sigortas1 ve TOrkiye, Op.Cit., s. 46 
{211} Alaattin BQyOkkaya, Op. Cit. 
(212) Onal Alt1nta§, thracat Kredisi, Sigorta Sistemi ve uygulama YOntemi, 

Passim. 
(213) !GEME, !hracat1 Geli§tirme Tedbirleri-!hracat Kredileri ve Sigortas1. 
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Bu devrin etkisi, sigortal1 bir ihracat i§leminden bir zarar dogmas1 
durumunda, sigorta kurumunun gecerli her alacag1 dogrudan ticari bankaya Ode
mesini saglamas1d1r. 

Ancak, sigorta policelerinin kredi icin bir bankaya aktar1lmas1, bu 
bankaya sigortal1n1n sahip oldugu haklardan daha gen!§ haklar tan1maz. 

YOrOrlOkteki sigorta policesine gore, ihracatc1 gecerli bir alacaga 
sahip degilse banka, ortaya cikacak bir zarar kar§1l1g1nda herhangi bir tazmi
nat alamayacaktir. Bu nedenle banka ihracatc1n1n iyi i§ yapmas1na gOvenir, ih
racatc1n1n kusuru yQzonden ithalatc1 Odemede bulunmazsa banka act1g1 krediler 
kar§1l1g1n1 geri alamaz. Ancak, ithalatc1 ile ihracatc1 aras1nda olu§an anla§
mazl1g1n ihracatc1 taraf1ndan izlenmesi beklenir. Bunda ba§ar1ya ula§1lamazsa 
banka sigorta kurumundan tazminat1n1 alabilir(214). 

YOkleme sonras1 ihracat kredi teminat1n1n dogrudan kredi veren ban
kaya verilmesi ileri bir gOvenlik saglar. SOyle ki; yOkleme sonras1 a§amada 
ihracat belgeleri kar§1l1g1 avans kredileri ac1l1r. Bu teminatlar koeulsuzdur. 
Banka ihracatc1ya act1g1 krediden dolay1 bir zarara ugrad1g1nda sigorta kurumu 
eldeki policeye gore ihracatc1ya tazminatta bulunup bulunmad1g1na bakmaks1z1n 
bankan1n ugrad1g1 zarar1 hemen Oder. Ithalatc1 ihracatc1n1n kusuru nedeniyle 
Odemede bulunmaktan kac1nsa bile, banka hicbir ko§ula bakmaks1z1n ihracatc1ya 
act1g1 krediden dogacak zarar1 hemen sigorta kurumunun Odemesini ister ve ala
cag1n1 al1r(215). 

Bankalar ihracatc1lardan herbirine act1klar1 avanslar1 ayr1 hesap
larda izlerler. Acilan bu avanslar her bir ihracatc1n1n belirli bir kredi do
zeyine gore sigorta edilir. DOnen bir nitelik tat1yan bu kredi dC•eyi, ihra
catc1n1n finansal durumu ve kredi alma ve Odeme yetenegine bakilarak bankalar
ca belirli zaman aral1klar1nda yeniden degerlendirilir ve degietirilebilir. 
Banka, sigorta kurumuna, ihracatc1ya bir Onceki ayda ac1lm1e olan yQkleme son
ras1 avanslar1n tutar1n1 ayl1k olarak bildirir. Bildirimde bulunulunca primler 
Odenebilir. O ay icinde ac1lan avans tutar1 ozerinden aylik 0,05 prim Odenir. 
thracat~1n1n iflas1 durumunda, sigortal1 borcun Odenmeyecegine ili§kin teyidin 
a11nmas1ndan bir ay sonra ya da kredinin geri Odenme tarihinden dOrt ay sonra 
sigorta kurumu bankaya alacag1n1 Oder. Ihracatc1n1n borcunu Odemek istemesine 
ragmen Odeyememesi durumunda, Odeme tarihinin Ozerinden dOrt ay gectikten son
ra sigorta kurumu, ihracat kredisi acan ticari bankaya alacag1n1 Oder(216). 

3.11.4.4. YOKLEME ONCES! !HRACAT KRED!S! G'OVENCES! 

1hracat1 geli§tirmeyi amaclayan, ihracat1 te§vik Onlemleri, ihracat 
konusu oron ve hizmetlerin gercekle§tirilmesinden Once ihracatciya taninan 
kredi gOvenceleri bu konunun di§inda kalmaktadir. Ancak, bu ihracat1n haz1rl1k 
a§amas1nda On finansmanna gerek duyulmad1g1 anlamina gelmez. YOkleme sonras1 
aeamada oldugu gibi, yQkleme Onces! aeamada da ihracatc1n1n bir ba§ar1s1zl1-
g1ndan dogan zararlar kar§1lanmaz. Uretici ihracatc1n1n idari yetersizlikleri 
nedeniyle Oretime ara ya da son verillr ve bu yQzden bankalardan al1nan kredi-

(214) Alaattin BOyQkkaya, Op. Cit., 
(215) t.T.O. D1§sat1m Kredi Sigortas1 ve TQrkiye, Op.Cit., s. 48 
(216) Prof .Dr. Ali Bozer, Genel Ac1dan lhracat Kredi Sigortas1-lhracat Kredi 

Sigortasi Semineri, Sigorta Hukuku ve Muhtelif yay1nlar1, 1988, Passim. 
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ler silresinde geri Odenemezse, yilkleme Onces! policeye gore Uretici-ihracatc1-
ya herhangi bir Odemede bulunulmaz. !hracatc1n1n kredi bulma g\lcOnQ etkileyen 
diger bir etken, kendi ftlkesinde ortaya c1kan ama onun denetimi dieinda olan 
risklerdir ki (ihracat izninin gecersiz sayilmasi ya da ihracata yeni kisitla
malar1n getirilmesi die1nda) yfikleme Onces! policeye gore ihracatc1ya herhangi 
bir g\lvence verilmemektedir(217). 

thracatcinin denetimi dieinda ve ftlkesi icinde belirebilecek eu 
riskler ftretimi durdurabilir, ihracat konusu ftrftn ve hizmetin gOnderilmesini 
ya da yerine getirilmesini Onleyebilir. tlkin ihracat konusu QrOnlerin yap1mi 
icin gerekli ham ya da yar1 ielenmie maddelerin saglanmasinda gecikmeler ola
bilir. Ya da hftkftmet gerekli maddelerin ithalini yasaklayabilir ya da kisit
layabilir. tkinci olarak, o gilnkft ihracat vergisi artir1labilir ya da yeni bir 
ihracat vergisi konabilirki, yfirftrlftkteki ihracat sOzleemesine gore bu vergiyi 
ithalatcinin kare1lamasi bekelenemez. UcOncft olarak, gerevler, lokavtlar, ya 
da yayg1n i§ uyuemazliklari olabilir. DOrdOncil olarak, taeima yftkleme, boealt
ma ya da depolama olanaklari yeterli olmayabilir. Son olarak ithalatciya yan
sitilmayacak Olcttde ftretim giderlerindeki bir artie ihracatcin1n hesaplarini 
degietirebilir ve finansman icin gereklilik yaratabilir{219). 

!hracatc1n1n ticari bankalara ihracat konusu Qrftnlerinin satin al1n
masi, Qretilmesi, ielenmesi ve ambalajlanmasi icin gerekli finansmana baevur
masi durumunda bir sigorta kurumunun yfikleme Onces! g\lvence vermesi halinde 
tftm bu riskler kare1lan1r ve ihracatciya finansman kaynag1 saglan1r. !hracat
c1ya, yaln1z ihracat konusu ftrftnlerin FOB degeri kadar bir kredi degil ayr1ca 
ihracat1n gercekleemesinden sonra ihracatcinin alacag1 ihracat1 teevik kredi
leri kadar da bir avans verilir(220). 

3.11.5. !HRACAT KRED! S!GORTASININ !CERD!~! R!SKLER 

Kisa vadeli ihracat kredi sigortasi uygulamasinin en Onemli yarari, 
ihracatc1lar1n kendi olanaklari ile edinemedikleri ya da edinilmesi bftyfik har
cama ve zaman gerektiren bilgilerin firmaya saglanmasidir. 

Ulkemizde bu !elem Eximbank'ca yfirfttftlmektedir. !hracatci, kisa va
deli ihracat kredi sigortasi kullanmak amaciyla Eximbank'a baevurdugunda, 
Eximbank ve uluslararas1 istihbarat kurumlari araciligi ile alici firmanin 
istihbarati yapilmakta, alicinin ve ftlkesinin tae1d1g1 risk oraninda ftrftn 
sigortalanmaktad1r. 

Sigortadan sonra yapilan gOndermelerden, bedeli sftresi icinde tahsil 
edilemeyenler, Eximbank'1n ac1klad1g1 riskleri iceriyorsa, Qrftnftn belli bir 
tutar1 Eximbank ve dolay1siyla sigorta eirketi taraf1ndan kareilanmaktadir. 

BOylece, firmalar, ihracatlarin1 gercekleetirmeden Once hem al1c1-
lari hakkinda bilgi sahib! olmakta ve ftrftnlerini ona gOre gOndermekte, hem de 
daha Onceden tahmin edilemeyen bir riskin, Qrftnftn gOnderilmesinden sonra orta-

(217) T.GOngOr Uras, !hracat Sigortasi Kurumu ve !hracat Bankasi Kurulmasi 
icin !stanbul Sanayi Odas1, Die Ekonomik !liekiler Baekanlig1nca Haz1r
lanan Tasar1lar. 

(219) !.T.O. Ihracat Kredi Sigortas1 ve Ttlrkiye, Op.Cit., s. 50 
(220) Dr. Allattin Btlyfikkaya, Op. Cit., Passim. 
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ya c1kmas1 durumunda, Urilnler sigortalarun1§ oldugundan, Uriln bedellerinin bel
li bir tutar1n1 tahsil etmeyi garantilemi§ olmaktad1rlar. Bunun, firmalar1n 
daha gilvenli bir §ekilde di§a ac1lmalar1n1 desteklerken, Ulke ekonomisini o
lumsuz yOnde etkileyecek hesaps1z ihracat egilimlerini de engelleyecegi ac1k
t1r. 

Kisa Vadeli !hracat Kredi sigortas1 iki grup riski icermektedir. 

3.11.5.1. T!CARl RlSKLER 

Sigortan1n icerigini olu§turan ticari riskler §Oyle s1ralanabilir: 

- A11c1n1n iflas1, 

- A11c1n1n bir tilzel ki§i olmas1 durumunda, borclar1n1 Odeyememesi 
nedeniyle tasfiye karar1 a11nmas1, 

- A11c1n1n, borclar1n1n Odenmesi ile ilgili mahkeme veya yetkili bir 
organdan tilm alacakl1lar1 baglayan kis1tlay1c1 bir karar almas1, 

- A11c1n1n bore Odeyemeyecek duruma dil§tilgilniln (acz hali) ihracatc1 
veya ba§ka bir alacakl1s1 taraf1ndan belgelenmesi, 

- A11c1n1n borclar1 ile ilgili konkordato veya baeka bir anla§ma 
yapmas1, 

- A11c1n1n mali durumunun kismi Odeme dahi yapamayacak duruma geldi
ginin ve bu nedenle yap1lacak herhangi bir kanuni takibin hicbir sonuc verme
yeceginin veya kanuni takip giderlerini bile kar§1layamayacag1n1n sigortal1ca 
belgelendirilmesi veya bOyle bir belge sunulmas1 olanaks1z ise, bu durumun si
gortal1 taraf1ndan Eximbank'a, Eximbank'ca kabul edilecek baeka bir §ekilde 
kan1tlanmas1, 

- A11c1n1n gOnderilen ve kendisi taraf 1ndan da kabul edilen Ur11n
lerin tutar1n1 vade tarihinden sonra 4 ay icinde sigortal1ya Odememesi, 

- Al1c1n1n sigortal1dan kaynaklanmayan nedenlerle Tilrkiye'den gOn
derilen Urilnleri kabul etmemesi veya Odememesi durumunda sigortal1n1n a11c1ya 
kar§1 hukuki i§lemleri baelatlatmakla yinede bir yarar saglanamayacag1n1 Exim
bank' a kan1tlamas1, 

gibi durumlarda, al1c1n1n Uran bedelini Odeyemeyecegi kabul edilmek
te ve risk icerigine a11nmaktad1r(221). 

3.11.5.2. POL!T!K R!SKLER 

- A11c1n1n veya sigortal1n1n kontrolil di§1nda, a11c1n1n hilkilmetinin 
TUrkiye'ye yap1lacak clan transfer! Onleyen, kis1tlayan, geciktiren veya kon
trol alt1na alan baz1 kararlar alarak yilrilrlilge koymas1, 

(221) !smail Belgin, !hracat Kredi Sigortas1, !stanbul 1988, Passim. 
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- Al1c1n1n illkesi ile Tilrkiye aras1nda sava§ c1kmas1, 

- Al1c1n1n Olkesindeki sava§, ihtilal vb. olaylar1n c1kmas1, 

- Al1c1 illke taraf 1ndan mallar1n gOnderilmesi s1ras1nda gecerli 
olan, fakat sonradan d1§al1m1 yasaklayan bir karar al1nmas1, 

- Tilrkiye'den al1c1n1n Qlkesine yap1lan gOnderimin durdurulmas1, 
gOnderilen QrQnlere gecici el konulmas1 veya gOndermenin yOn degi§tirmesi 
nedeniyle, al1c1ya Odettirilmesi olanaks1z olan ek ula§1m ve sigorta gider
lerinin olu§mas1, 

- TQrkiye s1n1rlar1 d1§1nda, ilrilniln yap1s1ndan kaynaklanmayan, si
gortal1 ve al1c1n1n kontrolil d1§1nda, ilrilnlere tamamen el konmas1 gibi her
hangi bir olay1n ortaya c1kmas1, 

- Al1c1, bir devlet veya devlet garantili ise, sigortal1ya yilkleti
lemeyecek nedenlerden dolay1 al1c1n1n sat1§ sOzle§mesindeki yilkilmlillilklerini 
yerine getirememesi veya getirmemesi, 

durumlar1 politik risk olarak kabul edilmekte ve ihracat bedelle
rinin belli bir tutar1 Eximbank'ca kar§1lanmaktad1r(222). 

3.11.6. !HRACAT KRED! S!GORTASININ !CERMED!Ot R!SKLER 

A§ag1da belirtilen ihracatc1n1n kusurundan kaynaklanan zararlar 
sigorta icerigi d1§1nda tutulmu§tur. 

- thracatc1 veya vekilinin hatas1ndan kaynaklanan zararlar, 

- Al1c1n1n illkesince istenilen izinlerin gOndermeden Once al1nmam1§ 
olmas1ndan dogan zararlar, 

- Al1c1n1n illkesinin mevzuat1nca yasaklanmayan, al1c1n1n transfer! 
yap1ncaya kadar olan sarede olan engelleme ve gecikmelerden dogacak zararlar, 

- !hracatc1n1n sat1§ sOzle§mesinin icerigini etkileyecek Olcade ka
nun ve mevzuata uymamas1ndan kaynaklanacak zararlar, 

- Eximbank'1n ihracatc1n1n zararla ilgili al1c1n1n Qlkesindeki yet
kili bir mahkemeden a11c1 aleyhine bir karar getirmeksizin, al1c1n1n arann ka
bul etmemesi veya edememesinin ihracatc1n1n kusurundan kaynakland1g1n1, al1c1-
n1n Odememekte hakl1 oldugunu iddia etmesi, 

- GOnderilen aranlerin al1c1 taraf 1ndan kabul edilsin veya edilmesin 
bozulmas1, hasara ugramas1 vs.nedenlerle olu§an zararlardan, 

Eximbank sorumlu olmayacakt1r(223). 

(222) Ozdemir Akmut, "D1§sat1m Kredi Gavencesinde Riskler" ve Diger Yay1nlar1, 
Passim. 

(223) Ibid., 
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Bunun yan1s1ra gOndermeden kaynaklanan baz1 hatalar da sigorta ice
riginin di§1nda tutulmu§tur. 

- GOndermeler mevzuata uygun yap1lmam1§sa, 

- OrOnlerin tOiil, miktar1, kalitesi, gOnderme program1 ile Odeme 
ko§ullar1 sati§ sOzle§mesinde belirlenmemi§se, 

- Odenmesi bir ticari banka veya f inans kurulu§u taraf1ndan ac1lan 
ve Turkiye'deki bir banka taraf1ndan teyit edilen gayrikabulOiilcu (dOnOlemez) 
akreditifle yap1lm1§sa, 

- Odemesi TOrkiye di§1ndaki ki§ilere yapilacaksa, 

- Odemesi a11c1n1n Qlkesi di§inda herhangi bir Qlkeden yapilacaksa, 

- GOnderme a11c1n1n Olkesi di§1ndaki bir Olkeye yap1lacaksa, 

Belirtilen durumlar sigorta iceriginde yer almamaktad1r. 

Ayrica, gOnderimin ihracatci veya ortaklar1n1n cikar veya kan akra
bal1g1 ile bagl1 oldugu bir a11c1s1na yap1lmas1, ya da kamuya veya bunlar1n 
garantisi ile bir ba§ka a11c1ya yap1lmas1 durumunda yalnizca ticari risk ice
rigine a11nacag1 ilkesi benimsenmi§tir(224). 

3.11.7. D!~ER OLKELERDE !HRACAT KRED! S!GORTASI UYGULAMASI 

Geli§mi§ Qlkelerde ihracat kredi sigortas1; ya devlet taraf1ndan, ya 
devlet adina ve hesabina hareket eden sigorta §irketi tarafindan, veya devlete 
ait Ozerk bir kamu kurulu§u tarafindan yap1lmaktad1r. 

Sigortan1n yap1lmas1 ve zarar1n kabullenilmesi, Onemi dolay1s1yla 
genellikle bir kamu kurumu taraf1ndan belli bir oranda Qstlenilmi§tir. 

Ornegin; Fransa'da ihracat kredi sigortasi yapan §irket taraf1ndan, 
ticari risklerin % 70-BO'i, politik risklerin % 80-90'1 teminat altina al1n
maktad1r(225). 

Amerika Birle§ik Devletleri'nde Eximbank ve bu banka ile birlikte 
cali§an sigorta §irketlerinin ortak kurulu§u olan bir §irket taraf1ndan ticari 
ve politik risklerin % 90-95'! teminat alt1na a11nm1§t1r(226). 

3.11.8. KISA VADEL! !HRACAT KRED! S!GORTASI 

Kisa Vadeli !hracat Kredi Sigortas1, ihracatc1lar1n bir yil icinde 
ce§itli Olkelere ve a11c1lara yapacaklar1 kisa vadeli sevkiyatlara ili§kin ih
racat bedellerinin sevk sonrasi dOnemde ticari ve politik risklere kar§1 temi
nat altina al1narak, ihracat1n yeni pazarlara ac1lmas1 ve mevcut pazar pay1n1n 
artt1r1lmas1 yOnOnde te§vik edilmesi ve dOzenlenecek policenin teminat olarak 

(224) i.T.O. D1§sat1m Kredi Sigortasi ve Tfirkiye, Op.Cit., s. 109-126 
(225) !.T.O. D1§sat1m Kredi Sigortas1 ve TOrkiye, Op.Cit., s. 109-126 
(226) !.T.O. D1§sat1m Kredi Sigortasi ve TOrkiye, Op.Cit., s. 109-126 

- 123 -



gOsterilmesi yoluyla, ticari bankalardan finansman saglama olanag1n1n yarat1l
mas1 amac1na y0neliktir(227). 

1hracatc1lar1n, sigorta kapsam1na al1nan Qlkelerdeki al1c1lara bir 
y1l icinde yapacaklar1 360 gQne kadar vadeli sevkiyatlar1n tama ya da iste
dikleri bolamtt tek bir police ile sigorta kapsam1na al1n1r. 

Kisa Vadeli thracat Kredi Sigortas1'n1 banka arac1l1g1 ile kullana
cak clan ihracatc1 bir firman1n yapmas1 gereken i§lemler a§amal1 olarak §Oyle 
gercekle§ecektir • 

...-----------...... <---1.Teklifname/Kabul Formu/Police-->...-------------. 

1HRACATCI 

<---2.Al1c1 Limit! Talebi ve Onayi---> 

--7.Aylik Sevkiyat Bildirimi ve Prim-> 
Odeme 

--9.Vadesi Gecmifi Alacak Bildirimi-> 

TORK 

EXlMBANK 

,__ __________ __, --------10. Tazmina t Tale bi-----> ,__ __________ __, 

8.0deme 
4.Temlik 

Onay1 

6.Sevkiyat 

v 

YURTDISI Tl CAR! 

ALIC I BANKA 

Sekil: 18. Kisa Vadeli !hracat Kredi Sigortas1 !§leyi§i(228) 

(227) Tttrk Eximbank, Kisa Vadeli !hracat Kredi Sigortas1 Bro§ttrO. 
(228) Ibid. 
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Kisa Vadeli Ihracat Kredi Sigortas1 kullanmak isteyen firmanin, ban
kaya ba§vurusunun ardindan bankaca hem f irma hemde i§lem ac1s1ndan bir incele
me ba§lat1l1r. 

!lk olarak firma hakkinda bir On ara§tirma yap1larak; firmanin borc
lar1, kefaletleri, kanunlara uyumu, bilgi ve deneyimi, ortaklar1 ve yOnetici
lerinin Ozellikleri, firmanin bulundugu sektOr icindeki durumu, ihracat kapa
sitesi vb. konularda bilgi edinilir. 

Edinilen bilgiler dogrultusunda; kredinin, tutar1, tfiril, geri Odeme 
plan1, vadesi, kullanim §ekli ve ko§ullar1, verilecek teminatlar vs. incelen
dikten sonra firmaya kredi ac1l1p ac1lmayacag1 karara baglanir. 

Firmanin, banka arac1l1g1 ile Kisa Vadeli Ihracat Kredi Sigortas1 
kullanma isteminin uygun gOrillmesi durumunda bankaca ve Eximbank'ca istenilen 
a§agida belirtilen belgelerin dUzenlenmesi gerekmektedir. 

Bankaca !stenilen Belgeler: 

- Vekaletname, 

- Temlik Belgesi, 

- Firma kredi kullanacak ise, kredi icin gerekli olan diger 
belgeler. 

TQrk Eximbank'ca !stenilen Belgeler: 

- Teklifname 

- !hracatc1n1n daha Onceki ihracatlarina ili§kin bilgiler (son fie 
yil icinde gercekle§tirilen ihracatlar, bedelleri tansil edilemeyenler, vade
den sonra 90 gQn gecikme ile tahsil edilenler vb.) 

- !hracatci tarafindan doldurulacak "Taahhiltler Formu" 

- Diger Belgeler (!hracat Belgesi, !hracat Belge ve Ruhsatnamesi Or
negi, Sirket ana sOzle§mesinin Ornegi, !mza sirkQlerleri, son nc yila ili§kin 
Vergi Dairesi onayl1 Bilanco ve Gelir Tablosu, 

- Diger bilgi ve belgeler 

Eximbank gOnderilen belgelere dayanarak ihracatin riskliligini 
inceler. !nceleme sonucu firmanin kredilendirilmesi uygun bulunursa durumu 
arac1 bankaya ve ihracatciya bildirir. 

!hracatc1 Eximbank tarafindan bildirilen ko§ullar1 uygun bulursa, 
gerekli form ve belgeleri imzalar. 

Kabule ili§kin belgelerin Eximbank'a ula§t1g1 tarihten gecerli 
olmak Qzere sigorta sOzle§mesi yQrQrlOge girer. 
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Policenin Eximbank'ca dQzenlenip, teminat1n ba§lamas1ndan sonra, ya
p1lacak ihracat risklerini icermesi icin ihracatc1n1n kabul formunda belirt
tigi Qlkelerdeki a11c1lara gOndermeleri yapmadan Once, bu a11c1lar icin Exim
bank' tan a11c1 limiti isteminde bulunmas1 gerekir. 

thracatc1 taraf1ndan istenilen a11c1 limitlerinin Eximbank'ca onay
lanmas1n1n ard1ndan gOnderme i§lemi ba§lat1l1r. Onaylanan a11c1 limitinden da
ha fazla oranda yap1lan gOndermeler sigorta d1e1nda kal1r. 

Eximbank'ca onaylanan a11c1 limitleri; ihracatc1 taraf1ndan daha 
yQksek bir a11c1 limit! istenmesi, gecerlilik sQresinin sonu veya Eximbank'ca 
iptal edilmesine kadar yQrQrlQkte kal1r. 

Sigortal1 ihracatc1 1 ay icinde yapm1§ oldugu gOndermeleri izleyen 
ay1n S'ine kadar arac1 bankaya, arac1 banka ise Eximbank'a bildirir. 

Eximbank, ihracatc1 taraf1ndan bildirilen gOndermelerin brat fatura 
tutar1 Qzerinden, gOndermenin yap1ld1g1 ay1n son gQnQ gecerli olan T.C. Merkez 
Bankasi dOviz sat1e kurundan, a11c1n1n ve Qlkesinin riskliligine gOre belir
lenmi§ oranlarda prim tahakkuku yaparak arac1 bankaya bildirir. Arac1 banka da 
bildirilen tutar1 ihracatc1dan tahsil ederek, 5 i§gQnQ icinde Eximbank hesab1-
na yat1r1r. 

Prim oran1; a11c1n1n tOrQne a11c1n1n bulundugu Olkenin risk dercesi
ne, vadeye ve Odeme §ekline gore belirlenir. 

Kisa Vadeli !hracat Kredi Sigortas1 gQvencesindeki gOnderme tutar
lar1n1n sOresinde a11c1dan tahsil edilememesi durumunda Eximbank'ca tazminat1n 
Odenebilmesi icin ticari ve politik risk iceriginde olmas1, gOndermelerin ko
§Ullara uygun yap1lmas1n1n d1§1nda ihracatc1n1n baz1 yOkOmlOlQkleri daha bu
lunmaktadir( 229). 

- Formlardaki bilgilerin gercek ve eksiksiz doldurulmas1, 

- Sigorta sOzle§mesi ile ilgili bilgilerin ilcOncQ ki§ilere ac1k-
lanmamas1, 

- Zarar1n Onlenmesi ve azalt1lmas1 icin gereken dikkat ve Ozenin 
gOsterilmesi, 

- Police icerigindeki tam gOndermelerin ilgili form ile sQresinde 
Eximbank'a bildirilmesi, 

- Sigorta policesinde belirtilen diger ko§ullara uymas1 gerekir. 

thracatc1n1n, gOnderdigi QrQnlerin bedellerinden vadesinde kismen 
veya tamamen a11c1 taraf1ndan Odenmeyen tutarlar1, en gee izleyen ay1n S'ine 
kadar Eximbank'a bildirmesi gerekir. 

Police kopsam1na girip, silresi icinde ihracatc1 taraf1ndan bedeli 
tahsil edilemeyen ihracat bedellerinin Eximbank'ca daha Once bildirilen (% 80-

(229) TOrk Eximbank, Kisa Vadeli !hracat Kredi Sigortas1 Uygulama YOnetmeligi. 
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% 100 aras1nda degi~en oranlarda} belli bir tutar1 ihracatc1ya Odenir. 

TQrk Eximbank taraf1ndan tazminatin Odenebilmesi icin Eximbank'ca 
belirtilen ko§ullara uygun §ekilde zararin kesinle§mi§ olmas1 gerekir. 

Police icerigindeki ticari ve politik risklerin % 80'i Eximbank ta
rafindan kar§ilanmaktadir. Odeme; brat fatura tutari Qzerinden tahsil edilen 
bedeller dO§OldOkten sonraki tutar, Odemenin yapildigi ayin ilk gQnQnde gecer
li olan T.C.Merkez Bankasi dOviz sati§ kuru esas alinarak Tork Lirasi olarak 
yapilir. 

Tazminatin Odenmesinden sonra, ihracatci veya Tork Eximbank tarafin
dan herhangi bir tahsilat yapilirsa, bu tutardan tahsil icin yapilan giderler 
dO§UlUr, kalan tutar TOrk Eximbank ile ihracatci arasinda zarar tazmin oranina 
gore payla§ilir. 

3.11.9. SPES!F!K !HRACAT KRED! S!GORTASI 

Spesifik !hracat Kredi Sigortas1nin amaci; ihracatcilarin tek bir 
sati§ sOzle§mesine bagli olarak, 5 yila kadar vadeli Odeme ko§uluyla yapacak
lari sermaye ve yar1 sermaye mali ihracindan dogan alacaklarinin sevk Onces! 
ve sonrasi dOnemde ticari ve politik risklere kar§i sigorta edilmesi ve sigor
ta edilen ihracat i§lemi ile ilgili olarak ihracatciya finansman olanagi sag
layan bankalarin alacaklarinin garanti altina alinmasidir(230). 

Yerli gird! orani en az % 60 olan mallari 5 yila kadar vadeli Odeme 
ko§uluyla satan ihracatcilar bu sigortadan yararlandirilir(231)• 

Prim oran1, a11cinin tOrfine, alic1nin bulundugu Ulkenin risk derce
sine, malin teslim sores! ve Odeme vadesine gOre belirlenir. 

Dogacak zarar % 80 - % 100 arasinda degi§en oranlarda tazmin edil-
mektedir. 

Bunlardan ayri olarak, TOrk Eximbank'in, Tfirk yatirimcilarinin yurt 
d1§1nda yapacaklari yatirimlarin politik risklere kar§i sigortalanmasini amac
layan "Yurtdi§1 Yat1rim Sigortasi" ve Yurt di§inda i§ yapan milteahhitlik fir
malarinin taahhOt sOzle§mesinden itibaren dogabilecek alacaklarinin, ticari ve 
politik risklerden kaynaklanabilecek zararlara kar§i sigortalanmasin1 amacla
yan "Yurtdi§i MQteahhitlik Hizmetleri Sigortsi" programlari da bulunmaktadir. 

3.11.10. !HRACAT KRED! S!GORTASI VE FACTOR!NG 

lhracat kredi sigortasinda Odenecek prim toplam sati§ tutari Qzerin
den hesaplanir. Factoring'de de sunulan hizmet kar§iliginda talep edilen Ocret 
toplam sati§ tutari Qzerinden hesaplanir. Ocret tnm yOnetim hizmetini ve su
nulmasi halinde finansman saglama hizmetini de icerir. Bu nedenle e§it miktar
daki sati§ tutari icin Odenecek Kredi Sigortasi priminden daha pahalidir(232). 

(230) Tilrk Eximbank,"!hracatGaranti ve Sigorta Programlari" Ce§itli DOkOmanlar 
(231) Tork Eximbank,"!hracatGaranti ve Sigorta Programlari" Ce§itli DOkOmanlar 
(232) T.1§ Bankasi, "Factoring, Forfaiting Leasing" Op. cit., s. 82 

- 127 -



2.soz
le11me 

iHRACATCI 

4.Sevki 
yat 

---11. Tazminat Talebi----> 

TORK 
<--1. Teklifname/Kabul Formu--> 

EXIMBANK 

<-----3.Polic~------> 

7.Garanti 

9.Vadesi 
Gecmi§ Alacak 

Bildirimi 

'-----o.Senet.--~ 10.Tazminat 
5.Senetler 

v v 

YURTDISI 

ALIC! 

Kar1111ig1 
Finansman 

'-------> 

v 

Ti CARI 

BAN KA 

Seki!: 19. Spesifik ihracat Kredi Sigortas1 t11leyi11i(233) 

v 

ihracat Kredi Sigortas1nda borcluya yap1lan sat111lara onay verilme
diginde ve hOkOmet kurulu11lar1na, kamula11t1r1lm111 endOstri kurulu11lar1na ve 
yerel !dare kurulu11lar1na yap1lan sat111larda prim Odemesi sOzkonusu degildir. 
Factoring'de genelde bOyle bir istisnai durum yoktur. 

ihracat kredi sigortas1nda anla11ma borclunun Odeme gQclogo !cine 
dO§mesi gibi durumlarda Katma Deger Vergisi'ni (VAT) icermeyebilir. Factoring 
de komisyon sat111lar Qzerinden Katma Deger Vergisi'ni icerecek §ekilde Odenir. 

ihracat Kredi Sigortas1nda, genelde risk yap1lan i11in tOrOne bagl1 
olarak % 75 ile % 80 aras1nda degi§en oranda Ostlenilir. istisnai hallerde bu 
oran % 90'a kadar c1kabilir.Factoringde ise risk genelde % 100 Ostlenilir(234) 

(233) TOrk Eximbank, Kisa Vadeli ihracat Kredi Sigortas1 Bro§QrO. 
(234) T.i§ Bankasi, "Factoring, Forfaiting Leasing" Op. cit., s. 82 
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Kredi Sigortas1nda baz1 ticaret ve sanayi alanlarda sOzle§me yap1l
m1e bir ielem veya devam eden bir i§lem ile ilgili riskin Qstlenilmesi sOzko
nusu olabilir. Factoring'de ancak sOzleeme Oncesinde onaylanan ielemlere ait 
risk factor taraf1ndan Qstlenilir. 

Kredi Sigortas1nda, bQyClk borclular1n daha Once onaylanm1e ac1k 
borclar1 limit olarak kabul edilir. KOcOk tutarlarda kredi sigortas1 talebi 
daha Onceki bilgi ve deneyimler esas al1narak degerlendirilir. Factoring'de 
ise limitler iki eekilde belirlenebilir. 

- Herbir mOeteriye a anda tan1nan ac1k bore miktar1, veya 

- Herbir onaylarun1§ sipari§ ve bunlara ili§kin ayl1k yClkleme s1n1r-
lar1. 

!hracat Kredi Sigortas1nda talep edilen police bedelleri yetkili bir 
kurulue taraf1ndan borclunun Odeme gQclOgfine dQ§tOgQnQn belirtilmesinden 30 
gQn sonra veya bOyle bir Odeme gOclogo sOzkonusu degilse ihmalin gercekleeme
sinden (bu ihmalin vadeden oc ay sonra veya sigorta eden kurulue taraf 1ndan 
vadenin uzat1lmas1 halinde uzat1lan sore sonunda borcun Odenmemesi halinde 
gercekleetigi kabul edilir) itibaren 6 ay icinde Odenebilir. Factoring'de sa
tin al1nan bore tutar1 veya bir pe§in Odeme sOzkonusu ise bakiye, kararla§t1-
r1lan belirli bir vadede Odenir. Baz1 durumlarda ise Odeme gOclOgQnQn baelad1-
g1 tarihte mOeteriye Odeme yap1l1r(236). 

thracat Kredi sigortas1nda kredi limitlerinin iptal edilmesinden, 
finansal yetersizlikler ve Odeme gOclOkleri ile ilgili bildirim yap1lmas1ndan 
sonra tam tazminatlar borcun sigortalanm1e ve sigortalanmam1e kis1mlar1 ara
s1nda oransal olarak bOlQnerek Odenir. Factoring'de kredi limitlerinin iptal 
edilmesinden sonra tOm Odemeler her bir borcun onaylanm1e kism1 icin Onem s1-
ras1na gOre gercekle§tirilir(237). 

thracat Kredi Sigortasinda alacag1 sigorta eden kurulue; 

- Sigortal1n1n lehine bir anlaemazl1k olmas1 ve 

- Borclunun Odeme gOclOgfi !cine doemesinden sonra, Odeme konusunda 
yine baear1s1z olmas1 haller! di§1nda alici !le sat1c1 arasindaki bir anlae
mazlik nedeni ile borcun Odenmemesi halinde hicbir sorumluluk Qstlenmez. Fac
toring'de factor'Qn Ostlendigi risk borclu ile alacakl1 aras1nda bir anlaemaz
l1k halinde sona erer(238). 

thracat Kredi Sigortas1nda, eger talep edilirse problemli alacakla
r1n tahsilat1 da kredi kurumunca gercekle§tirilir. Factoring'de sunulan hizmet 
bOtQn sat1§ hesaplar1n1n tutulmasin1, tahsilat i§lemlerini ve bilgi ak1e1n1n 
saglanmasin1 icerir(239). 

(235) T. te Bankasi, "Factoring, Forfaiting Leasing" Op. cit., s. 83 
(236) Aziz Konukman, Op. Cit., s. 86 
(237) T. l§ Bankasi, "Factoring, Forfaiting Leasing" Op. cit., s. 83 
(238) T.!§ Bankasi, "Factoring, Forfaiting Leasing" Op, cit., s. 84 
(239) tktisat Bankasi, "Factoring" Egitim MOdOrlOgfi Yayinlari, s. 7 
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!hracat Kredi Sigortas1'nda kredi onaylar1 policenin ciro edilmesi 
ile verilir. Factoring'de kredi onaylar1 borclular1n listesi azerinde periyo
dik olarak (genelde 1 ay) her bir borclunun kesin durumunun yaz1l1 olarak te
yi t edilmesi suretiyle verilir. 

!hracat Kredi Sigortas1'nda sunulan tahsilat hizmeti icin ayr1ca bir 
ucret ve mevcut kredi limitleri icin bir komisyon talep edilir. Factoring'de 
onaylanm1§ borclar ile ilgili sunulan hizmet nedeni ile ek bir acret talep 
edilmesi sOzkonusu degildir. 

Belirli ticaret ve endastri kollar1nda, hemen hemen kredi kay1plar1 
kadar Onemli olan tamamlanmam1§ anla§malar veya halen devam eden i§ler ile il
gili kay1plarda factoring'de sunulan diger hizmetlere gerek duyulmayacag1 ic 
kredi sigortas1 factoring'den daha uygun bir y0ntemdir(240). 

Bununla birlikte ce§itli ticaret ve sanayi kollar1nda faaliyet gOs
teren daha kacak ve orta bOyuklOkteki f irmalar hem kredi riskini astlenen hem
de alacaklar1n tahsilat1n1 gercekle§tiren bir factoring kurumu ile anla§man1n 
kredi sigortas1ndan daha fazla bir Ocret Odemeye degecegi gOrQ§Ondedirler. Bu
na ek olarak onaylanm1§ tutarlarla ilgili tam Odemeler belirli bir vade tari
hinde veya Odeme gQclOgQnOn ba§lad1g1 tarihte, haklar1n teslim edilmesi ile 
ilgili formaliteler olmadan gercekle§tirildiginden kacak ve orta bOyQklOkteki 
firmalar taraf1ndan factoring tercih edilen bir y0ntemdir(241). 

Bir cok bOyOk firma ise, yOnetim dan1§manl1g1 hizmetine gerek duy
mad1klar1 ve yaln1zca kOtQ alacaklara kar§1 korunma amac1nda olduklar1ndan 
kredi sigortas1 onlar icin daha uygun bir yOntemdir(242). 

3.11.11. !HRACAT KRED! S!GORTASI ACISINDAN Ttl'RK!YE'N!N DURUMU 

TQrkiye'de !hracat Kredi Sigortas1 kurumu kurulmas1na yOnelik ca
l1§malar ilk olarak 1959 y1l1nda ba§lat1lm1§ ve bu konuda 1989 y1l1na kadar 6 
yasa tasar1s1 haz1rlanm1§ ancak, 1989 y1l1nda Devlet Yat1r1m Bankas1'n1n TOrk 
Eximbank olarak yeniden Orgutlenmesi ile kurulmu§tur(243). 

!hracatc1lar1m1z daha cok gayrikabili racu akreditif alt1nda malla
r1n1 ihrac etmektedirler. Bu §ekildeki ihracat finansman1 Tark ibracatc1lar1 
icin en gQvenilir olan1d1r, ancak di§ a11c1lardan bu Odeme §ekline kar§1 gide
rek azalan bir talep gOrOlmektedir. Turkiye ihracat1nda Onemli bir art1§1n 
saglanabilmesi icin ihracatc1lar1m1z1n ihracatlar1n1 daha az gQvenli, risk un
suru daha fazla olan finansman yoluna kayd1rmalar1 gerekmektedir. !hracatc1la
r1n bundan dogacak olan riskleri kabul etmeleri ve bOylece sat1§lar1n1 art1r
maya istekli olmalar1 bu riskleri kar§1layacak bir sigorta kurulu§unun bulun
mas1na bagl1d1r. Turk Eximbank sigorta ve garanti programlar1n1n amac1 buna 
yOneliktir. !hracat kredi sigortas1, gayrikabili rOcu akreditif di§1ndaki a
landa olabilecektir. TOrkiye ihracat1n1n yap1s1 gOzOnOnde bulunduruldugunda, 
ihracat kredi sigortas1n1n amac1n1n, kisa ve orta vadeli sigortalama oldugu 

(240) !hsan Ersan, Op. Cit., s. 34 
(241) !GEME; "Di§ Ticaretin Finansman1nda fie Teknik: Leasing, Factoring, For

faiting" Op. Cit., 57 
(242) T.!§ Bankasi, "Factoring, Forfaiting Leasing" Op. cit., s. 85 
(243) Tork Eximbank'1n kurulu§ Kanunu. 
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gOrQlmektedir(244). 

Tnrkiye'nin ihracat1 geli§tikce, orta ve uzun vadeli sigortalama fa
aliyetleri de geni§leyecektir(245). 

TQrkiye'nin mevcut pazarlardaki rakipleri, ihracat kredi sigortas1 
programlar1n1 cok daha Once kurmu§lar ve geli§tirmi§lerdir. Art1k, yen! pazar
lar elde edebilmek veya mevcut pazarlar1 elde tutabilmek icin yaln1zca kalite 
ve fiyat Qzerinden rekabet etmek yeterli olmamaktad1r. Ayn1 zamanda kredi ve 
sigorta olanaklar1 konusunda da rekabet edebilmek gerekmektedir. TQrk ihracat
c1lar1, ihracat kredisini sigortalama yoluyla Onemli avantajlar elde etmi§ler
dir. 

lhracat kredi sigortas1 sistemi ile ihracatcilara saglanan olanaklar 
§Oyle belirtilebilir: 

- !hracat bedellerinin Odenmesi garanti altina al1nm1§t1r. 

- !hracatc1lar ticari bankalardan kolaylikla finansman saglayabil
mektedirler. 

- 1hracatc1lar1n yeni pazarlara girme istekleri artm1§t1r. 

- thracatc1n1n i§letme sermayesinin bir sQre icin baglanmas1 Onlemi§ 
olmaktad1r. 

- !hracatc1 diger Qlkelerdeki bu sistemden yararlanan rakipleri !le 
rekabet edebilme olanagina kavu§mU§tur. 

- Kredili ihracatta risk ortadan kald1r1lm1§t1r. 

!hracat kredi sigortas1 kurumunun iki Onemli finansal gereksinimi 
bulunmaktadir. Oncelikle kurumun sermayesinin yeterli olmas1 ayr1ca beklenme
dik olaylar gOzOnilne a11narak herhangi bir tazminat talebi zaman1nda ve kesin 
olarak kar§1lanmal1d1r(246). 

Bu sistemin kapsad1g1 riskler Onceden tahmin edilemeyen ancak, bQyQk 
Onem ta§1yan risklerdir. 

thracat kredi sigortas1 ile ihracat finansman1 ve banka garantileri 
birbirleriyle cok yak1n kavramlard1r. !hracat kredi sigortas1 ve ihracat fi
nansman1 aras1ndaki ortak yOn her ikisinin de geli§tirilmesinin Qlke ac1s1ndan 
ayn1 derecede Onem ta§1mas1d1r. !hracat sigortas1n1n sat1e1 beraberinde finan
sal kolayl1klar da getirdigi sdrece faydal1d1r. Ote yandan, ihracat kredi si
gortas1n1n Olkemizde geli§mesi ihracatc1lar1n teyitli akreditif d1§1nda ddnya 
pazarlar1nda artan oranda daha riskli ihracat f inansman ve kredi §ekillerini 
kullanmada te§vik etmi§tir(247). 

TOrkiye'de Eximbank henQz tQm ihracat1 tek ba§1na finanse edebilecek 
dOzeye ula§mam1§t1r. Bu nedenle mevcut bankalar da ihracat finansman sistemine 

(244) !.T.O. Di§sat1m Kredi Sigortas1 ve TQrkiye, Op. Cit., s.127-128 
(245) Hilmi Ac1nan, !hracat Kredi Sigortalar1 ve Tdrkiye, Passim. 
(246) !.T.O. Di§sat1m Kredi Sigortas1 ve Tdrkiye, Op. Cit., s.141 
(247) Ticaret Bakanl1g1, Sigorta Murakebe Kurulu-TOrkiye'de Sigorta Faaliyet

leri Hakk1nda Raper, Passim. 

- 131 -



aktif olarak kat1lmaktad1rlar. Ticari bankalar1n bu konudaki faaliyetleri 
Eximbank kaynaklar1ndan finanse edilmektedir. 

thracat kredi sigortas1 ve garantisi, geli§mekte olan Olkelerin ih
racatlar1n1 ce§itlendirme ve geli§tirme cabalar1n1n Onemli bir arac1d1r. Fi
nansman ve kredi konusu TOrkiye icin oldukca Onem ta§1maktad1r(248). 

Olkemizde, ihracat1n Ozendirilmesi ve finanse edilmesi amac1yla ku
rulmu§ bulunan TOrk thracat Kredi Bankasi (TOrk Eximbank) 1989 y1l1ndan ba§la
yarak, ihracatc1lar1n kisa vadeli sat1§lar1na ili§kin ihracat bedellerini ti
cari ve politik risklere kar§1 belirli limitler icerisinde gdvence alt1na ala
cak, "K1sa Vadeli thracat Kredi Sigortas1" uygulamas1n1 ba§latm1§t1r. 

Avrupa Olkelerinre yar1m ydzy1ll1k bir gecmi§e sahip olmas1na kar
§1n ( 249), Olkemizde 1989 y1l1ndan sonra uygulamaya konulan Kisa Vadeli ih
racat Kredi Sigortas1'n1n yararlar1 §Oyle Ozetlenebilir. 

Police icerigini olu§turan ve al1c1dan vadesinde tahsil edilemeyen 
ihracat bedelinin ilk istemde Eximbank taraf1ndan kar§1lanmas1, ihracatc1 ac1-
s1ndan ihracat1 oldukca gdvenceli hale getirmektedir. 

Eximbank, ihracatc1n1n bildirimde bulundugu al1c1n1n ve Olkesinin 
istihbarat1n1 yapmakta veya yurtd1§1ndaki ihracat kurumlar1 arac1l1g1 ile bu 
i§lemi yapt1rarak al1c1 hakk1n1nda bilgi sahibi olmaktad1r. Yap1lan istihbara
t1n sonucuna gore Eximbank i§lemi kabul etmektedir. 

thracatc1lar taraf1ndan istihbarat1 yap1lm1§ al1c1lara yap1lan limit 
icindeki Ordn gOndermeleri sigortalanm1§ oldugundan a11c1 veya al1c1n1n Olke
sinden kaynaklanan ticari ce politik riskler nedeniyle tahsil edilemeyen ihra
cat bedellerinin belli bir oran1 Eximbank'ca ihracatc1ya ilk istemde Odenebil
mektedir. BOylece, bir yandan ihracatc1 Eximbank'1n Odemeyi taahhOt ettigi tu
tardaki ihracat bedelini garanti alt1na alm1§ olmakta, diger yandan Eximbank 
bu sigorta i§lemini uluslararas1 reasOrans §irketi arac1l1g1 ile bu kurumdan 
tahsil ettigi icin Olke icin dOviz kayb1 ortadan kald1r1lm1§ olmaktad1r. 

BOyle bir olanak ihracatc1n1n uluslararas1 pazarlarda rekabet gdcdnO 
art1racag1 gibi, sigorta policesinin bankalara gdvence verilmesi ile kredi de 
saglanabilecektir. 

ihracatta zorunlu sigorta dOnemi de ba§lat1lm1§t1r. Uygulama ile 120 
kadar Olke sigorta kapsam1na al1n1rken politik olarak riskli bulunan 5-6 Olke 
sigorta program1 kapsam1 di§1nda tutulmu§tur. 

Ayr1ca, D.T.S.S'ne Onerdikleri ihracat tutar1n1n % 50'sinin % 7'sine 
kadar kredi ac1ld1g1 icin, sevk Onces! kredi kullananlara gOre sigorta maliyet 
leri daha yOksek oldugundan D.T.S.S'nin Odeyecegi primler diger kredi kullan1-
c1lar1na gOre % 25 daha dO§Ok olmaktad1r. Bu §irketlerin ba§tan kesilen rees
kont kredi f aizleri 3 ayl1k dOnem icinde Eximbank taraf 1ndan sObvanse edile
cek. BOylelikle DTSS'ler kesintisiz kredi kullanabilecek. Yan1 s1ra bu §irket
lere TL kredisinin yan1 sira 3 ay vadeli Libor + % 0,5 faizli dOviz kredisi de 
kulland1r1lacakt1r(250). 

(248) Dr. Alaaddin BOyOkkaya, Op. Cit., s.26 
(249) Tar1k Sesy1lmaz, Ortak Pazarda ihracat Kredi Sigortas1, Passim. 
(250) Ddnya Gazetesi, 1.1.1992 s.2 
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OCONCO BOL~ 

TORK!YE'DE !HRACATIN F!NANSMANINDA KULLANILAN YEN! YONTEMLER 

1. FACTOR!NG (ALACAK HAKKININ SATI$I) 

1.1. TANIM 

Son yillarda d'!lnya ekonomik konjonktQr'lln'lln sergiledigi gOr'!lnQm ve 
d'!lnya ticaretinde gOzlenen geli§meler, ce§itli mal ve hizmetlerin pazarlanma
sinda yeni teknik ve yOntemlerin kullanilmasina neden oluyor. Hatta siki para 
politikasi ve yQksek faiz uygulamasina sahne olan pekcok Qlkede, sanayi kuru
lu§lari mevcut likidite sikintisi var iken, tQm dikkatlerini bu tor finansman 
olanaklarina yeneltiyorlar. 

D'llnya ticaretinde ya§anan bu hizli geli§meler, bir yandan finans yO
neticiligi kavraminin giderek Onem kazanmasina bir yandan da kapital yaratil
masina yOnelik sorunlarin cOzQmO icin gerekli zaman diliminin geni§lemesine 
neden oluyor. BOyQk kurulu§lar finansmanda Onemli zorluklarla kar§ila§mazken 
orta capli i§letmelerin finansal tikanmaya ugradiklari gOzleniyor. Bu baglamda 
bu tQr sanayi kurulu§larinin finans zorluklarini cozmek konusunda factoring 
§irketlerinin devreye girdigi gOzleniyor. Sanayile§mi§ Olkelerde kullanilan 
finansman yOntemlerinden birisi de Factoring'dir. 

!hracatin finansmaninda giderek Onem kazanan "factoring" : kredili 
sati§ yapan firmalarin bu sati§lardan dogan alacak haklarini bankalara veya bu 
konuda uzmanla§mi§ Ozel finans kurulu§larina (factor) satmak suretiyle kisa 
vadeli fon sagladiklari Ozel bir finansman teknigidir(251). 

thracatci, kredili mal sati§i kar§iligi aldigi ve muhabir banka (!t
halatci Qlkede) taraflardan aval verilmi§ veya Odenecegi garantisi alinmi§ o
lan ticari senet veya policeleri alacak hakkini satin alan bankaya (factor'e
!hracatcinin Olkesinde) iskonto ettirerek, kredili sati§ini zaman gecirmeksi
zin nakde cevirir. Factor, portfOy'!lnde bulunan senedin vadesi geldiginde, se
nedi muhabir bankaya sunarak bedelini tahsil eder(252). 

Genellikle 90-180 gQn arasinda degi§en kisa vadeli mal sati§larinda 
kullanilan factoring, 

- Sati§la ilgili ticari risklerin Qstlenilmesi, 

- Vesaikin tahsili, 

- !lgili muhasebe kayitlarinin tutulmasi, 

- Borclunun kapasitesi hakkinda hakkinda gerekli bilgilerin toplan-
masi, 

(251) Vecdi Onay, Op. Cit., s. 200 
(252) TQrkiye Di§ Ticaret Dernegi, Tdrkiye'de Di§ Ticaretin Finansmaninda Ban

ka Sistemi, Ankara, 1987 s. 47 
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- Mallar1n sat1§ olanaklar1n1 art1rmak Ozere piyasa ara§t1rmalar1, 
yap1lmas1, 

gibi hizmetleri de iceren bir kredileme yOntemidir. 

Bu tor finansman1n ana Ozelligi, factor'un kabul edilebilir t'(lm ala
caklar1 satin almas1 ve a11c1n1n finansal yetersizlik nedeniyle Odeme yapama
mas1 halinde olu§acak olan kaybi Ostlenmesidir. 

Ayr1ca, factor, genellikle mQ§terinin istemine bagli olarak, imzala
nan faturalarin vade tarihinden Once, fatura bedelinin % 80'ine kadar avans da 
verir. Buna kar§ilik satici firma, Ustlendigi riskin ve yapilan ce§itli harca
malarin kar§il1gi olarak "factor"a gercekle§tirilen kredili sat1§ miktarinin 
bell! bir oran1 kadar Ocret ve komisyon Odemeyi taahhOt eder. 

Factoring'in en Onemli avantajlari artan likidite, ticari iskonto
lardan yararlanma olanagi ve finansal yOnetim prosedOrunQn basitle§tirilmesi
dir(253). 

Factoring kurumu, mO§terileri bell! bir endOstri ile s1n1rl1 olmadi
g1ndan riskin en iyi bicimde dagitilmasini amaclar. 

Factorun en Onemli hizmeti, mQ§terilerinin alacaklar1n1 satin alir
ken borclu taraf in Odeyememe riskini tamamen kar§ilamas1 ve alacaklar1n Oden
memesi halinde sat1c1ya rocu hakki olmamasidir(Withaut recourse)(254). 

Genelde f actorlar ticari bankalarla rekabet etmekten cok onlarin 
verdikleri hizmeti tamamlarlar. Factorlar, kredi gereksinimleri nedeniyle bir 
OlcOde bankalara bag1mlid1rlar ve hatta Avrupa'da daha cok bankalar tarafindan 
kurulmu§ bagims1z kurulu§lar §eklindedirler(255). 

Amerika'da ise factoring hizmetlerinin yarisina yakin bOlUmQ banka
larca kurulmu§ factorlar araciligi ile gercekle§tirilir(256). 

Ancak, factor ve banka, i§letme finansmani yakla§imi ac1sindan te
melde ayr1l1rlar(257). Bir banka alacaklari satin aldig1nda Odenmeme riskini 
firmaya yansit1r. Ancak, bu risk, factoring'de factor Ozerindedir. Banka Ode
me acisindan ihracatc1 ve kredi degerliligini incelerken, factor olaya itha
latcinin Odeme gQcQnO inceleyerek bakar. Factor, finansal olarak ya§ayabilmek 
icin risk!, geni§ bir alic1 ve orun yelpazesine dag1t1r. Kredi limitini ihra
catcinin degil, ithalatcinin durumuna bakarak saptar.Bunun icinde yabanci it
halatc1lar Ozerinde yeterli ve gecerli bilgi saglanmasi gerekir. Factor tara
f1ndan saglanan hizmetler cok yOnlO bir paket niteliginde olmasina kar§in, ti
cari bir bankan1nki f inansman saglamak ve kredi ile ilgili bilgi toplaman1n 

(253) Beratiye OncO, Factoring Hizmetleri ve uygulamasi, !GEME Di§ Ticaret 
BOlteni, 30.5.1986, s. 7-14 

(254) Factoring, Forfaiting, Leasing, TUrkiye !§ Bankasi Egitim MUdUrlUgQ 
Yayinlari s. 2 

(255) Factoring !n Deutschland FIF Dergisi, 4/1989, s. 132-135 
(256) Beratiye OncQ, Loe. Cit., 7-14 
(257) P1nar Bak1r, "Factoring Uygulamas1" Para ve Sermaye Piyasas1, Mayis-

1983 s.37 
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d1§1na c1kmaz(258). 

Factoring, devaml1 bir finansman yOntemidir. Sat1c1 firma ve factor 
aras1nda bir factoring sOzle§mesi yap11.d1g1nda, sat1c1 firma ile mil§teri ara
s1nda devaml1 olarak mal ve fon ak1§1 olur. Dolay1s1yla bu tar finansman, i§
letmelere kendiliginden olu§an bir fon kaynag1 saglar(259). 

Avantajlar1 cok olmas1na ragmen factoring, geli§mekte olan alkelerde 
fazlaca bilinen bir yOntem degildir. Oysa, ihracatta factoring'in saglad1g1 
yararlar geli§mekte olan alkelerin baz1 sorunlar1n1 (kacak Olcekli firmalar, 
sermaye birikimi yetersizligi, ihracat pazar1 vb.) cozebilecek niteliktedir. 
Finansman kombinasyonu yan1 s1ra kredi riskinin ftstlenilmesi ve konu ile ilgi
li yard1m, deneyimsiz ihracatcilar ac1s1ndan cok Onemlidir. BOylece tahsilat1n 
d1§1nda ihracat1n geli§tirilmesi icin daha cok zaman bulabilirler(260). 

Factoring firmalar1n1n hizmetlerinden yararlanan sanayi aranleri: 

- Tekstil fabrikalar1 Urilnleri, 
- Giyim e§yas1 ve diger haz1r aranler, 
- Spor, hobi ve oyuncak kesimi, 
- Mobilya ve ev e§yas1, 
- Hali, 
- Ayakkab1, 
- Bavul, Canta, 
- Elektrikli, elektriksiz ev e§yalar1, 

gibi Qrftnlerdir(261). 

Factoring, bir ithalat akreditifinin yerini tutmak icin degildir. 
Rekabetten kaynaklanan nedenlerle, akreditif acmak istemeyen veya bu olanaga 
sahip bulunmayan ma§terilerin olu§turdugu geniv bir pazar kesimine ulavmak is
teyen ihracatcilar icin yararl1 bir aract1r. 

Sat1c1 firmalar, factor'ftn verdigi kredi istihbarat1, bore verme, 
riske katlanma, muhasebe kay1tlar1n1n tutulmas1 gibi hizmetlerin tamam1ndan 
degil bir veya ikisinden yararlanma olanag1na sahiptirler. Ornegin, sat1c1 
firma, factOr'ftn kredi verme olanaklarindan degil, sadece istihbarat ve riske 
katlanma konusundaki hizmetlerinden yararlanmak isteyebilir. Yine bu vekilde 
de dogabilecek kOtil alacak zararlar1 tamamen factor'e aittir. Ozellikle bu tar 
bir factoring, orta ve kacak Olcekli firmalar icin yararl1 olabilir. Cftnka, 
factor kurulu§un kredi istihbarat servisini kullanmakla, bu tar firmalar kendi 
bftnyelerinde ayr1 bir kredi departman1 kurma ve f aaliyet masraflar1ndan kur
tulmu§ olmaktad1rlar. 

K1saca tan1mlamaya ve Ozelliklerini belirtmeye cal1§t1g1m1z facto
ring yOnteminin tarihsel geli§imi a§ag1da ele a11nmaktad1r. 

(258) Beratiye Oneil, Op. Cit., s. 9 
(259) Tarkiye !§ Bankasi, "Factoring, Forfaiting, Leasing" Egitim Madarloga 

Yay1nlar1, s. 3 
(260) The CIT Group, Manufactures Hanover Commercial Corporation, "Factoring" 

Semineri, Ekim, 1987, !stanbul 
(261) Factoring in Japan, FLF Dergisi, 2/1988 s.73.74 
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1.2. FACTOR!NG !SLEM!N!N GEL!SMES! 

Kullan1c1s1na Onemli yararlar saglayan bir finansal teknik olarak 
factoring hizmeti ilk defa 1300 y1llar1nda, !ngiltere'de yQn mamUlleri ihraca
t1nda uygulanm1§t1r. 0 y1llarda konsinye olarak yUn mamUlleri satan ingiliz 
ihracatcilar, a11c1lar1n Odeme yapacaklar1 konusunda garanti vererek, alacak
lar1n1, daha sonra "factor" olarak adland1r1lan finans kurulu§larina sat1yor
lard1. 

Bu dOnemde, uluslararas1 dUzeyde ekonomik ili§kilerin ve Ozellikle 
ileti§im olanaklar1n1n oldukca s1n1rl1 oldugu ve ayr1ca di§ Ulkelerde yeterli 
OlcUde gQvenilir temsilcilerin bulunmad1g1 gOzOnQne a11nd1g1nda, factor kuru
lu§larin Ustlendigi gOrev, die ticaret ac1s1ndan giderek Onem kazanm1§t1r. Bu 
cercevede, factoring faaliyetleri, endUstri devrimi ile birlikte sinai ureti
min ve ticaretin h1zla bUyQmesine bagl1 olarak Ozellikle 18.yUzyildan sonra 
yayg1nla§ml§t1r. Nitekim factoring'in ABD'de de 1830'larda, !ngiltere'den ya
pilmakta olan tekstil ithalat1nda kullan1lmak Uzere uygulanmaya ba§land1g1 gO
rQlmektedir. 0 dOnemde ABD'deki factoring kurulu§lar1, !ngiltere'deki tekstil 
atOlyelerini temsil ederek bunlarin mallar1n1 satmakta, mal bedellerini mQ§te
rilerden tahsil etmekte ve bOylece atOlye sahiplerine de nakit temin etmektey
diler. Factor'lar, tekstil endUstrisinin h1zla bUyQmesine bagl1 olarak, kay
naklar1n1 giderek geni§letmi§ler ve zamanla bu endQstri dal1nda uzmanla§mie 
bankerler haline gelerek ic piyasada kredi faaliyetlerine baelam1§lard1r. Di
ger taraftan, ie hacimlerinin bQyQmesi sonucu bu kurulu§lar tekstil firmalar1-
n1n yan1nda ayakkab1, kozmetik, mobilya gibi cok ce§itli tUketim mal1 Uretici
leriyle de caliemaya yOnelmieler ve temsilcilik almadan belirli sektOr ve fir
malar1n sat1elardan dogan alacak haklar1n1 satin almaya ba§lam1§lard1r. BOyle
ce, taraflar aras1nda ilk aeamada, ana eirket-temsilci eirket olarak kurulan 
ilieki, daha sonra al1c1 firma-factor iliekisi §ekline dOnUemu§tUr. 

Factoring faaliyetleri, !kine! DQnya Savae1'n1n ardindan Avrupa'da 
yeniden inea dOneminin Onemli OlcUde tamamland1g1 1960'11 y1llarda tekrar gQn
deme gelmie ve Ozellikle tekrar 1970'11 y1llardan itibaren petrol krizlerine 
bagl1 olarak bircok firmanin satie olanaklar1n1 art1rmaya yOnelmeleri Uzerine 
hizla yayilarak daha genie bir faaliyet alan1 kazanm1et1r. Factoring, baolan
gicta !ngiltere, ABD gibi belirli birkac Qlkede ve ciddi sat1e problemleri 
olan Qretici f irmalarin baevurdugu bir f inansman teknigi olmasina kare1l1k, 
gQnUmQzde Kuzey Amerika ve Bat1 Avrupa'n1n yaninda bircok uzakdogu Qlkesinde 
bulunan ve yaln1z zor durumdaki firmalar1n degil gerek yerel gerek uluslarara
s1 satielar yapan bir cok kUcuk, orta ve hatta bUyUk Olcekli firmalar ac1s1n
dan da talep edilen bir finansman teknigi haline gelmietir. 

Factoring, Avrupa'da yaklae1k 30, ABD'de de 150 y1ld1r baear1yla uy
gulanmaktadir. Fctoring, bugQn 40 Ulkede 450'yi aekin eirket tarafindan uygu
lanmaktadir. Factoring'in gQnUmQzdeki y1ll1k !elem haem! 250 Milyar $'a yak
laemaktadir. 

1.3. UYGULAMADA FACTOR!NG 

Bu bOlQmde, tQm dQnyada artmakta olan kredili ihracat ielemlerine 
paralel olarak, !elem hacminde dUzenli ve belirgin bir gelieme gOzlenen facto
ring yOntemine iliekin uygulama esaslar1 Uzerinde durulacak ve factoring, te
mel Ozellikleri, ieleyi§i ve maliyetler ac1s1ndan ele a11nacakt1r. 
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1.3.1. FACTOR!NG'DE TEMEL OZELL!KLER 

Factoring bir mali kurulu§ (factor) ile ticari borclular (al1c1) ve 
mal satan veya hizmet arzeden bir ticari i§letme (mO§teri) aras1nda gercekle
§en akde dayal1 bir hizmettir. 

Factoring'de Uc taraf vard1r. 

- Mali Kurulu§ (Factor); Factoring §irketi veya alacak hakk1n1 satin 
alan banka 

- !hracatci veya MOteahhit; kredili mal sati§i yapan veya hizmet arz 
eden taraf, 

- MO§teri; kredili mal alimi yapan ithalatci veya hizmeti yaptiran 
firma, 

- Banka; kredili sati§a garanti (aval) veren banka (Muhabir banka) 

1.3.1.1. FACTOR!NG'DE F!NANSMAN SA~LANAN !$LEM TORO 

Factoring, genellikle 90-180 gQn arasinda degi§en kisa vadeli mal 
sati§larinin egemen oldugu tOketim mallari sati§larinda kullanilir. Olke icin
de veya Olkelerarasi sati§larda uygulanmasi olanaklidir. Bu teknik Ozellikle, 
olagan banka kredilerini temin etmekte gQclOk ceken kOcOk ve orta Olcekli ih
racatcilar icin uygundur. Factoring'e konu olacak i§lemlerde sati§ ko§ullar1 
180 gQnO a§mayacak §ekilde olmalidir(262). 

Ortalama fatura tutar1 500 Dolardan dO§Ok olmamal1dir. Yillik i§lem 
haem! (herbir ihracatci icin) toplam 1 Milyon Dolardan dO§Ok olmamalid1r(263). 

Factoring yeterli ve gQncel kredi bilgisi elde etmede sorunlari olan 
mO§terilerinin kredi durumu ile ilgilenen ve kOtO alacaklardan kaynaklanan za
rarlara kar§i korunmak isteyen kendi kredi, tahsilat ve muhasebe kaynak ve 
olanaklari sanayinin gerektirdigi dazeyde cagda§ bir yOnetim saglamayan ve son 
olarak tahsilatta ve Odemede gQclOk cikaran mO§teriler !le sorunlari clan fir
malarin yerel ve di§ satim i§lemlerinde bu sorunlar1n1 cozmede yararlanacakla
r1 bir y0ntemdir(264). 

1.3.1.2. FACTOR!NG'DE SA~LANAN H!ZMETLER 

Uluslararas1 Factoring genelde 1 milyon Dolar'1n QstOnde ihracat tu
tar1 clan i§letmelere sunulan bir hizmet paketidir. Factoring; pazar ara§t1r
mas1, bOlgesel geli§melerin izlenmesi, kredi istihbarat1, ticari riskin Ostle
nilmesi, muhasebe kay1tlar1n1n tutulmas1, yazi§malarin yap1lmas1 ve On Odemeyi 
de iceren bir hizmet paketi sunmaktad1r. Satic1 bu hizmetlerin tamamindan veya 
birkac1ndan yararlanmakta serbesttir. 

Sunulan bu hizmet paketi icinde factoring'in belirleyici hizmetleri 
a§ag1da ayrint1li olarak incelenmi§tir. 

(262) Forfaiting, Factoring, Leasing, Op. Cit., s. 17-23 
(263) Vecdi Onay, Op. Cit., s. 201 
(264) !GEME, "Di§ Ticaretin Finansmaninda OcTeknik: Leasing, Factoring, 

Forfaiting" Di§ Ticarette Durum, Mayis 1987 s. 52-59 
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1.3.1.2.1. Kredi Riskin! Karv1lama (coverage of Credit Risk}: 

Factor'un hizmetlerinden en Onemlisi kredi risklerinin tamam1n1n 
kart1lanmas1d1r. Oreticiye (sat1c1ya} gelen tam talepler, bu firman1n anlavma-
11 oldugu factor'e iletilmektedir. Factor ise, kredi ac1s1ndan uygun buldugu 
sat1§lar1 mftvterisine bildirmektedir. Factoring tirketi mfttterisinin iflas ne
deni ile faturan1n Odenememesi ile ilgili kay1p riskini tam olarak kabul et
mektedir. Ancak, burada belirtilmelidir ki, mal1n kusurlu olmas1 gibi durum
larda risk kabul edilmez ve ortya c1kan kay1p mfttteriye Odenmez. Factor sat1-
c1n1n alacak hesaplar1n1 satin al1rken kredi riskini tamamen "rftcu hakk1 ol
maks1z1n-wi thout recourse" kabul eder. Yani verilen ve kabul edilmi§ olan tam 
faturalar1 mfttterisinin hata yapmam1§ olmas1 kayd1yla, borclu acze dfttmft§ olsa 
bile mQ§terisine Odemeyi taahhftt eder. Ancak, bu arada bircok factoring tirke
tinin, dftzenli olarak Qzerlerine ald1klar1 riskleri reasQrans icin kredi si
gortas1 kurulu§una gOtftrdOkleri g0rftlmektedir(265). 

Factor'ftn kredi hizmetlerinin as1l degeri, bu firman1n yQzlerce milt
terisinden saglad1g1 genit kaynaklar1 ve kredi departman1n1n saglad1g1 genit 
ve en yeni tarihli bilgileri nedeni ile karv1layabildigi bftyQk risklere daya
n1r. FactOr'ftn kredi personeli genellikle departmanlara bOlUnmftttftr, her biri 
belirli bir sanayi grubunda, bazen de grubun bir alt bolamftnde uzmanlavm1tt1r. 
!tlemlerinin genitligi veya herhangi bir sanayi dal1 ile s1n1rlanmam1§ mfttteri 
say1s1 ile factoring firmas1 kay1p riskini herhangi bir kuruluetan cok daha 
genit alana dag1tabilir. Bu nedenle factor kredi kararlar1n1 bftyQk bir titiz
likle almak durumundad1r(266). 

1.3.1.2.2. Alacaklar1n Tahsil Edilmesi ve YOnetilmesi 

Factor, di§ ftlkelerdeki muhabir ag1 arac1l1g1 ile, alacaklar1 it
halatc1n1n ftlkesinde o para cinsinden tahsil eder. Bu dit ftlkelerdeki ticari 
ve hukuki uygulamalar hakk1nda ihracatc1ya Onerilerde bulunarak ihracat1n1 
kolaylaet1r1r. Factoring itlemi bae1nda, ihracatc1 ile alacaklar1n tahsilat 
yOntemi gOrfttftlftr ve ithalatc1n1n ftlkesindeki uygulamalara gore tahsilat ger
ceklettirilir(267). 

1.3.1.2.3. Tahsilat ve Muhasebe (Collection and Bookkeping): 

Factoring anlatmas1n1n al1t1lm1t1n ditindaki taraf1, heme kadar tam 
faturalar imalatc1 taraf1ndan kendi ad1na veriliyorsa da, bunlar1n Odenmesinin 
imalatc1ya degil "factor"e yap1lmas1d1r. Faturan1n Qzerindeki bas1l1 bilgi no
tu mfttteriyi fatura kart1l1g1 Odeme yapmas1 icin factOr'e yOneltir. Bu dOzen
leme, genellikle pratik it kararlar1nda uygulan1r. !malatc1n1n mfttterisine 
kredi acmak icin factOr'ftn imalatc1 (sat1c1) ile mOeterisi aras1ndaki tam it
lemlerle ilgili kay1tlar1 muhafaza etmesi gereklidir. Diger bir anlat1mla, 
factor movterisinin hesaplar1n1 muhafaza eder ve her sat1e ve Odeme yap1ld1-
g1nda factor taraf1ndan hesaplara kaydedilir. Bunu saglayabilmek amac1yla fac-

(265) Beratiye OncQ; Factoring Hizmetleri ve Uygulamas1, !GEME D1t Ticaret 
Bftlteni 30.6.1986, s.8 

(266) P1nar Bak1r, Uluslararas1 Finansal Piyasalar ve TQrkiye'nin Di§ Finans
man uygulamas1 (Docentlik Tezi) !!T!A. 

(267) Ben R.Hosh, "Gelecegin Ticaret Finansman1 YOntemi: Factoring" Die 
Ticarette Durum, Eylftl-Ekim 1988, Tftrktrade Yay1n1 Say1: 12 s: 52 
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tor sat1c1n1n mQ§terisine gOnderdigi faturalar1n bir kopyas1n1 ister ve fatu
ran1n mO§teri taraf1ndan dogrudan factor'e Odenmesi ile borcu tahsil eder{268) 

Factor'On her durumda kesin olarak mQ§terinin ne kadar borcu oldugu
nu ve zaman1nda borclar1n1 Odeyip Odemedigini bilmesi gerekmektedir. Bu Odeme 
kay1tlar1 ve dosyalar1ndaki finansman bilgileri baz a11narak factor'On kredi 
departman1 taraf1ndan mO§terilerin kredi degerliligi (creditworthiness) konu
sunda dogru bir sonuca ula§11abilir(269). 

Factor'On tahsilat servisi (collection service), mQ§terinin borcu
nu Odeyecegi konusunda, Ozellikle zaman1 geldigi halde Odenmemi§ borclar1n 
varl1g1 halinde, gOvence saglar. Odemenin yap1lmas1 gerektiginde, "factor" 
tahsilat1 imalatc1 ve mO§teri aras1ndaki iyi ili§kileri zedelemeden ve mfi§te
rinin aleyhine olmaks1z1n uygulamaya dikkat eder. Factoring kurulu§unun Ozel 
kredi departman1, detayl1 kredi bilgisi ve finansal gOcQ nedeni ile, mQ§teri
nin i§lemleri ile ilgili gecerli nedenlerden dolay1 yQkQmlillOklerini yerine 
getirmemesi durumunda, Odenmesi gereken borclar1n tahsilinde toleransl1 olabi
lir. Diger taraftan "factor" yQksek prestij ve ticarette etkinlik istedigi so
rece, mfi§teriler iyi bir kredi itibar1na sahip olabilmek icin fatura tutarla
r1n1 iceren borclar1n1 factor'a zaman1nda Odemek konusunda Ozel bir caba g0s
tereceklerdir(270). 

1.3.1.2.4. Yttzde YQz Tahsilat Garantisi 

Bu garanti mallar1n yQklenmesinden itibaren gecerlidir. !thalatc1n1n 
mall gOclfige dft§mesi ve Odeme yapamamas1 halinde, hie bir formaliteye gerek 
kalmadan, ya ithalatc1n1n iflas1 ispatland1g1nda ya da Odeme vadesinden 90 
gOn sonra (hangisi Once ise) ihracatc1ya Odeme yap1l1r. thracatc1, sipari§i 
kabul etmeden Once mft§terisi icin faktOr'On onay1n1 alarak bu a11c1s1n1n Odeme 
gOclftgQne dO§mesi halinde hem mal1n1n hem de kar1n1n garantiye al1nm1§ oldu
gunu bilmenin rahatl1g1 ile mal1n1 yQkler. BOylece, pazar1n cok daha geni§ bir 
bOlQmOne, gOnderdigi mallar1n OzftrlQ olmamas1 ko§uluyla, paras1n1 tahsil ede
ceginden emin olarak, mal satma olanag1na sahip olur(271). 

1.3.1.2.5.Fonlardan Avans Satlanmasi-Vadeden Once Pe§in Odeme(Advance ofFunds) 

Pek az borclu Odemelerini vadede yapma disiplinine sahiptir. Ancak 
factoring yOntemiyle, yQklemeden hemen sonra, faturan1n bell! bir oran1n1 (ge
nellikle % 80'ni) pe§in olarak factor'den almak olanakl1 olmaktad1r. Bakiye 
ise borcludan tahsil edildiginde Odenir. Bu servisin maliyeti de, normal banka 
faizlerinden farkl1 degildir(272). 

Standart factoring sOzle§mesine dayanarak mallar a11c1ya gOnderilmek 
Ozere yQklenir yQklenmez factor mQ§terisine (sat1c1) fatura bedelinin % 80'ine 
varan oranda bir pe§in Odeme yapabilir. Burada Odemenin temel dayanag1 yQkle
medir (cash upon shipment). Bircok mQ§terisi factOrden bu hizmeti talep etme
yebilir. Baz1lar1 ise bfiyQmelerini bu suretle Qretilen ek i§gOcQ sermayesine 

(268) Turhan Tumay, Di§ Ticaret Banka Teknigi, !stanbul, 1987 s. 238 
(269) Forfaiting, factoring, Leasing, Op. Cit., s.19-21 
(270) Ibid., s. 22 
(271) Ben R.Hosh, Loe. Cit., s. 52-53 
(272) Ibid., s. 53 
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boreludurlar. Yapilan bu On Odeme bir bore niteliginde olmayip factor tarafin
dan mil§terisine yapilan bir pe§in Odemedir. Zira al1c1n1n Odemede bulunmamas1 
durumunda sat1c1ya bir ba§vuru sOzkonusu olmad1g1ndan Odeme iein ba§vuracag1 
taraf dogrudan dogruya al1c1 olacaktir. Avans anla§mmasi factor'Un kredi ga
ranti kolayl1klar1n1n bir ilavesi niteliginde olup, factor tarafindan satin 
alinan alacaklar kar§1l1g1nda fatura vadesinden Once mil§teriye likidite olana
gi saglar(273). 

Diger etkin hesap yOnetimi kurulu§lar1nda oldugu gibi, factor de ba
zi faizleri, olanakli talepleri (possible claims) ve benzeri harcamalari kar
§ilamak iein mil§terilerinden bir miktar para talep eder. Normal olarak bu ta
lep edilen meblag mil§terilerin bore hesaplar1n1n kileilk bir yilzdesidir. 

1.3.1.3. FACTORING'DE KULLANILAN PARA B!R!MLER! VE !~LEM HACM! 

Factoring'in ilk kez 1300'lil y1llarda yUn mamillleri ihracat1nda !n
giltere'de uyguland1g1n1 ve daha sonra da 1830'larda Amerika'n1n tekstil itha
latinda yeniden kullanim alani bularak gilnilmilze kadar geldigini belirtmi§tik. 

Gilnilmilzde ise biltiln dilnyada gereekle§en toplam factoring i§lem mik
tar1n1n yakla§ik % 50'si Avrupa'da, % 33'il ABD'de ve geri kalan % lO'luk kism1 
da Asya, Avustralya ve Afrika'da gereekle§mektedir. GOrilldilgQ gibi, factoring 
i§lem hacminin Onemli bir kismi (% 90) ABD ve Avrupa'da gereekle§mektedir. Bu 
konudaki yaz1l1 tilm kaynaklarda i§lem hacmi Amerikan Dolar1 ve tngiliz Sterli
n! olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte para birimi konusunda kesin bir 
s1n1rlama yoktur. Kabul edilebilir ilem hacmi konusunda ise, factoring §irket
leri ve Ulkeler aras1nda farkl1 uygulamalar sOzkonusudur. Bununla birlikte tn
giltere'de bireok factoring §irketi mQ§terilerinin toplam y1ll1k sat1§ hacmi
nin minimum 100.000 Sterlin olmas1n1 istemektedirler. Bu arada baz1 factoring 
§irketleri y1ll1k sati§ hacmi 50.000 Sterlin hatta 25.000 Sterlin tutarinda 
olan firmalarla factoring anla§masi yapabilmektedirler. Burada Onemli olan an
la§ma yap1lan mil§terinin h1zl1 bir bQyUme potansiyeline sahip olmas1dir(274). 

Factoring sOzle§mesi iein kabul edilen bu rakamlara ragmen, factor
lar tarafindan tercih edilen mQ§teriler yillik i§ hacmi 250.000 Sterlin ile 
1.000.000 Sterlin arasinda olanlardir. Bu noktada bir celi§ki sOz konusudur. 
CilnkQ, y1ll1k sati§ hacmi 100.000 Sterlin ile 1.000.000 Sterlin aras1nda olan 
tilm §irketlerin ancak % 5'i factoring hizmetlerinden yararlanmaktad1rlar(275). 

Amerika Birle§ik devletlerinde ise, yillik sati§ hacmi 1.000.000 $ 
ve daha fazla olan mQ§teriler factoring §irketleri tarafindan tercih edilmek
tedir. 

Bagimsiz bir factoring organizasyonu olan FCI (Factoring Chain In
ternational) kurulu§a Qye factoring §irketlerinin yillik i§lem hacimlerinin 
1.000.000 $ veya e§degerinden az olmamasini §art ko§maktadir(276). 

(273) "Factoring, Forfaiting, Leasing" Op. Cit., s. 22-24 
(274) Ibid., s. 28-29 
(275) Ibid., s. 29-30 
(276) Ibid., s. 30-33 
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1.4. FACTOR!NG'!N !$LEY!$!(277). 

1.4.1. M'O$TER! L!STES!, !$LEM TAR!F! 

Mil§teri, kredi degerlendirmesi icin kendi illkesindeki factoring 
§irketine sat1§lar1n1n tutar ve yap1s1 hakkinda bilgi veren bir form ile ba§
vurur. !stenilen factoring hizmetinin de belirtildigi bu forma ayr1ca i§letme
nin son mali durum tablolar1, dOzenli mil§terilerinin ad ve adresleri ve orta
lama fatura tutarlar1 da eklenmektedir. 

1.4.2. ONAYLAMA 

- Yerel factoring kurulu§unca mil§teri listesi Qlkelere gOre s1n1f
land1r1larak her bir Qlkedeki muhabir factoring kurulU§Una 0 ulkede yerle§ik 
mQ§terilerin listesi gOnderilerek istihbarat yap1lmas1 ve kredi degerliliginin 
belirlenmesi talep edilir. 

- Muhabir Factoring Kurulu§u kendisine gOnderilen listedeki herbir 
al1c1 firma hakk1nda ara§tirma yapar ve kredi degerliligini belirler. 

- Muhabir Factor bu a§amada elde ettigi bilgilere dayanarak sat1c1-
n1n ftlkesindeki factoring kurulu§una kredi onay1n1 bildirir. 

- Yerel Factoring Kurumu Muhabir factor'den ald1g1 onay dahalinde 
mil§terisine limit tahsis eder ve bu limitler dahilinde risk Qstlenmeyi kabul 
eder. Bu noktada sat1c1 firma ile factor aras1nda bir sOzle§me imzalanarak, 
her iki taraf1n yQkilmlulukleri ve haklar1 belirlenir. 

1.4.3. FATURA VE D!~ER BELGELER!N DttZENLENMES! 

!hracatc1n1n, yerel ve muhabir factoring §irketlerinin alacak devir 
belgesini imzalamalar1 ile alacaklar ihracatc1n1n mulkiyetinden cikarak fac
toring kurulu§una gecmektedir. Bu bak1mdan duzenlenecek faturan1n bir kopyas1 
da factoring kurulu§una gOnderilir. Fatura uzerine Odemelerin factore yap1la
cag1na ili§kin bir !bare konulmal1d1r. Yerel factoring §irketi de muhabir fac
tore kendisine gOnderilen herbir faturan1n kopyas1n1 iletmekle sorumludur. 

1.4.4. ODEME 

Faturalarin duzenlenmesi ve mal1n yQklenmesini muteakip sat1c1 fir
man1n talebine bagl1 olarak sat1§ bedelinin % 80'ine kadar pe§in Odeme yap1la
bilir veya fatura vadesinde factor mal bedelini Oder. A11c1 firma Odemeyi fa
tura vadesinde muhabir factore yapmakta, muhabir factor de bu tahsilatlar1 ye
rel factoring kurulu§una transfer etmektedir. On Odemenin yap1lmas1 halinde 
fatura vadesinde factor bakiye tutar1 mu§terisine Oder. 

1.4.5. Yerel factoring §irketi hesaplardaki geli§melerden mQ§terisini dOzenli 
olarak haberdar eder. !tiraz edilen faturalar ve Odenmeyen alacaklar hakk1nda 
mQ§terisine sOrekli bilgi verir. 

(277) Tilrkiye !§ Bankasi "Forfaiting, Fctoring, Leasing" Passim. 
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tHRACATCI 

----1. MQl}teri Listesi/t11lem Tarifi--> 
<~~~.2d Onaylama/Limitin Tahsisi Edilmesi 
~~~-3b Faturanin Kopyasi > 
<--~--~a Avans Odemesi (% 80-90)---------
< d Vadede Bakiye Odemesi-----------
< Sb Haberle11me ve Raporlar----------

YEREL 
FACTOR!NG 
KUR UL USU 

3a Fatura/Odeme Talimatlari 
Malin YQklerunesi 

2a MQ§teri Listesi 
2c Kredi Onayi I 
3c Faturanin Kopyasi 
4c Odeme I 

v 

2b !stihbarat 

tTHALATCI 
·4b Vadede Odeme 

Sekil: 20. Factoring'in 1111eyil}i(278) 

Sa Raporlama 

v v v 

YABANCI 
FACTOR 

1.4.6. Factoring Kurulul}u ile bir sOzlel}me imzalayan firma kendisine yeni ya
pilan kredili satil} Onerilerini, siparil}leri derhal factor'e iletir. Factor 
kredili mal almak isteyen firmalari inceleyerek mfil}terisine, sOzkonusu firma
lara kredili satil} yapilmas1 halinde alacaklari satin alip almayacag1n1 bildi
rir. BOylece satici firma sati11tan Once alicinin kredi degerliligini ve alacak 
hakkinin factoring kurumunca satin alinip alirunayacagini Ogrenmil} olur. Fac
tor'Qn olumsuz yan1tina kar11in, satil} yapan firma kredi riskini kendisi Qst
lenmektedir. Ancak genelde factor'Qn olumsuz gOrQl}Q satic1y1 da etkilemekte ve 
factoring kurulul}unca uygun gOrQlmeyen mOl}terilere sat1§ yapmaktan kac1nmakta
dir( 279). 

(278) TQrkiye tv Bankasi "Forfaiting, Fctoring, Leasing" S. 23 
(279) TQrkiye !11 Bankasi "Forfaiting, Fctoring, Leasing" S. 24 
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GOrOldOga Ozere factoring Mekanizmas1 oldukca basittir. Sistemi bO
lOmleyerek inceleyelim. 

!§lem, a11c1lar1n kredibilitelerini tespit edebilmek icin factor'un 
sat1c1dan a§ag1daki bilgileri almas1 ile ba§lar: 

- Sat1c1n1n son ac y1ll1k finansal tablolar1 
- Al1c1n1n ad1, adresi, al1c1 ile clan y1ll1k ticaret haem!, al1c1-

n1n bankas1, 
- Vade, Vadeye gOre garanti limit!, a11c1 ile temas kurma izni, 

Factor, bu bilgilerle, al1c1lar hakk1nda istihbarat yapar ve sat1c1-
ya factoring sOzle§mesinin ko§ullar1n1, komisyon oran1n1 bildir. Yap1lan an
la§ma cercevesinde factoring sOzle§mesi imzalan1r. 

Limit Onay1 !cin Ba§vuru: 

ALIC I -------(!)-----------> SAT I CI 

I I 
(4) 

(3) 

~ I YEREL 
FACTOR1NG 
KURULU~U < (2) 

l.Al1c1 Sat1c1ya sipari§ini bildirir. 
2.Sat1c1 factora al1c1 ile ilgili bilgileri gOnderir ve garanti 

limit! ba§vurusunu yapar. 
3.Factor, al1c1 hakk1nda incelemelerini yapar. 
4.Factor onaylad1g1 garanti limitini sat1c1ya bildirir. 

Mallar1n Teslimi ve Faturan1n Tanzimi: 

ALIC I -------(!)-----------> SAT I CI 

(3) 
YEREL 
FACTOR!NG 
KURULU~U 
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l.Sat1c1, a11c1lar1na kesecegi ilk faturalarla birlikte factoring 
i§lemine ba§lad1g1n1 bildirir. Mallar1n1n yQkledikten sonra, kesecegi fatura
lar1n Qzerine, sat1§dan dogan alacag1n factor'a devredildigini ve Odemelerin 
sadece ona yap1lmas1 gerektigini gOsteren bir temlik notu koyar. 

2.A11c1s1na gOnderdigi temlik notlu faturanin bir kopyas1 ile bir
likte yQkleme belgesinin bir kopyas1n1 factor'a yollayan sat1c1 bu alacag1n1 
sOzle§me cercevesinde factor'a devretmi§, factor da risk! Qstlenmi§ olur. 

3.Bu i§lem !le sat1c1n1n factor'da bulunan cari hesab1 alacakland1-
r1l1r. Factor, sat1§ defterini tutmaya ba§lar ve garanti i§lemi ba§lam1§ olur. 
t§letmenin talebi Qzerine factor, fatura tutar1n1n % 80'ine kadar olan meblag1 
sat1c1ya Oder. BOylece alacaklar1n1n kalitesi artm1§ olan sat1c1n1n ayn1 za
manda alacaklar1 da miktar olarak azalm1§ ve i§letme sermayesi artm1§ olur. 

Tahsilat: 

l.Al1c1lar1n kredibilitesini sQrekli izleyen factor, garanti alt1na 
ald1g1 faturalar1n sat1§ defterlerini tutar ve bununla ilgili olarak sat1c1ya 
ayl1k raporlar gOnderir. 

2.A11c1 vadede factor'a Odemeyi yapar. 

3.Sati§ defterlerine gerekli kay1tlar yap1l1r. 

4.Factor, sat1c1ya fatura bedelinin bakiyesini al1c1dan tahsil etti
ginde Oder. Bu a§amada, sOzle§menin garanti ile ilgili hQkfimleri i§lemeye ba§
lar. A11c1n1n mali gtlclage dfi§mesi durumunda, factor vadeden itibaren 90 gtlnde 
(al1c1n1n bu sQre icinnde iflas etmesi halinde, resmi iflas tarihinde) fatura
n1n bakiyesini % lOO'e tamamlayarak sat1c1ya Oder. BOylece nakit ak1§ zinciri 
kopmadan dOnmeye devam eder. 

ALIC I 

(2) 

L, YEREL 
FACTORtNG 
KURULU~U 

(3) 

SAT I CI 

I 
(4) 

_J 
----(1) 

GOrfildaga gibi, factoring'de muhasebe ve alacaklar1n tahsiline zaman 
ve para ay1rmak durumunda kalmayan i§letmeler, finansman gttclnklerini Onemli 
Olcnde gidermi§ olmaktadirlar. 
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1.5. FACTOR!NG CES!TLER! 

Factoring ielemleri, gerek cografi bak1mdan gerek ielemin Ozellikle
rine gOre ceeitli eekillerde grupland1r1labilmektedir. Bununla beraber, a§ag1-
da tan1mlanan f arkl1 factoring bicimlerinin birbirlerinden kesin cizgilerle 
ayr1lmad1g1n1 ve Ornegin cografi alan itibariyle yerel ve uluslararas1 facto
ring olarak grupland1r1lan ielemlerin herbirinin ayn1 zamanda geleneksel fac
toring veya vadede Odeme esas1n1 benimseyen factoring eeklinde olabilecegini 
belirtmek gerekir. 

1.5.1. YEREL FACTOR!NG-ULUSLARARASI FACTOR!NG 

Faktoring ielemleri,borclu firman1n faaliyet gOsterdigi yer itiba
riyle yerel faktoring (domestic factoring) ve uluslararas1 factoring (Inter
national factoring veya export factoring) olarak ikiye ayr1lmaktad1r. 

Yerel factoring ayn1 Olkede faaliyet gOsteren al1c1,sat1c1 ve fac
tor kurulue aras1nda yap1lan factoring ielemidir. Yerel factoring'in ieleyie 
bicimi eekil 2l'de gOsterilmietir. 

1. Siparie 

SATICI F!RMA ALIC! F!RMA 

3. Mal GOnderimi 

I 
4.Alacak Hakk1n1n 

Devri 
s.Odeme 

6. Odeme 

2.Sipariein Onaylanmas1 

!~'---,~~ 

Sekil: 21. Yerel Factoring 

Yerel factoring'den farkl1 olarak, borclunun yabanc1 bir Olkede ol
mas1 halinde ise uluslararas1 factoring sOz konusu olmaktad1r. Ancak, yerel 
factoring'de al1c1, sat1c1 ve factor §eklinde Oc taraf bulunmas1na kar§1n, 
uluslararas1 factoring'de borclunun Olkesindeki muhabirin de devreye girmesiy
le dOrt taraf yer almaktad1r. Die Olkedeki muhabir kurulu§, esas factoring ku-
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rulu§un bir §Ubesi veya temsilciligi olabildigi gibi, ayri bir muhabir finans 
kurumu da olabilmektedir(280). 

!hracatta factoring, standart factoringdeki prosedurlerin temelde 
aynen uygulamasi §eklinde gercekle§iyor. Borclarin yabanci ulkede bulunmasi 
durumunda sOz konusu olan bu modelde alacaklar1n1 satmak isteyen sat1c1 kendi 
ulkesindeki bir factoring §lrketine sati§lar1n tutar ve yap1si ile ilgili bil
gileri kapsayan bir form !le ba§vuru yapar. Bu formda istenen factoring hiz
meti yan1nda i§letmenin son mall durum tablolar1, duzenli mu§terilerin ad ve 
adresleri !le ortalama fatura tutarlar1 da belirtilir. 

Belgelerin incelenmesinden sonra factoring §lrketi belirli ulkeye 
yOnelik alacaklar1n1n tQmQnQ veya bir bOlOmanu ilk olarak satin alabilecegini 
bildirerek alacak devir belgesi ister. Bu noktada yerel ve uluslararasi fac
toring arasindaki farklilik ortaya cikmaktadir. 

Yerel f actoringlerde belgeleri inceleyen factOrOn borclularin Odeme 
gQc ve arzularina kanaat getirirse alacaklar1n tamanu veya bir bOlOmOnu satin 
almasina kar§ilik, uluslararasi factoringde son sozu sOyleyecek olan ithalat
cin1n ulkesindeki muhabir factoring kurulU§U olur. Burada ihracatc1n1n, yerel 
ve muhabir factoring §irketinin "Alacak Devir Belgesi "ni imzalamalar1 !le 
alacaklar ihracatc1n1n mulkiyetinden c1karak factoring §lrketine geciyor. Bun
dan sonra ise ihracatc1nin alacag1 sOzle§me dogrultusunda, vade yada vadeden 
Once Odenmesi ko§uluyla factoring §irketinde kal1r. 

Tam ihracat i§lemlerinde oldugu gibi uluslararas1 factoringde de ce
§i tli riskler bulunuyor. Bu riskin minimizasyonu icin ithalatc1n1n ulkesindeki 
muhabir factor secimine Ozen gOsterilmesi gerekiyor. BQyQk uluslararasi facto
ring §lrketleri yabanc1 ulkelerden gerek kendi uzant1lar1, gerek muhabir fac
tor §lrketleri arac1l1g1 ile yaygin bicinde OrgQtlenme durumunda bulunuyorlar. 

D1§ l§lemlerde factoring, standart factoring'deki l§lemlerin temelde 
aynen uygulanmas1d1r.Yani kredi riskine kar§1 koruma, alacaklar1n muhasebe ka
yitlar1nin tutulmas1 ve ihracaat gelirlerinin tahsilati gibi,ancak ihracatla 
ilgili bazi Ozel sorunlar ortaya c1kmaktad1r. Deniza§ir1 ulkelerde kredi !le 
ilgili bilginin toplanmas1 ve tahsilati cok daha zordur. Bunun icin bircok 
factoring f irmasi di§ ulkelerde bagli §lrketler kurmu§ veya 0 ulkelerdeki 
bankalar ile ortakliklar ve i§birligi saglama yolunu secmi§tir. 

II.Danya Sava§i'ndan beri buyQyen uluslararasi ticaret, factoring'in 
Ozel tekniklerine olan talebi artirmi§tir. Bircok factoring firmasi di§ ulke
lerdeki faaliyetlerini yOnetmek amaciyla deniza§iri burolar kurarken bir kismi 
da Joint-ventureler olu§turmu§ veya birlikler kurmu§tur. 

Borclunun yabanci bir ulkede bulunmasi durumunda sOzkonusu olan bu 
modelde alacaklar1n1 satmak isteyen sat1ci kendi ulkesindeki bir factoring 
§irketine sat1§larin1n tutar ve yapis1 hakk1nda bilgi veren bir form ile ba§
vurur. !stenilen factoring hizmetinin de belirtildigi bu forma ayr1ca i§letme
nin son mali durum tablolar1, duzenli mu§terilerin ad ve adresleri !le ortala
ma fatura tutarlar1 da eklenmektedir. Belgelerin incelenmesi sonucu factoring 

(280) !hsan Ersan, Uluslararas1 Factoring ve Turkiye,Banka ve Sermaye Piyasas1 
Haziran 1986, s.30-31 
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~irketi belirli illkeye yOnelik alacaklar1n tamana veya bir bolamana ilke ola
rak satin alabilecegini bildirmekte ve saticidan bir "alacak devir belgesi" 
hazirlamasini istemektedir. !§te bu noktada yerel ve uluslararasi factoring 
arasindaki farklilik ortaya cikmaktadir. Yerel factoring'de belgeleri incele
yen factor'lln, borclularin Odeme gQc ve arzularina kanaat getirirse alacakla
rin tamana veya bir bOlilmilnO satin almasina kar§1lik uluslararas1 factoring'de 
son soza sOyleyecek olan ithalatcinin illkesindeki muhabir factoring kurulu§u
dur. 

Uluslararasi factoring'de ihracatcinin illkesinde yerle§ik factoring 
§irketi bir bakima kendini sigortalamakta, muhabirinin garanti vermedigi 
alacaklari satin almamaktadir. 

T'ilm ihracat i§lemlerinde oldugu gibi, uluslararasi factoringde de 
belirli riskler sOzkonusudur. Ticari riskin minimizasyonu icin ithalatcinin 
illkesindeki muhabir factor'iln secimine Ozen gOsterilmesi gereklidir. Geni§ bir 
§Ube ve temsilcilik agina Onem veren uluslararasi factoring §irketleri, 
yabanci Olkelerde gerek kendi uzantilari gerek muhabir factor §irketleri 
araciligiyla yaygin bir bicimde OrgQtlenme durumundadirlar. 

Uluslararas1 factoring genelde yill1k 1 Milyon Dolar1n Ostilnde ihra
cat tutari olan i§letmelere sunulan bir hizmet paketidir. Pazar ara§tirmasi, 
bOlgesel geli§melerin izlenmesi, kredi istihbarati ve ticari riskin astlenil
mesi, muhasebe kayitlarinin tutulmasi, yazi§malarin yapilmasi ve On Odeme ih
racatcilara sunulan olanaklarin ba§licalaridir. 

!hracatcilarin yeni pazarlara acilmasinda Onemli katkisi olan facto
ring uluslararasi rekabet §ansini arttiran bir diger niteligi de saticinin le
hine akreditif acma zorunlulugu ortadan kalkan ithalatcinin maliyetini dil§Or
mesi ve bir yerde alim1 Ozendirmesidir. 

Factoring i§leminde factor ihracatciy1 degil inceleme sonras1, sag
lam buldugu ihrac pazarini finanse etmektedir. Factoring'in geli§tigi bir Ql
kenin ihracatc1s1, saglam bir projeyle vadeli i§leme girdigi zaman hicbir risk 
ve finansman sikint1s1na katlanmadan ihracat hacmini geni§letebilmektedir. 

Factoring'de tahsilat i§lemi, ihracatc1nin ve ithalatcinin Olkele
rinde bulunan factoring firmalar1n1n ortak cali§masi ile gercekle§tirilir. Do
lay1s1yla, hem sat1c1 hem de alic1 en iyi hizmet olanaklar1ndan faydalanm1§ 
olurlar. l§lemin her iki taraf1ndaki bilgi, uzmanl1k ve yak1nliktan kaynakla
nan avantajlarla, a11c1dan tahsilat1n yapilmas1 ve satic1ya zamaninda Odenmesi 
gQvenle yap1l1r. 

Ayr1ca, factoring, firmalar1 di§ ticarette ortaya cikabilecek baz1 
tehlikelere kar§i da korur. Devalaasyon, tahsilatta gecikmeler veya uluslara
ras1 para transferinde ortaya cikan sorunlar ihracatc1 acisindan Onemli sorun
lardir. Factoring yOntemi ile ihracatc1 Odemeyi kendi illkesinde gQnlOk kura 
gOre tahsil edebileceginden mallar nereye gOnderilirse gOnderilsin bu tip so
runlar ortadan kalkar. 
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YEREL SAT I CI tHRACATCI 
---4.Alacak Hakk1n1n Devri,Fatura~> 

P1YASA F1RMA FACTOR1NG 

1.Sipari§ 3.Mallar ve fatura 6.Fatura 

DIS 

P1YASA 

7.Jdeme 

v v 

ALIC I <~~~~8.Bilgi Vermc-~~~~~- NUHAB!R 

F1RMA FACTOR 

Sekil: 22. Uluslararas1 Factoring 

1. Al1c1, mallar1n sipari§ini verir. 
2. Sat1c1, ihracatc1 factoring kurulu§undan onay a11r. 
3. Sat1c1, mallar1 ve faturay1 a11c1ya gOnderir. 
4. Sat1c1, faturan1n bir kopyas1n1 yerel factora gOnderir ve alacak 

hakk1n1n devri gercekle§ir. 
5. Factor, sat1c1ya faturan1n % 80'ine kadar bir Odeme yapar. 
6. Factor, fatura kopyas1n1 a11c1n1n Olkesindeki muhabire gOnderir. 
7. Muhabir factor, vadede faturay1 tahsil eder. 
8. Muhabir factor, a11c1 firmaya bilgi verir. 
9.Muhabir factor, tahsilattan sonra meblag1 ihracat factoruna ve 

ihracat factoru da sat1c1ya Oder. 

Sat1c1 ac1s1ndan uluslararas1 factoring ile yurtici factoring ara
s1nda bir fark yoktur. Alacaklar1n1n tahsilat1, finansman1n saglanmas1 ve ris
kin Ostlenilmesi ac1s1ndan sat1c1n1n muhatab1 yine kendi Olkesindeki factor 
olacakt1r. Ancak, factor degi§ik Olkelerdeki alacaklar1n tahsilat1 icin muha
birlik ili§kisinde oldugu Olkelerdeki factorlarla kooperasyonda bulunacakt1r. 

Sat1c1 yurtd1§1nda bulunan a11c1lar1 ile ilgili yukar1da belirtilen 
bilgileri ihracat factoruna verir. !hracat factoru ithalatc1 Olkede bulunan 
muhabir f actoruna bu a11c1lar1 inceletir ve muhabir factor. taraf 1ndan saptanan 
garanti limitlerini ihracat factoru sat1c1ya bildirir. !hracat factoru bu li
mitler icinde al1c1lar1n Odeyememe veya mall gOclOge dO§meleri kar§1s1nda 
% 100'10k bir garanti saglar. 
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Sat1c1 mallar1n1 yQkler ve bu yQkleme esnas1nda dOzenledigi fatura
lar1na ihracat factoru taraf1ndan kendine verilecek olan temlik notlar1n1 ya
p1§t1r1r. Bu faturan1n bir kopyas1 ile ilgili yQkleme belgesini ihracat facto
runa gOnderen sat1c1 bu ihracat1ndan dogan alacag1 ihracat factoruna devretmi§ 
olur. Sat1c1n1n gereksinimi oldugunda (vadeden Once) talebi Qzerine ihracat 
factoru faturan1n % 80'ine kadar olan bir meblag1 sat1c1ya dOviz olarak Oder. 
!hracat factoru ve muhabir factor sat1c1n1n alacak hesab1n1 takip ederler. Va
dede muhabir factor tahsilat1 yapar ve ihracat factoruna gOnderir. thracat 
factoru ise ayn1 gQnde fatura bedelinin bakiyesini % lOO'e tamamlayarak sat1-
c1ya Oder. 

Factoring sOzle§mesinde garanti ile ilgili hOkOmler ayn1 oldugu 
icin, al1c1n1n mall gQclOge dO§mesi halinde ihracat factorunun 90 gQnlQk Odeme 
taahhQdQ ba§lam1§ olur. Bu gQnden itibaren muhabir factoru tahsilat1 yapt1g1n
da veya al1c1 iflas ettiginde veya vadeden itibaren 90.gQn (hangisi daha erken 
olursa) fatura bedeli % lOO'e tamamlanarak sat1c1ya Odenir. 

Sekil: 22'de de gOrQlebilecegi gibi, uluslararas1 factoring, yerel 
factoring ile ayn1 esaslarda i§lemektedir. Ancak, uluslararas1 factoring kuru
lu§lar1 daha geni§ bir §Ube ve temsilcilik ag1na ihtiyac duyduklar1ndan, di§ 
Olkelerde gerek kendi uzant1lar1 gerek muhabir factoring kurulu§lar1 arac1l1g1 
ile yayg1n bir §ekilde Orgiltlenmek zorunda bulunmaktad1rlar. Halen, bQtilnOyle 
kendisine bagl1 kurulu§larla cal1§an en tan1nm1§ factoring §irketi, First 
National Bank of Boston'un i§tiraklerinden olan "International Factors Group", 
diger kurulu§larla i§birligi icinde f aaliyet gOsteren ba§l1ca factoring §irke
ti de merkezi Amsterdam'da olan ve birbirinden bag1ms1z §irketlerden olu§an 
"Factors Chain International"d1r. 

Bu bOlQmiln ba§1nda da belirtildigi gibi uluslararas1 f actoringin i§
leyi§i temelde standart yerel factoring uygulama yOntemlerinden farkl1 degil
dir. Ancak, di§ ticarette kar§1la§1lan ce§itli sorunlar1n sOzle§meye kat1lan 
bQtiln taraflar1 memnun edecek, en uygun §ekilde cOzQmQ icin farkl1 yOntemler 
geli§tirilmi§tir. 

1.5.2. ACIK FACTOR!NG-G!ZL! FACTOR!NG 

Ac1k factoring'de (disclosed factoring) sat1c1, kendi ad1na haz1rla
d1g1 faturada alacag1n muhatab1n1n factor kurulu§ oldugunu belirtir. Bu i§lem
de factor, yap1lan sOzle§me cercevesinde al1c1n1n Odeme yapmamas1 halinde do
gacak riski kismen veya tamamen dstlenebilir. Factor kurulu§lar, sat1c1n1n da 
riskin bir bOlQmilnQ Qstlendigi anla§malar1 genellikle tercih etmektedirler. 

Gizli Factoring'de (undisclosed, confidential factoring) ise sat1§ 
defter!, kredi riskini bQtilnQyle Qstlenmese dahi genellike factor taraf1ndan 
tutulmakta ancak, i§lemler bfiyQk Olcilde yaln1zca sat1c1 ad1na silrdilrOlmekte
dir(281). 

1.5.3. GELENEKSEL FACTOR!NG-GORECE FACTOR!NG 

Factor'iln ticari risk! tamamen ilstlendigi ve genellikle sat1c1 fir
maya bir avans Odemesi yapt1g1 i§lemlere geleneksel factoring (old-line facto
ring) denmektedir. Cok az olarak rastlanan gOrece factoring'de ise (recourse 

(281) Aziz Konukman, "!hracat Finansman1nda Yeni Geli§meler" Finans Dfinyas1 
Dergisi, May1s 1990 s.80 

- 149 -



factoring) factor kurulu§ hicbir ticari risk ustlenmemekte ve yaln1zca vesai
kin tahsilat1yla ilgilenmektedir(282). 

Uygulamada en cok kullan1lan yOntem clan geleneksel factoring'de, 
yukar1da belirtildigi gibi, borclunun fatura bedellerini Odememesi halinde do
gacak zarar tilmuyle factor kurulu§a aittir. Factor, bu zarar1 asgariye indir
mek amac1yla cok s1k1 bir piyasa ara§t1rmas1 yapmak durumundad1r. Factoring 
i§lemi uluslararas1 bir nitelik gOsteriyorsa factor, ithalatc1n1n ulkesindeki 
bir factoring §irketinden kontrgaranti ister. BOylece factor, ithalatc1n1n ul
kesindeki factoring kurulu§unun saptadig1 limit icinde, mal bedelinin Odenme
sini garanti etmi§ olur. Ancak, bu a§amada, teminat veren factoring §irketle
rinin de gilvenilir ve tecrQbeli olmalar1 Onem ta§1maktad1r. Bu nedenle kontr
garanti temini icin uygulamada, daha geni§ uluslararas1 Orgilt ag1na sahip clan 
buyftk factoring kurulu§lar1na ba§vuruldugu izlenmektedir(283). 

Diger taraftan, geleneksel factoring i§lemlerinde faturan1n Ozerine 
a11c1nin bore tutar1n1 sat1ciya degil factor'a Odemesini saglamak Qzere vesai
kin devredildigini ve factor'un alacakl1 duruma gectigini !fade eden Ozel bir 
not konmasi gerekmektedir. Bu not Ozerine borclu, fatura tutar1n1 vadesinde 
factor kurulu§a gOnderir. 

1.5.4. VADELI FACTORING-ISKONTOLU FACTOR!NG 

Factoring i§lemleri, factor §irketin satic1ya yapacag1 Odemenin za
man1na gOre vadeli ve iskontolu factoring olarak ikiye ayrilmaktadir. Vadeli 
factoring'de (Maturity factoring), sat1c1 firma, factor'den aylik kredili sa
t1§lar1n1n ortalama vadesi Qzerinden ay sonlar1nda toplu tahsilat yapar. Bu 
yOntemde, sat1cinin, yapacag1 sat1§ kar§1liginda factor'dan bir avans almas1 
sOz konusu olmamakta ve Odemeler vade surelerinin sonunda yap1lmaktad1r(284). 

Vadeli factoring, kucuk firmalar taraf1ndan, kredi sigortas1 siste
mine bir alternatif olarak artan oranda kullan1lmaktad1r. Sati§ defterlerinin 
tilmOyle yOnetimini, borclulardan tahsilat1 ve kOtu alacaklara kar§1 korumay1 
saglayan bu yOntem factor tarafindan mQ§teriye bir pe§in Odemeyi icermez ve bu 
nedenle finansman Ocreti sOzkonusu degildir. Factor'On Ocreti sadece satin al
d1g1 alacag1n degeri ile ilgili komisyonu icerir. Satin a11nan alacaklara ili§ 
kin tahsilatlar ile ilgili olarak mO§teriye yap1lan Odemeler iki §ekilde olur: 

a. Fatura gQnOnden veya alacag1n factore devredildigi ve fatura kop
yalarin1n gOnderildigi tarihten sonraki belirli bir sQrede(vadede), 

b •. Odemenin her bir borcludan tahsilinde veya onaylanm1§ borclar ile 
ilgili olarak borclunun acze dO§tQgu ilk anda. 

YOntem mO§terilere sunulan hizmet ac1s1ndan ac1k bir ustOnlOk ta§ir. 
MQ§teri, sat1§lar onaylanm1§ alacaklara dahil edilir edilmez nakit ak1§in1 On
ceden hesaplayabilir. Bu yOntemde bir alternatif olarak factorlar sabit vade 
gQnO esas1na gore Odeme yapmalarina ragmen gercek tahsilat periyodu ile karar-

(282) Beratiye Oncu, "Factoring Hizmetleri ve Uygulamas1" !GEME Bulteni 1989 
s. 23 

(283) Ibid., 
(284) Ibid., 
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la§t1r1lan Odeme periyodunun kar§1la§t1r1lmas1na dayanarak ek bir ficret talep 
edebilir veya talep ettigi komisyondan indirim yapabilir. 

Buna kar§1l1k, iskontolu factoring (discounting factoring) sat1c1ya, 
henfiz faturan1n vadesi dolmadan nakit giri§i olanag1 saglamaktad1r. Buna gore 
sat1c1 firma alacag1n1, factor'a iskonto ettirerek daha cabuk tahsil edebil
mektedir(285). 

Borclularin ticari kredi gereksinimleri nedeni ile f inansman sagla
mak amaciyla, fakat yOnetim hizmeti ve kOtfi alacaklara kar§1 korumaya ihtiyac1 
olmayan mfi§teriler icin sunulan bir hizmettir. MQ§terinin, borcluya Odemeyi 
dogrudan factor'e yapmas1 ile ilgili bildirim konusunda serbest b1rak1lmas1 
ile ve factor'fin satin al1nan tfim borclarla ilgili olarak rficu hakkina sahip 
olmas1 nedeni ile bu hizmet tamamiyle finansal bir hizmete dOnQ§mfi§tQr. Fatura 
iskontosunun ilk zamanlar1nda tek tek faturalara ili§kin alacaklar factor'lere 
sat1lmaktayd1. Son y1llarda ise fatura iskontosu hizmeti genellikle daha cok 
toplam sati§ geliri "whole turnover" temeli Qzerine sunulmaktadir. MQ§teriler 
alacagin devredildigi factor ad1na, sati§ defterlerini muhafaza ederler ve 
borclulardan Odemeleri tahsil ederle~(286). 

Tipik bir fatura iskontosunun i§leyi§i §U §ekildedir: 

- Ba§langicta, mQ§teri factor'e borclularin tam bir listesini (aged 
list) gOnderir ve bfitfin listelenmi§ borclar1n bakiyeleri kadar mQ§terinin fac
tor nezdindeki hesabi alacakland1r1l1r. 

- 24 saat icinde mQ§teri kredi kar§1l1g1nda kaynak kullanabilir. 
Factor tarafindan onaylanmayan alacaklar kararla§t1r1lan periyodu (genelde 3 
ay) a§an veya taninan kredi limitini a§an tutarlard1r. 

- MQ§teri her hafta factor'e toplam sat1§lar, tahsilat ve iadeleri 
iceren bir bildirim gOnderir. 

- Borclulardan tahsil edilen bfitfin Odemeler dogrudan dogruya factor
fin bankas1na yat1r1r. 

- Her ay1n sonunda mfi§teri factor'a borclular1n gfincelle§tirilmi§ 
bir hesap bakiye listesini (aged list) gOnderir. 

1.6. FACTOR!NG !SLEM!N!N MAL!YET! 

Factoring i§leminde ihracatc1ya saglanan finansman ve sunulan 
tahsilat, tahsili zor alacaklardan korunma ve yOnetim hizmeti icin iki ayr1 
Qcret sOzkonusudur. 

Birinci maliyet unsuru, yaln1z On Odeme yap1ld1g1nda kullanilan fi
nansman miktar1 icin Odenen faizdir. Odenecek faiz tutar1 y1ll1k faiz oranina 
bagl1 olarak degi§ebildigi gibi risk pay1 yQksek clan alacaklara ili§kin is
konto faizi de daha yQksek olabilmektedir. 

(285) Sultan Ozel, Dfinya Gazetesi, 3.3.1988, s.7 
(286) Beratiye OncQ, Op. Cit., s. 7-14 
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tkinci maliyet unsuru ise, sunulan hizmet kar§1l1g1nda toplam sat1§
lar fizerinden factoring kurulu§una Odenen komisyondur. 

Factoring'de Odenen faiz, vadesinden Once saglanan nakdin kar§1l1g1-
d1r. Faiz nakdin kulland1r1ld1g1 tarih ile a11c1n1n fatura tutarlar1n1 Odeye
ceginin beklendigi gfin aras1ndaki sfire icin uygulanmaktad1r. 

Uluslararas1 Factoring'de ihracatc1 cogu kez vadeden Once bir faiz 
Odeyerek paras1na kavu§abilmektedir. Bu amacla Factoring'de y1ll1k faiz orani 
% 8-12 aras1nda olup, ABD'deki temel faiz orani "prime rate" ve Londra Banka
lararasi Piyasas1nda uygulanan faiz oran1 "Libor"a bagl1 olarak uygulanacak ek 
faiz oran1 "Spread", dfi§fik veya yfiksek olabilmektedir. Uygulamada genelde bu 
"Spread" mO§terinin y1ll1k i§lem hacmine ve kredi degerliligine bagl1 olarak 
belirlenmektedir. Dolay1s1yla, uygulanacak faiz oran1nda temel faiz oranla
r1n1n yan1s1ra mQ§terinin ta§1d1g1 risk de Onem ta§1makta ve etkili olmakta
d1r. 

l. 6. 2. KOMlSYON 

Factoring'de ikinci maliyet unsuru ise, sunulan hizmet kar§1l1g1nda 
talep edilen komisyondur. Komisyon kar§1l1g1nda factor: 

- Kredi, pazar ara§t1rmas1 yapmakta, 
- Kredi risklerini fistlenmekte, 
- Kredi istihbarat1 yapmakta, 
- Alacaklar ile ilgili muhasebe kay1tlar1n1 tutmakta ve 
- Tahsilatlar1 gercekle§tirmektedir. 

Komisyon, ayl1k olarak, ay icinde i§leme tabi tutulan toplam sat1§
lar fizerinden tahsil edilmektedir. Yap1lacak anla§ma ile belirlenen komisyon 
oran1, y1ll1k sat1§ tutar1, kredi riski ve fatura say1s1na bagl1 olarak % 05 
ile % 2,5 aras1nda degi§ebilmektedir. Bu oran mfi§terinin kredi degerliligi ve 
sat1§ defterleri bOyfik bir dikkatle incelendikten sonra belirlenmektedir. 

1.7. FACTORlNG'lN SA~LADI~I YARARLAR 

1.7.1. lHRACATCI ACISINDAN FACTORlNG'lN YARARLARI 

1.7.1.1. SATISLARIN l'tIUHASEBESl 

Sat1c1 firma ac1s1ndan factoring hizmetinin en Onemli yararlar1ndan 
biri, yapt1g1 kredili sat1§lar1n muhasebele§tirilmesi i§inin factor taraf1ndan 
fistlenilmesidir. BOylece sat1c1, kendisinden kredili mal alan her mO§terisi 
icin ayr1 bir hesap acma ve bu §ekilde ac1lm1§ cok say1da hesab1n takibi yfi
kOnden kurtulmaktad1r. Factoring tekniginin kullan1lmas1yla ayr1 ayr1 ki§ilere 
yap1lan bOtOn kredili sat1§lar, sanki tek bir kimseye yap1lm1§ gibi, factor'un 
hesab1na kaydedilir ve mOnferit kredili sat1§larla ilgili her tfirlfi muhasebe 
kayd1 factor taraf1ndan tutulur. Ayr1ca, factor §irketin herhangi bir ticari 
firmaya gOre daha modern ve yayg1n bir bilgisayar ve ileti§im sistemine sahip 
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olmas1, muhasebe i§lemlerinin daha dogru ve ucuz §ekilde yap1lmas1n1 saglamak
tadir(287} 

1. 7 .1. 2 •. YEN! PAZAR VE SATIS ARTIRMA OLANAKLARI 

Sat1c1 firma a11c1ya acik hesap §eklinde kredi (genellikle 90 gO.n} 
sunabildigi icin, rekabet gQcQ artmaktadir. Bircok formalite ve pek cok evrak 
dQzenlenmesini gerektiren ayr1ca, banka kredi limitlerinin kullan1lmas1na ne
den olan akreditif i§lemlerinin olmamas1 a11c1 firma tarafindan da tercih e
dilmektedir. Akreditif ac1lmamas1, sat1c1 firma ac1s1ndan da bir sakinca olu§
turmamakta, ihracatc1y1 finanse eden taraf factoring kurulu§u olmaktadir. 

1.7.1.3. YONET!M !SLEMLER!NDE SA~LANAN KOLAYLIK 

Sat1c1 firman1n sati§ hesaplar1 ile ilgili muhasebe hesaplar1n1n 
factoring §irketi taraf 1ndan yOnetilmesi ve kredi departman1n1n i§lemlerinin 
factoring §irketi tarafindan Qstlenilmesi sonucunda firman1n tahsilat ve kredi 
yOnetimi i§lemlerinde boyQk kolaylik saglanir. Tahsilat ve kredi ile ilgili 
sorunlar1n1 halleden firma tam gQcQnQ Qretim, dag1t1m ve pazarlama i§lemleri 
Qzerinde yogunla§tirma olanagina kavu§abilir. 

1.7.1.4. R!SK!N G!DER!LMES! 

Ozellikle bat1 Qlkelerinde oldukca yayg1nla§m1§ bulunan kredili sa
t1§ i§lemlerinin en can alic1 ve gQc yan1, kredi ac1lacak ki§ilerin uygun bir 
§ekilde secilmesidir. Bircok kQcQk firmalara acilan kredilerin takibi bunlar1n 
vadelerinde tahsili, sat1c1 firmalar ac1s1ndan Onemli sorunlar yaratabilmekte
dir. Factor §irket, kredili sat1§ bedellerinin tahsil edilememesi halinde do
gacak tam kayb1 Qstlenerek, sat1c1 firmanin kar§ila§abilecegi gQclQk ve endi
§eleri bQtQnQyle ortadan kaldirabilmektedir. Bu nedenle, bir factoring anla§
mas1n1n varl1g1 halinde herhangi bir mQ§teriye kredili sat1§ yap1l1p, yap1lma
mas1 karar1 factor §irket tarafindan a11n1r ve riskini asgaride tutabilmek a
maciyla factor, gerekli her tQrlQ ara§tirma ve degerlendirme cal1§malar1n1 
kendisi yapar. BOylece, sat1c1 firma Ozel ihtisas gerektiren bu tQrlQ hizmet
leri kar§ilamak .Qzere ayr1 depatmanlar kurmaktan ve bunun doguracag1 masraf
lardan kurtulmaktadir. Factoring uygulamas1, kredili sat1§ yap1lacak ki§ilerin 
saptanmas1nda ileri derecede profesyonel bir degerlendirme yap1lmas1 olanag1-
n1 da saglamaktad1r. Cfinkfi, factoring firmas1n1n bir bankanin, Ozellikle bir 
tacir veya toptanc1 bankanin, uzant1s1 §eklinde kurulmu§ bulunmas1 halinde 
(uygulamada genellikle bOyle olmaktad1r) kredi konusunda ihtisas sahibi olan 
bu kurum, kendi i§ hacminin geni§liginden de faydalanarak, tek bir sat1c1 fir
maya gOre daha cok say1da ve deneyimli uzman personel kullanma olanagina sa
hiptir( 288}. 

1.7.1.5. EK F!NANSMAN OLANAKLARI 

Factoring hizmetinde, factor §irket genellikle kredili sati§lar top
lam1n1n % 80 dolay1ndaki bOlQmQnQ sat1c1 firmaya nakit olarak derhal, kalan 
bOlQmQnQ ise tahsil ettikten sonra Odemeyi taahhQt etmektedir. BOylece, kulla-

(287) thsan Ersan, "Uluslararas1 Factoring ve Tfirkiye" Banka ve Sermaye 
Piyasas1 Haziran 1986, 830-31 

(288) Factoring, Forfaitin, Leasing, Op.Cit., s.41-62 
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n1c1 firma kredili sat1§lardan dogan nakit gereksinimini istedigi zaman kolay
ca kare11ayabilmektedir(289). Diger taraftan, factoring hizmetinden yararlanan 
firma, kredili sat1e bedellerinin vadesinde Odenip, Odenmeyecegi endieesi, ge
cikmi§ alacaklar1n izlenmesi ve gQnlillc nakit giri§inin nakit cikie1n1 kar§1la
yamamas1 gibi problemlerden kurtularak firmanin genieletilmesi, Qretimin arti
rilmasi, yeni pazarlama kanallarinin gelietirilmesi gibi konular Qzerinde daha 
yogun cali§ma olanagi elde etmektedir. Ayrica, factor §irket, yaygin di§ bag
lantilar1n1 kullanarak ihracatc1lara yen! pazarlar bulma konusunda da yardimc1 
olabilmektedir. Bunun yaninda, yeterli di§ piyasa ara§tirmasi yapamayan kOcQk 
firmalar da factoring araciligi ile ihracat olanaklari bulabilmektedir(290). 

Satici firma acisindan, kisa vadeli bir finansman kaynagi olan fac
toring hizmetinin maliyeti oldukca yillcsek gOzQkmekle beraber, bu konuda tam 
bir degerlendirme yapabilmek icin bu hizmetin f irmalara sagladigi tQm dogrudan 
ve dolayli faydalarin dikkate alinmas1 gerekmektedir. 

1.7.1.6. L!K!D!TE VE BORC ODEME GOCONDE ARTIS 

Alacak hakk1n1n satilmas1n1n firman1n bilancosu uzerine etkisi de 
diger finansman yOntemlerinden farkl1d1r. Alacaklar1n1 factoring kurulu§una 
devreden firma saglad1g1 nakitle kisa vadeli borclar1n1 Odeyebilir. Ayr1ca 
firma vadeden Once tahsil ettigi nakit nedeni ile finansman kurumuna borclu 
gOrttnmemektedir. Bu ac1dan firman1n kredi degerliligi olumlu yOnde etkilenmek
te ve kredi saglama olanaklar1 geni§lemektedir. 

Ozetle; 

- Factor ihracatc1ya bQyttk fayda saglayan di§ piyasalara ait bilgi
leri toplamaktad1r. 

- Di§ piyasalardaki ticari, politik, transfer ve kur risk! gibi 
riskler buyttk OlcQde factor kurulu§unca yttklenildiginden, sat1c1 firmaya ko
layl1k saglanm1§ olmaktad1r. 

- Factoring ile saglanacak finansman miktar1, i§letmenin sat1§ hac
miyle dogrudan ili§kili bulunmaktad1r. Fatura dQzenlendikten sonra teyid edil
mi§ alacag1n % 80'! hemen Odenebildiginden, di§sat1mc1n1n i§letme sermayesi 
artmaktad1r. 

- Orta ve kucuk capta d1§ ticaret yapan firmalar1n di§ pazarlara 
girmesi kolayla§makta, kocuk firmalar1n gercekle§tiremeyecegi pazar ara§t1r
malar1n1 factor kurulU§U gercekle§tirmektedir. 

- Firma, alacak hakk1n1 satarak vadesinden Once alacag1n1 tahsil et
me olanagina kavu§tugundan likidite sorununu cOzfimlemi§, nakit ak1§1n1 haz1r
lam1§ olmaktad1r. Normal kredi yoluyla saglanan finansman zaman zaman gereksi
nimin ustQnde veya alt1nda olabilir. OstQnde oldugu zaman ihracatci gereksiz 
yere faiz Odeme durumunda kalacak, altinda oldugunda ise, nakit siki§ikl1gi 
ile kar§ila§acaktir. Oysa, factoring ihracatciya gereksinimi olan finansman1 
gereksinim duydugu dOnemde saglayabilmektedir. 

(289) Ben R.Hosh, "Gelecegin Ticaret Finansman YOntemi: Factoring" Die 
Ticarette Durum, Eylftl-Ekim 1988, s. 53 

(290) Dr.Oztin AkgQc, Loe.Cit., s. 47-90 
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- 1hracatc1, ithalatc1y1 finanse etmemekte, bu i§levi factore dev
retmektedir. 

- ~Opheli alacaklar1 ortadan kald1rmaktad1r. 

- YOnetim haberalma sistemini geli§tirmektedir. 

- BOrokrasiden kurtulan f irma yOneticisi cal1§malar1n1 Oretim ve sa
t1§ konular1nda yogunla§t1rmaktad1r. Co.nk:O, ihracatc1n1n sat1§ muhasebesi yap
mas1 ve defter tutmas1 gerekmemekte, kadro gerektiren, zaman alan sorunlar 
factore devredilmektedir. 

- Kredi kontrol ve yOnetiminin factore b1rak1lmas1 zamandan ve gi
derden tasarruf saglamakta, alacakl1 hesaplar1n1n giderek artmas1, ne zaman 
Odenecekleri ya da Odenip Odenmeyecekleri konusunda endi§eleri s1f1ra indir
mektedir. 

- Factoring devaml1 bir finansman yOntemi oldugundan sat1c1 firma 
ile mO§teri aras1nda devaml1 mal ve fon ak1§1n1 saglamaktad1r. Dolay1s1yla, bu 
tQr finansman i§letmelere kendiliginden olu§an bir fon kaynag1 yaratmaktad1r. 

- thracatc1, ithalatc1ya "ac1k hesap" §eklinde kredi (90 gQne kadar) 
olanag1 tan1makta, akreditif acmak zorunda birakmamaktad1r. Bu olanak, ihra
catc1n1n rekabet gQcQnO olumlu yOnde etkilemektedir. 

1.7.2. FACTOR!NG S!RKETLER!N!N SA~LADI~I YARARLAR 

1.7.2.1. KOM!SYON ALINMASI 

Factoring faaliyetinde bulunan kurulu§, sundugu hizmetin kar§1l1g1n
da, sat1c1 firma ile yap1lan sOzle§me cercevesinde y1ll1k kredili sat1§ tutar1 
Ozerinden bell! bir oranda komisyon tahsil etmektedir. Bu komisyon halen % 3'e 
kadar degi§en oranlarda uygulanmakta olup, sat1c1 firman1n i§inin karma§1kl1g1 
ile factor kurulu§un rekabet gQcQne bagl1 olarak serbestce saptanabilmektedir. 

1.7.2.2. B!LG! ED!N!M! 

Factor kurulu§lar, elde ettikleri verileri diger cal1§malar1nda da 
kullanabilmektedirler. Ornegin, sat1c1 firman1n yapt1g1 sat1§lar1n hacmi, kom
pozisyonu, geliri ve bunlardaki degi§iklikler konjOnktOrOn seyrini sagl1kl1 
bir §ekilde yans1tabilmektedir. BOylece factor kurulu§, ekonominin genel duru
mu hakk1nda elde ettigi bilgiyi hissedarlar1na ve yan kurulu§lar1na aktararak 
ilerideki faaliyetleri icin kullanabilmektedir. 

1.7.3.3. MOSTER! ED!N!M! 

BOyOk ticari firmalar, factoring faaliyetine girmekle hem factorla
r1n hem de bunlar1n aras1ndaki bankalar1n devaml1 mO§terisi haline gelebilmek
tedir. Ayr1ca, aradaki ili§kiler geli§tikce factor kurulu§lar1n sat1c1 firma
lar Ozerindeki etkisi ve ag1rl1g1 artmakta; sonucta factor kurulu§lar sat1c1 
ile mO§teri aras1nda vazgecilmez bir arac1 haline gelmektedir. Bu nedenle sa
t1c1 f irmalar1n zamanla dan1§manl1k ve f inansal destek ac1s1ndan factor kuru
lu§a daha fazla dayanmalar1 onlar1 bu kurulu§lar1n birer parcas1 haline geti-
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rebilmektedir. BOylece, factor kurulu§ hem sat1c1 firmay1, hem onun mfteterile
rini kendisine ve arkas1ndaki banka/veya bankalara baglayabilmektedir(291). 

1.8. FACTOR!NG S!STEM!N!N SAKINCALARI 

1.8.1. YOKSEK MAL!YET 

Alacak hakk1n1n satin a11runas1nda finansman kurumu, kredilendirmenin 
yan1s1ra, ilgili firman1n vadeli sat1e yapt1g1 mtteterilerinin kredi degerlili
gini saptama ve risk Qstlerune hizmetlerini de yerine getirdiginden, bu eekilde 
saglanan fonlar1n maliyeti yQksek olabilmektedir. Ayr1ca, herbir moeteriye ya
p1lan sat1elar1n tutar1 kttcftk ve fatura say1s1 eek kabar1k ise, maliyet daha 
da yQkselmektedir. 

Bu bak1mdan, yeterli ve gilncel kredi bilgisi elde etmede sorunlar1 
clan, mfteteri kredi durumu ile ilgilenen ve kOtU alacaklara kare1 korunmak is
teyen, kendi kredi, tahsilat ve muhasebe kaynak ve olanaklar1 bulundugu sana
yinin gerektirdigi dftzeyde cagdae olmayan, tahsilatta mtteterileri ile sorun
lar1 olan kttcftk ve orta bQyftklftkteki firmalar icin daha uygun clan bu yOntem, 
bftyQk Olcekli kendi kredi departman1n1 etkin bir eekilde olueturmue firmalar 
icin pahal1 olarak nitelendirilmektedir. 

1.8.2. P!YASADA G'OVEN KAYBI 

Alacak hakk1n1n sat1e1, baz1 firmalar taraf1ndan, bir tehlike gOs
tergesi olarak yorumlarunaktad1r. Bu firmalara gOre, alacak hakk1n1 satan bir 
firma, gercekte likit bir varl1k clan alacaklar1n1 elden c1karmaktad1r. Bu !e
lem, finansman ac1s1ndan zor durumda olman1n bir ifadesidir. Bu nedenle baz1 
firmalar, alacak hakk1n1n sat1e1 ile finansman saglayan firmalar1n kredi de
gerliliginden §Qphe etmekte ve kredili mal satmaktan kac1nmaktad1r. 

1.9. GONOMOZDE FACTOR!NG 

Modern factoring ·A.B.D'de 1920'de kullan1lmaya baelam1et1r. Fakat 
Kuzey Amerika d1e1nda bu gQnkQ eekliyle kullan1m1 1960 y1llar1n batlang1c1na 
rastlar. O gQnden beri DQnya ticareti icinde factoringin pay1 h1zla artm1§t1r. 
TQm DQnya'da gercekleeen factoring !elem haem! aeag1da gOsterilmietir(292): 

DUnyadaki factoring uygulamalar1na Ulke baz1nda bak1ld1g1nda, ilk ftc 
s1ray1 A.B.D, !talya ve tngiltere almaktad1r. Her Ulkede factoring uygulamala
ri o ftlkenin gene! finans yap1s1na gOre degiemekte; baz1 Ulkelerde finansman 
nedeniyle factoring hizmetlerinden yararlan1l1rken, baz1 Qlkelerde firmalar 
riske kare1 korunma nedeni ile bu hizmetten yararlanmaktad1rlar. 

Factoring Cirosu Factoring Cirosu 
Y1llar (Milyar Dolar) Y1llar (Milyar Dolar) 

1982 60.9 1987 139.8 
1983 66.9 1988 160.1 
1984 71.0 1989 195.1 
1985 85.3 1990 250.0 
1986 104.1 

(291) Factoring, Forfaiting, Leasing, Op.Cit., s.56-62 
(292) Financial Times, "Survey : Factoring", May 1, 1990 
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Gercekte butiln bu geli§melerin temelinde §U etkenler bulunmaktadir. 

1. Factoring'in daha iyi tanitilmaya ba§lanmasi, 

2. Dilnya ticaret uygulamalarindaki degi§iklikler, 

3. Firmalarin genel nakit s1kintilarinin artmasi, 

Factoring'in dilnya genelinde, Oneminin arttigini gOsteren diger bir 
gOsterge de, dilnyadaki factoring §irketlerinin sayisindaki arti§tir. 1983 yi
linda 248 adet factoring §irketi faaliyet gOsterirken, bu sayi bugiln 500'e 
yakla§maktadir(293). 

Dilnya uluslararasi factoring hacmindeki artie orani dilnya dahili 
factoring hacmindeki arti§ oranindan daha yfiksektir. 

Factoring, yerel ve uluslararasi ticarete yen! bir boyut getirmi§
tir. Ozellikle $ 100.000 - $ 200.000 gibi kucak sermayeli eirketlere de acik 
hesap bazinda di§ ticaret yapma ve fonlarini gelietirme olanagi tanimietir. 

GilntlmOzde bir factoring kurulueu ile factoring anlaemasina girecek 
olan ihracatcilar1n ceeitli mueteriler baz1nda toplam sati§ hacminin US Dolar 
1.000.000 (Yillik) olmasi, ortalama fatura tutarinin USD 500'den az olmamasi 
ve satie koeullarinda vadenin 180 gilnQ aemamasi istenmektedir. Ancak, bazi 
f actorler yillik !elem haem! konusunda daha esnek davranarak yillik satielari 
USD 100.000'e kadar olan ihracatcilara da hizmet vermektedirler. Ayr1ca, ulus
lararasi factoring'de fatura vadesinin 90 gilnden uzun olmamasi factoring kuru
luelarinca tercih edilmektedir(294). 

Son yillarda ttlm Dilnya'da, Ozellikle Avrupa'da firmalar genel bir 
nakit sikieikligi !cine girmielerdir. Bunun sonucunda mal satin alan kurulue
lar vadeli mal satan kuruluelari tercih eder duruma gelmielerdir. Mal satmak 
isteyen firmalar ve satt1klari mallar1 finanse edebilmek icin ieletme sermaye
lerini mO§terilerinden olan alacaklarina baglamak zorunda kalmielardir. t§te 
factoring'in en Onemli Ozelligi bu noktada kendini gOstermi§ ve firmalara 
"alacaklari kadar finansman" olanagi saglama konusunda Onemli katkilarda bu
lunmaya baelamietir. Gercekten de firmalarin factoring yoluyla elde ettikleri 
finansman olanagi, satici firmaya ac1lan bir kredi eeklinde olmadigindan, li
mit! olmayan bir fon olanagi olarak dOeilnulmektedir. Firmalar mal sattig1 ka
dar finansman1 factoring kurulueundan alabilmekte, bu finansman kredi niteli
ginde olmad1g1 icin de bilancosunda gOrilnmemektedir. Bu ac unsur, gercekten de 
factoring'in yayg1nla§mas1nda Onemli katk1larda bulunmue, yakin bir gelecekte 
de factoring'in Onemli bir finans kaynag1 olarak yerini alacag1 gOrU§lerini 
kuvvetlendirmietir. 

Dilnya'da toplam yillik !elem haem! 250 Milyar Dolari a§an factoring
in yerel ve Ozellikle uluslararasi ticaretin finansmaninda artan Onemi tarti
eilmaz bir gercektir. 

(293) Ibid., 
(294) Ibid 
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1.9.1. AMER!KA B!RLES!K DEVLETLER!NDE FACTOR!NG (*) 

Onceleri Avrupa tekstilinin ulkeye ithalinde "sat1e komisyoncusu" 
veya "sat1e acentesi" olarak rol oynayan Amerikal1 factor'lar, 1890 y1l1nda 
kabul edilen Mc Kinley G'Omruk Yasas1 ile bu olanag1 kaybedince, "ulke ici 
factoring"e yOnelmek zorunda kalm1elard1r. Bu uygulama ABD'de Ozellikle teks
til endustrisinin geliemesinde Onemli rol oynam1et1r. Bu gftn faaliyet gOste
ren Amerikan factoring eirketleri, eski "delkredere acenteleri"nin hedefleri
dir ve 100-150 y1l Once kurulmuelard1r. Bu eirketlerin genelde ABD'nin dogu
sunda, Ozellikle New York gibi uzun sure ithalat ielemlerinde kilit rol oyna
yan yerlerde bulundugu gOzlenmektedir. 

Gecmiete oldugu gibi bugftn de Amerikan factoring uygulamas1n1n ag1r
l1k merkezini "tekstil" sektOrO olueturmaktad1r. (Toplam cironun % 90-95'!) 

1960'11 y1llardan itibaren First National Bank of Boston, Walter E. 
Heller & Company gibi bQyQk Amerikan factoring eirketleri Avrupa'da da factor
ing eirketleri kurmaya baelad1lar. Ornegin Almanya'da 1963 y1l1nda kurulan In
ter-Factor-Bank ve 1964'de kurulan Heller Factoring-Bank AG, bu eirketlerin 
girieimi ile kurulmuetur. Amerikan factoring eirketleri bir taraftan Qlke ici 
factoring! yogun bir eekilde uygularken, diger taraftan da uluslaraaras1 bir 
factoring ag1 meydana getirmeye baelam1elard1r. Bugftn dOnyan1n ceeitli yerle
rinde ac1lm1e eubeler ve yerel bankalarla birlikte kurulmue olan Joint-venture 
eirketleriyle bu uluslararas1 ag oldukca genielemietir. 

1.9.2. AVRUPA'DA FACTOR!NG 

Avrupa'l1 factorlar1n tarihi Ortacag'a kadar uzanmakla birlikte, bu
gQnkQ anlamda modern factoring Avrupa'da da 60'11 y1llardan sonra uygulanmaya 
baelam1et1r. "01ke ici factoring"de gerekli bilgi, deneyim ve sermaye gQcQne 
ulaean Amerikan factoring §irketleri Avrupa'da da factoring §irketleri kurmaya 
baelam1elard1r. 

1989 y1l1 Danya factoring cirosunun % 61,l'i (% 54,2'si AET Olkeleri 
olmak Qzere) Avrupa'ya aittir. 

ABD'de factoring eirketlerinin faaliyeti "tekstil" alan1nda yogun
laet1g1 halde, Avrupa'da da faaliyet alanlar1n1n daha ceeitli oldugu gOrOlmek
tedir. 

Avrupa Toplulugu'nun 1992 y1l1 sonuna kadar tek pazara gececek olma
s1, bu cercevede yap1lan cal1emalar1 da h1zland1rm1§t1r. 1987'de BrQksel'de de 
bir "Avrupa Factoring Federasyonu" nun temeli olueturulmuetur. 1988 y1l1nda 
ise, Almanya, ttalya, Fransa, Belcika ve tngiltere'nin ulusal factoring bir
liklerini biraraya getiren "EUROPAFACTORiNG" kurulmuetur. Bu birligin amac1, 
mevcut uluslararas1 factoring zinciri (Factors Chain International, Heller, 
Inter-Factor Grubu} d1§1nda iebirligi yapmak ve yabanc1 ulkelerdeki kardee 
eirketlerle bilgi al1e-verieini gercekleetirmektir. 

( * ) Bu bOl'Om; Yrd.Doc.Dr. Arif B.Kocaman ve Yrd.Doc.Dr. Berna Kocaman tara
f1ndan yap1lan ve 24.5.1991 tarihinde DOnya Gazetesinde yay1nlanm1§ olan 
araet1rmas1ndan yararlan1larak haz1rlanm1et1r. 
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1.9.3. JAPONYA'DA FACTOR!NG 

Japonya'da factoring uygulamas1 1970'li y1llarda Am.erikan factoring 
§irketlerinin giri§imi ile ba§lat1lm1§t1r. !lk factoring §irketi, 1972 y1l1nda 
bir Am.erikan bankas1, bir Japon bankas1 ve baz1 Japon i§letmelerin biraraya 
gelmesi ile bankac1l1k faaliyeti di§inda kurulmu§tur. 

Japonya'da da factoring §irketler1n1n banka kred1ler1ne alternatif 
bir finansman arac1 olarak endQstrinin tQm alanlar1nda faaliyet gOstermeye ca
l1§t1g1 gOrQlmektedir. 

Japonya'da da kiymetli evrakla ilgili mekanizmalar1n iyi i§lemesi, 
Ozellikle banka iskonto oranlar1n1n factoring harc1ndan daha dtt§Qk olmas1 ve 
bankalar1n tahsil i§lemi icin herhengi bir hare talep etmemeleri, policenin 
satin a11nmas1n1n alacaklar1n satin al1nmas1na tercih edilmesi sonucunu dogur
maktad1r. MQ§teriler Odeme gilcQ yQksek i§letmelerin policelerini bankaya is
konto ettirmektedir. Buna kar§1l1k, delkredere Qstlenilmesi nedeni ile ancak 
Odeme gQcO zay1f i§letmelerin policelerini factoring §irketlerine satmak is
temektedir. 

Bu nedenle, kredi sigortas1 tesis edilmedigi takdirde, Japonya'da da 
"delkredere" Qstlenilmesi ile birlikte factoringin (yani gercek factoringin) 
geleceginin §Qpheli oldugu belirtilmektedir. 

Japonya'da da uluslararas1 factoring gruplar1n1n tamam1 temsil edil
mektedir. Bankalar1n ihracatc1lara D/P (Documents Against Payment), A/P 

(Document Against Acceptance) ve akreditif esas1na dayanan ihracat i§lemleri 
ile s1n1rl1 olarak hizmet vermesi, Ozellikle ac1k vade 11e mal satan 
ihracatc1lar icin factoring hizmetlerini cazip kilmaktadir. Bu nedenle Japonya 
da "Uluslararas1 factoring" son zamanlarda "ulusal factoring"den daha dinamik 
bir yap1 gOstermektedir. 

1.9.4. DO~U ASYA'DA FACTOR!NG 

Dogu Asya'da ilk factoring §lrketleri, Japonya 1le bir11kte Hong 
Kong ve Singapur'da 1970'11 y1llar1n ortalar1nda kurulmu§tur. Ancak, Dogu Asya 
pazar1n1n farkl1 yap1s1, "Qlke ici factoring"in geli§mesini engellemi3tir. As
ya illkelerinin cogunda illke ici i§lemlerin fatura ilzerinde degil de bono, po
lice veya daha sonraki bir tarih Qzerinde ke§ide edilmi§ eek gibi Odeme arac
lar1 ile cereyan etmesi; geleneksel factoring sOzle§mesinin vazgecilmez unsuru 
olan alacag1n temlikinin pek kullan1lan bir yol olmamas1, bu durumun sebepleri 
olarak gOsterilmektedir. 

Ancak, 80'11 y1llar1n ba§indan 1t1baren Avrupa factoring §irketler1 
ile know-How degi§1m1 suretiyle daha esnek bir pazar yap1s1na yOnelme, "Qlke 
ici factoring"de bir art1§ ba§lat1lm1§t1r. Fakat, "Olke ici factoring" uygula
mas1n1n bilyQk kism1 "delkredere" riski olmaks1z1n factoring, "gercek olmayan" 
factoring §eklindedir. Dogu Asya'da da (Singapur, Taiwan, Kore) as1l bfiyQk ge
li§me, Factors Chain International Qyesi §irketler taraf1ndan yttrQtillen 
"uluslararas1 factoring" alaninda olmu§tur. Bunun sebepleri §Oyle s1ralanmak
tad1r. 
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- 10 y1l Once Dogu Asya'l1 ihracatc1lar1n mQ§terileri taraf1ndan 
mutlaka bir akreditif ac1lmas1nda 1srar etmeleri. Oysa bugiln bir cok ihracatc1 
mQ§terisine ac1k vade tan1maya D/A eartlar1n1 saglamaya mecbur kalmaktad1r. 

- Dogu Asya'l1 ihracatc1lar eskiye oranla daha geni§ bir mneteri 
cevresine sahiptirler. Bu da kredi yOnetimini ve tahsil Onlemlerini gerekli 

-k1lmaktad1r. 

- Yabanc1 factoring §irketleri ile Know-How degi§imi a11everi§i art-

Ancak, son y1llarda Dogu Asya'da bu gelieme Japonya merkezli bir uy
gulamaya, yani Japonya'n1n ihracatc1 veya ithalatc1 olarak taraf oldugu bir 
ticari ili§kiye dOnQ§mektedir. 

1.9.5. ULUSLARARASI FACTORiNG VE ULUSLARARASI FACTORiNG GRUPLARI 

DQnya factoring cirosunun hala bQyQk kism1 "Olke ici factoring"e 
aittir. Bununla beraber Ozellikle Dogu Asya'da "uluslararas1 factoring" lehine 
bir gelieme gOzlenmektedir. Avrupa'l1 a11c1lar1n akreditif esasina dayanan mal 
teslimini kabul etmemeleri ve dolay1s1yla Dogu Asya'l1 ihracatc1lar1n "acik 
vadeli" mal teslimine yOnelmek zorunda kalmalar1 bu sQreci h1zland1rm1§t1r. 
Dogu Asya'l1 ihracatc1lar bOylece a11c1 kar§1s1nda ta§1mak zorunda kald1klar1 
kredi rizikosunu "Eksport-Factoring"in sundugu kapsaml1 hizmetle (i§levle) 
kar§1lamaya cal1§maktad1r. 

Dogu Asya'da Japonya dahil 17 adet FCI Qyesi §irket bulunmaktad1r. 
Dogu Asya'daki "uluslararas1 factoring" uygulamas1 gittikce "Japonya merkezli" 
bir gOrQntQ kazanmaktad1r. 

"Export Factoring" ac1k vade ile donat1lm1§ yabanc1 al1c1 kar§1s1n
daki mal tesliminden veya hizmet sunulmas1ndan kaynaklanan alacaklarin satin 
a11nmas1 olarak tan1mlanmaktad1r. 

Burada dOrt ilgili §ah1s bulunmaktad1r: ihracatc1, ithalatc1, ihra
catc1 factor (ihracatc1n1n ttlkesindeki factoring §irketi), ithalatc1 factor 
(ithalatc1n1n Qlkesindeki factoring §irketi). !thalatc1 factor, ithalatc1n1n 
(al1c1n1n) Odeme kabiliyetini ara§t1rd1ktan sonra, ihracatc1 factor ile ara
s1ndaki iliekide ithalatc1n1n Odemesini veya alacag1n tahsilini garanti eder. 

fie bQyQk uluslararas1 factoring grubu vard1r. Bunlardan en Onemlisi 
olan "Factors Chain International/FCI" 1968 y1l1nda kurulmu§tur ve 29 ttlkede 
80 Qyeye sahiptir. Diger gruplardan farkl1 olarak her Olkede birden fazla fac
toring §irketi FCI'ya Qye olabilir. 

Heller-Factoring Grubu, Chicago'daki Walter E. Heller International 
Co. 'in 1964' te Almanya 'nin Mainz kentinde Heller Factoring AG' yi kurmas1yl·a 
uluslararas1 factoring ag1n1 olu§turmaya ba§lam1§t1r. 1982'de Fuji Bank tara
f1ndan devral1nm1§ ve yeniden dttzenlenmi§tir. Grubun ag1rl1k noktas1 daima 
"Qlke ici factoring" olmu§tur. 
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1.10. BANKALARIN FACTOR!NG P!YASASINDAK! ROLO 

Bat1 ekonomilerinde bankac1l1g1n geli§mesine bagl1 olarak, bankala
raras1 rekabetin giderek yogunla§mas1 sonucu, bankalar etki alanlar1n1 ve i§ 
hacimlerini geni§letmek, mQ§teri say1lar1n1 art1rmak ve mQ§teriyle olan bagla
r1n1 gUclendirmek Qzere, Ozellikle 1970'lerin ba§lar1ndan itibaren leasing, 
forfaiting, yat1r1m yOnetimi, kiymetli maden ticareti ve para piyasas1 i§lem
leri (Ozellikle "futures market" olarak adland1r1lan gelecege yOnelik piyasa
larda yap1lan "Hedging" ve "Swap" i§lemleri) gibi bir cok yeni teknik yan1nda 
factoring faaliyetlerini de yogun olarak sQrdarmektedirler. 

GQnQmQzUn ekonomik ko§ullar1nda, firmalararas1 birle§melerin giderek 
artmas1, bOylece ekonomik faaliyetlerin s1n1rl1 bir pazardan c1karak uluslara
ras1 bir nitelik kazanmas1 ve birle§melerin gerektirdigi yeni ko§ullara daha 
cabuk ve kolay §ekilde uyum saglama istegi, firmalar1 ce§itli sat1§ kolayl1k
lar1 ve olanaklar1 saglamak Qzere factoring §irketleri ve bunlar1n arkas1ndaki 
bankalarla s1k1 bir i§birligi yapmaya zorlamaktad1r. Ayr1ca, kacak Olcekli de 
olsa bircok firma ayakta kalmak veya bayQmek amac1yla ihracata yOnelmek iste
mekte ve bu noktada factoring'! zorunlu bir kolayl1k olarak gOrmektedir. 

Genelde Factor'lar ticari bankalarla rekabet etmekten cok onlar1n 
verdikleri hizmetleri tamamlarlar. Factorler kredi gereksinimleri nedeniyle 
bir Olcade bankalara bag1ml1d1rlar ve hatta Avrupa'da daha cok bankalar tara
f1ndan kurulmu§ bag1ms1z kurulu§lar §eklindedirler. 

Amerika'da ise Factoring hizmetlerinin yar1s1na yak1n bOlQmQ banka
larca kurulmu§ Factor'ler arac1l1g1 ile gercekle§ir. Ancak, Factor ve banka 
i§letme finansman1 yakla§1m1 ac1s1ndan temelde ayr1l1rlar. 

Bir banka alacaklar1 satin ald1g1nda Odenmeme riskini firmaya yans1-
t1r. Bu risk Factoring'de factor Qzerindedir. Banka Odeme ac1s1ndan ihracatc1 
ve kredi degerliligini Olcerken, Factor olmaya ithalatc1n1n Odeme gficUnQ ince
leyerek karar verir. Factor·taraf1ndan saglanan hizmetler cok yOnlQ bir paket 
niteliginde olmas1na kar§1n, ticari bankan1nki, finansman saglamak ve kredi 
ile ilgili bilgi toplanmas1n1n d1§1na c1kamaz(295). 

Factoring piyasalar1nda faaliyet gOsteren kurulu§lar1n malkiyet ya
p1s1 incelendiginde, bunlar1n pek az bir bOlQmUnUn bag1ms1z §irket oldugu, di
gerlerinin ise baz1 bankalar1n uzant1s1 (subsidiary) veya bu bankalar1n birer 
departman1 §eklinde olu§turuldugu gOrQlmektedir. Bu bankalar1n genellikle faa
liyetlerini toptanc1 piyasalarda sardarmekte olan tacir bankalar (merchant 
banks) ve kismen bayak ticari bankalar (commercial banks) oldugu gOrQlmekte
dir. Factoring' in esas itibariyle tacir bankac1l1k hizmeti olarak gOralmesi, 
tacir bankalar1n h1zl1 karar alma, toptanc1 piyasas1 i§lemleri yapma (296), 
esnek bir yOnetim ve organizasyona sahip olma, belirli alanlarda uzmanla§ma, 

(295) Beratiye Onca, Loe.Cit., s.7-14 
(296) Ornegin, !ngiltere'deki factoring §irketleri genellikle y1ll1k sat1§ tu

tar1 100.000 Sterlinin azerindeki firmalarla, tsvicre'de Credit Suisse'e 
bagl1 factoring §irketleri de y1ll1k sat1§ tutar1 SFR 300.000.000'u a§an 
§irketlerle factoring anla§malar1 yapmaktad1rlar. 
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bftyftk Olcade uzman personel cali§tirma ve ilgi alanina giren piyasadaki 
firmalarla ve mO§terileriyle cok siki bir ili§ki icinde bulunma gibi yapisal 
Ozelliklerinden kaynaklanmaktadir. Nitekim factoring kurulu§larinin Onemli bir 
bOlOmft tacir bankalarin % 100 oraninda i§tiraki olan §irketler veya bankalarin 
birer departmani olarak cali§maktadir. Bunun yaninda bircok bOyOk ticari banka 
da, tacir bankalarin aksine kati bir yOnetim ve OrgOtlenme mekanizmasina sahip 
olmalari, bOyOk OlcOde perakendeci piyasalarda cali§malari ve karar alma meka
nizmalarinin nispeten yavae ielemesi gibi nedenlerle, factoring ielemlerini 
kendi bOnyelerinde yOrOtmek yerine bu konuda uzmanlaemie ayri birer factoring 
§irketi kurmayi tercih etmektedirler. Ancak, son yillarda bazi bankalarin, 
sahtecilik olasiligina ve riskin yOksekligine bagli olarak factoring konusunda 
daha ihtiyatli davranmaya baeladiklari gOrOlmektedir. 

1.11. BENZER F!NANSMAN YONTEMLER! VE FACTOR!NG 

Bu bOlOmde die ticaretin ve Ozellikle ihracatin finansmaninda kulla
nilmakta olan kisa sOreli finansman yOntemleri, belgeli iskonto ve ietira kre
disi ile benzer yOntemler olan "Forfaiting" ve "ihracat Kredi Sigortasi" ince
lenecek ve herbirinin ihracin gelietirilmesi ve finanse edilmesinde sagladigi 
olanaklar factoring ile kareila§tirilacaktir. 

1.11.1. BELGEL! !ST!RA - FACTOR!NG 

Vesaik mukabili Odeme §ekline gore yapilan ihracatta satici mal be
delinin alici tarafindan transfer edilmesine kadar beklemek istemezse, sevk 
belgelerini alici Ozerine keeide ettigi bir policeye eklemek suretiyle banka
ya tevdi eder ve bankadan police bedelinin kendisine peein olarak Odenmesini 
isteyebilir. 

Banka, saticiyi krediye layik buldugu takdirde, policesini satin al
mak "ietira etmek" suretiyle safi tutarini kendisine pe§in olarak Oder. 

Mallar vadeli olarak satilmiesa, ietira edilecek senet ibrazindan 
veya tarihinden bell! bir sore sonra Odenecek policedir. 

Belgeli i§tira, yabanci bir Olkedeki aliciya satilan mallari temsil 
eden belgelerin bankaya rehin edilmesi kareiliginda yapilan bir kredi ielemi
dir. Bu amacla, mallari temsil eden koneimentonun rehin cirosu ile bankaya 
devredilmie olmasi gerekir. Ayrica, mallarin sigortas1n1n yapt1r1lm1e olmasi 
earttir. Mallarin sigortasi bankaca yap1l1r veya sigorta daha Once yapt1r1l
m1esa bankaya devrettirilir(297). 

Belgeli ietiralarda, ticari faturalarin da bankaya ibraz edilmesi 
gerekir. Diger belgelerdeki mal tarifi ticari faturada yaz1l1 mal tarifi esas 
alinmak suretiyle kontrol edilir. 

Belgeler, vadesiz sati§larda policenin Odenmesi, vadeli sati§larda 
ise policenin kabul edilmesi kareiliginda muhataba teslim edilir. Ancak, al1-
c1nin finansal durumunun veya al1c1 Olkedeki ekonomik ve politik koeullarin 
mallarin kredili olarak sat1e1na uygun gOrOlmemesi halinde, mallar saygin bir 

(297) Vecdi Onay, Op.Cit., s.71-73 
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banka garantisi (genellikle banka avali) kar§1l1g1nda teslim ettirilir. 

Belgeli i§tiralar1n faizi, iskonto senetlerinde oldugu gibi, pe§in 
olarak tahsil edilir. GOrQldQgilnde Odenecek policelerde, i§tira tarihi ile 
transfer tarihi aras1ndaki sQrenin kesin olarak bilinememesi kar§1s1nda f aiz 
yakla§1k olarak hesaplanarak police bedelinden dQ§QlQr. 

Belgeli i§tiralarda, kambiyo hukukuna gore mQ§teriye rQcu edilmesi 
olanakl1 olmamakla birlikte, ayr1ca belgelerin teminat olarak bankaya rehne
dilmesi dolay1s1yla, bunu saglamak Qzere mQ§teriye bir taahhQtname de imzala
t1l1r. Ornegin Banka, policenin protesto ettirilmemesi halinde mQ§teriye rQcu 
edememekle birlikte, alacag1n1 bu taahhQtnameye istinaden talep edebilir(298). 

Belgeli i§tira yukar1da da belirtildigi gibi, sat1c1 lehine verilen 
bir kredidir. Oysaki, factoring'de kredinin lehdar1 al1c1d1r. Verilen kredi 
sat1c1n1n kredi limitini etkilemez. Ayr1ca, belgeli i§tirada sat1c1 Odenmeme 
riskini kendisi Qstlenmektedir, factoringde ise bu risk factor taraf1ndan Qst
lenilir. 

1.11.2. VESAlK KAR$ILI~I AVANS (SENET KAR$ILI~I KREDl) - FACTORlNG 

!skonto saresi gelmemi§ bir ticari senedin (genellikle police ve em
re yaz1l1 senetllerin) paraya veya banka kredisine cevrilmesi i§lemidir. 

Senet iskonto ettiren firma, alacaklar1n1 sQresinden Once paraya ce
virmek olanag1n1 elde etmekle beraber, §arta bagl1 veya olas1 bir bore alt1na 
da girmektedir. Senet sQresinde borclusu taraf1ndan Odenmedigi takdirde, banka 
senedi iskonto ettiren firmaya ba§vurarak, senedin Odenmesini istemek hakk1na 
sahiptir(299). 

Aval ve kabul kredileri ithalat1n finansman1na hizmet etmekle bera
ber, bankalarca aval verilen ve kabul edilen senetlerin iskontosu yoluyla ih
racat1n finansman1 da kolayla§t1r1l1r. 

!skonto edilen senetler, ya vadesinin sonuna kadar iskonto eden ban
kan1n portfOyQnde saklan1r ya da sat1§ kabiliyetlerinin bulunmas1 halinde, a
c1k piyasada sat1lmak suretiyle vadesinden Once paraya cevrilebilirler. 

Piyasada sat1§ kabiliyeti bulunan senetler birinci s1n1f banka ka
bulleridir (prime bankers acceptance). Bankalar, derhal, paraya cevrilmesi o
lanakl1 olan·bu tQr kabullere sat1§ kabiliyeti olmamas1 nedeniyle vadelerine 
kadar portf Oylerinde tutmak zorunda olduklar1 kabullere oranla daha dQ§Qk is
konto faizi uygularlar. BOylece ihracatc1n1n daha dQ§Qk maliyetle kredi alma
s1 olanakl1 olur. 

!skonto i§lemlerinde, i§tiralarda oldugu gibi, sat1c1 senedi bankaya 
satmakta ve iskontolu bedelini bankadan almaktad1r. Uluslararas1 ticarette is
konto i§lemleri, ithalatc1ya ac1lan kabul kredisi ile ihracatc1ya ac1lan is
konto kredisinin birarada uygulanan bir tQrQdQr. Banka, Qzerine cekilen poli
ceyi kabul etmekle, bir taraftan ithalatc1n1n, diger taraftan da senedin is-

(298) Turhan TQmay, D1§ Ticaret Banka Teknigi, !stanbul 1987, s.167 
(299) Dr.Oztin AkgQc, Finansal YOnetim, 4.Basim, !stanbul 1985, s.560 
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konto yoluyla tekrar sat1lmas1n1 kolayla§t1rmak suretiyle ihracatc1n1n finans
man1n1 saglar. 

lskonto i§lemleri, gen!§ anlamda, bankac1l1kta kullan1lan i§tira ie
lemlerini de kapsar. Bununla beraber, bankac1l1kta kredi alan1n bulundugu yer
de Odenecek senetlerin iskonto edilmesinde "iskonto" ve bankan1n bulundugu 
yerden ba§ka bir yerde Odenecek senetlerin iskontosunda ise "ietira" deyimi 
kullan1lmaktad1r(300). 

Factoring, alacak hesaplar1n1n teminat olarak kullan1lmas1yla 
(pledging of receivables) kredi saglama ieleminden farkl1d1r. COnkQ senet kar
§1l1g1 kredide alacaklar1n1 rehin ederek kredi alan firma, alacag1n tahsil e
dilememe riskini tae1maktad1r. Bir ba§ka deyimle kredi veren finans kurumunun 
daima sat1c1 firmaya geri dOnme (rUcu etme) hakk1 vard1r. Oysa ki Factoringde 
sat1c1 firma alacaklar1n1 satmaktadir. Ve alacag1n tahsil edilememe risk! Fac
tor denilen finans kurumu nzerindedir. 

Senet (police) kare1l1g1 kredi ve factoring aras1nda ihracat finans
man1 ac1s1ndan temel farklar bulunmaktad1r. 

Senet Kare1l1g1 Kredi(301) 

- Alacaklar g1lvence olarak bankaya 
b1rak1l1r. 

- Di§ alacak tutar1n1n % 70'ine ka
dar odanc verilir. 

- Cogunlukla gizlidir. 

- Bankan1n borclusu ihracatc1d1r. 

- Ticari, transfer ve kur riskleri 
ihracatc1n1n QstQndedir. 

- Alacaklarin istenmesi, izlenmesi 
ve tahsili ihracatc1 taraf1ndan 
yap1l1r. 

- Borclunun muhasebe kay1tlar1n1n 
tutulmas1, sat1e istatistikleri, 
K.D.V. iadesi vb. hizmetler ban
kaca sunulmaz. 

- Kncnk Olcekli sat1elara yatk1nd1r. 

(300) Turhan Tilmay, Op.Cit. s.31-38 

Uluslararas1 Factoring(302) 

- Alacaklar Factoring eirketine sat1l1r 

- Fatura bedelinin % 80 ve daha fazlas1 
satin al1n1r, bakiye sonra iskonto ve 
ve faiz dneulerek sat1c1ya Odenir. 

- Baz1 durumlarda gizlidir. 

- Factoring §irketinin borclusu itha
latc1d1r. 

- Ticari risk factoring eirketinin Os
tQndedir. Kur ve transfer risk! ge
nellikle kapsam di§1d1r. 

- Alacaklar1n istenmesi, izlenmesi ve 
tahsil factoring §irketince yap1l1r. 

- Factoring eirketleri genelde bu tor 
hizmetleri sunar. 

- BQyQk sat1§ tutarlar1na uygulan1r. 

(301) Factoring, Forfaiting, Leasing, Loe.Cit. s.65-66 
(302) Sultan Ozel, DQnya Gazetesi, 3.3.1988, s.7 
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- Tek amac finansmand1r. 

- Maliyet; cari hesap faizi ve 
olagan komisyonlard1r. 

1.11.3. FORFA!T!NG - FACTOR!NG 

- Mil§terinin istemine bagl1 olarak amac 
finansman, ticari riskin kar§1lanma
s1, istatistiki veri toplanmas1, tah
sil vb. hizmetler olabilir. 

- Maliyet; finasman maliyeti ve iste
nilen hizmetin maliyetidir(303). 

Forfaiting ve factoring birbirine benzer i§lemler olarak nitelendi
rilir. Her ikisinde de alacak hakk1n1n satin al1nmas1 sOzkonusudur. Her iki 
i§lemde de factor ve forfaiter belirli i§levleri yerine getirirler, ancak, a
ralar1nda Onemli farklar bulunmaktad1r. 

Forfaiting ve factoring daha Onceki bOlOmlerde incelenmi§ti. Her iki 
finansman tuiilnOn Ozellikleri kisaca §Oyle s1ralanabilir(304). 

Forfaiting 

- Orta vadeli (1-5 Y1l) icin ba§
vurulur. 

- Genellikle belgeli ihracat istem
lerine yOneliktir. 

- Tek i§lem olarak kabul edilir. 

- En dil§ilk miktar 25 bin $ olmal1d1r. 

- Faiz iskonto yOntemi ile hesap
lanmaktad1r. 

- Ana amac1; Odemenin riskini eli
mine etmek, vade gOnOnde nakit 
paran1n transfer edilmeme riskini 
kar§1lamakt1r. 

- Ticari senetler ikincil pazarda 
al1n1p-sat1labilmektedir. 

Factoring 

- Kisa vadeli(90-180 GOn) finansmana 
yOneliktir. 

- Her tilrlil ihracat isteminde kullan1-
labilir. 

- Genellikle belirli dOnemlerde yap1la
cak tam istemlerin transferini iceren 
bir cerceve anla§ma imzalanir. Bu an
la§maya gore sat1c1 firma kredili 
olarak yapacag1 biltOn sat1§larda fac
tor adi verilen §irketin onay1n1 al
mak zorundad1r. 

- En dil§ilk miktars1z toplam i§lemler 
icin ba§vurulur. Factoring i§leminde 
s1n1rlama yoktur. 

- Faiz cari hesap yOntemi ile hesaplan
maktad1r. 

- Ana amac1; yeniden finansman1 duzen
leme, kredi verenin hesaplar1n1 de
netleme, muhasebe ve tahsilat i§leri 
yapmakt1r. 

- tkincil pazar i§lemleri yoktur. 

(303) Dr.thsan Ersan, "Uluslararas1 factoring ve Tilrkiye" Para ve Sermaye 
Piyasas1, Haziran 1986, s.30-33 

(304) Beratiye Oneil, Forfaiting Uygulamas1~ !GEME, Ankara 1988, Passim. 
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- Yat1r1m mallar1 ihracat1n1n 
finansmaninda kullan1l1r. 

- Forfaitingde ticari risk ihracat
c1y1 ilgilendirmemektedir. Banka 
avali ve garantisi saglama gOrevi 
ihracatc1ya aittir. Politik ve 
transfer riskleri forfaiterce 
ustlenilmektedir. 

- Forfaiting finansman1na gitmek 
isteyen ihracatc1 ncttncQ bir 
Qlkedeki forfaiter'a ba§vurabilir. 

1.12. YASAL DOZENLEME 

- TOketim mallar1 ihracat1n1n finans
man1 icin uygundur. 

- Ticari riskin factor taraf 1ndan Ost
lenilmesi icin ihracatc1n1n bir ko
misyon Odemesi gerekir. Factoring uy
gulamas1 politik ve transfer riskle
rini icermemektedir. 

- Factoring i§lemini yapmak icin ancak 
ithalatc1 ve ihracatc1 Olkelerdeki 
factor firmalara ba§vurulabilir. 

Bat1 Qlkelerinde, factoring i§lemleri yasal bir dQzenlemeye dayan
maktadir. BOylece i§lemler, belirli kurallar icinde yQrQmektedir. Ayr1ca, mil
letleraras1 kurulu§lar da factoring icin belirli kurallar koymaktad1r. Fakat 
TQrkiye'deki uygulamada yasal bir dQzenleme bulunmay1p i§lemler mevcut hukuki 
sisteme gore yQrQtOlmektedir. Halen yQrQrlilkte olan yasal duzenlemeyi §U §e
kilde s1ralayabiliriz. 

1.12.1. BORCLAR KANUNU ACISINDAN FACTOR!NG !$LEM! 

Borclar Kanunu'nun 162-172.Maddeleri alacag1n temlikine ayr1lm1§t1r. 
Borclar Kanunu'nun 162.Maddesine gore "Kanun ve akit ile veya i§in mahiyeti 
icab1 olarak menedilmi§ olmad1kca, borclunun rizasina bak1lmaks1z1n alacakl1, 
alacag1n1 ucttncQ bir §ahsa temlik edebilir." Temel ilke budur. Yine Borclar 
Kanunu'nun 163.Maddesine gOre, "Yaz1l1 §ekilde yap1lm1§ olmad1kca alacag1n 
temliki muteber olmaz." 

i§te, Borclar Kanunu'nun 11.Maddesi icinde duzenlenen alacagin tem
likine ait genel hukO.mler, factoring icin de bir Olcude gecerlidir. Halen uy
gulama bu hukO.mlere gore yQrQtftlmekte ve bunlar yeterli say1lmaktad1r. 

1.12.2. TORK T!CARET KANUNU ACISINDAN FACTOR!NG !SLEM! 

Borclar Kanunu'nun 172.Maddesi'nde "bazi haklar1n temlikine mahsus 
olarak kanunen muayyen olan hukO.mler bakidir" hukmu bulunmaktadir. Buna gOre 
kiymetli evrak1n devri (cirosu) Turk Ticaret kanunu'nun 559 ve devam1 maddele
ri icinde duzenlenmi§tir. Fakat fatura kiymetli evrak say1lmad1g1 icin, ciro
ya ait hukO.mler, faturaya uygulanmaz. Bu nedenle Turk Ticaret Kanu'nu icinde 
factoringe ait hQkO.mler yer almamaktadir. Faturadan dogan haklar1n devir ve 
temliki, gene! hOkO.mlere yani Borclar Kanunu icinde yer alan "alacagin temli
ki" hOkO.mlerine gOre yQrQr. 

Turk Ticaret Kanunu'nun 23.Maddesi'nde fatura denilen ticari belgeyi 
dOzenlemi§ fakat bunun bile§iminden dogan haklar1n devir ve temlikine ait her
hangi bir hfikO.m getirmemi§tir. 
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1.12.3. KAMB!YO MEVZUATI ACISINDAN FACTOR!NG lSLEM! 

Tilrk Paras1n1n Kiymetini Koruma Hakk1ndaki 32 Say1l1 Karar ve buna 
gOre yay1mlanan tebligler icinde de factoring ile ilgili hOkOmlere rastlanma
maktad1r. TQrkiye'de halen sadece ihracatta factoring i§lemleri yap1lmaktad1r. 
YOrOrlOkteki mevzuata gOre, ihracat hesaplar1n1n 180 gQn icinde kapat1lmas1 
gerekmektedir. Bu sore factoring i§lemlerindeki azami vadeyi gOstermektedir. 
Oysa, uluslararas1 uygulamada, factoringe tan1nan sare 270 gQn olduguna gOre, 
arada bir uyumsuzluk oldugu ac1kt1r. Bu nedenle, di§ i§lemlerle ilgili facto
ring i§lemlerinin yQrOtOlebilmesi icin, kambiyo mevzuat1nda degi§iklik yap1l
mas1 gerekmektedir. 

TOrkiye'deki uygulamada, ihracatc1 ihracat bedelinin % 30'unu yurt
d1§1nda b1rakabilmekte ve istedigi gibi kullanabilmektedir. Bu uygulama facto
ring icin elveri§li bir ortam yaratmaktad1r. 

Hazine ve Di§ Ticaret MOste§arl1g1 kurulmakta olan factoring §irket
lerine Ozel izin vermektedirler. BOylece factoring i§lemleri ile ilgili olmak 
Ozere idari bir dOzenlemeye de gidilmektedir. Bununla baglant1l1 olarak facto
ring!, bugQnkO durumdan farkl1 olarak yasal bir dazenlemeye tabi tutmak da dO
§Onillmektedir. Bununla ilgili cali§malar yap1ld1g1n1 tahmin ediyoruz. 

Bu s1ralamadan anla§1lacag1 gibi, bugiln TOrkiye'de factoring i§lem
lerinde yasal dOzenleme ac1s1ndan bir bo§luk oldugu ac1kt1r. Bu nedenle ba§ta 
factoring §irketleri olmak Ozere, factoring i§lemlerini yeni ba§tan dQzenlemek 
ve saglam hukuki temeller azerine oturtmak yararl1 olacakt1r. 

1.12.4. BANKALAR KANUNU ACISINDAN FACTOR!NG !SLEM! 

Son zamanlarda Bankalar1m1z1n "Factoring" uygulamalar1n1 yayg1nla§
t1rmalar1 nedeniyle bu i§lemin 3182 say1l1 Bankalar Kanunu ac1s1ndan da deger
lendirilmesini zorunlu kilm1§t1r. COnkO factoring i§lemi kimileri icin "ala
cak" kimileri icin ise "kredi" niteligindedir. Gercekten de factoring i§lemi
nin bir alacak olmas1 halinde f arkl1 kredi say1lmas1 halinde f arkl1 kanun hil
kOmlerinin uygulanmas1 gerekmektedir. 

Factoring i§leminin bir "alacag1n sat1m1" veya bir "kredi" §eklinde 
nitelendirilmesi, her ne kadar Bankalar Kanunu'nun 38.Maddesi'ne ili§kin ola
rak bir Onem ta§1m1yorsa da an1lan kanunun diger maddelerini, Ozellikle vergi 
kanunlar1n1 yak1ndan ilgilendirmektedir. Gercekten i§lemin, kredi olarak ele 
al1nmas1 bir yandan, Bankalar Kanunu'nun kredilere ili§kin tam hOkamlerinin, 
bu arada Ozeilikle kredinin lehine ac1ld1g1 ki§iye kulland1r1lmas1n1 OngOren 
44.Maddenin 3.f1kras1n1, kredi acma yetkilerini dOzenleyen 44. veya 45.madde
lerinin, hesap durumu belgesi al1nmas1n1 hilkme baglayan 46.Maddesinin; ayr1ca 
B.S.M.V. uygulanmas1na yol acacak; buna kar§1l1k ielemde "alacag1n sat1m1" ka
rakteri gOrQlmesi durumunda, yukar1da belirtilen hOkOmlerin hie biri uygulana
mayacag1 gibi her alacagin temlikinde K.D.V. tahakkuk ettirme geregi ortaya 
c1kacakt1r(305). 

Esasinda factoring ielemini, her iki bicimde de degerlendirmek ola
nakl1d1r. Gercekten i§lemdeki alacag1n temliki olgusunu, alacag1n sat1m1 oldu-

(305) Prof .Dr. Erden Kuntalp, "Bankalar Kanunu Ac1s1ndan Factoring 1§lemi" 
Finans D0nyas1, May1s 1992, s.28-29 
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gu kadar bir kredinin teminati olarak da algilamak soz konusudur. "ROcu edile
bilen factoring(with recourse)" de alacagin temlikinde yapilan "On Odemenin", 
alacagin satim bedelinin bu kismi oldugunun; bedelin geriye kalan kisminin da
ha ileri bir tarihte Odeneceginin kararla§tirilmi§ bulundugunun; bankanin ken
disine temlik edilen alacagi, borcludan tahsil edememesi halinde temlik eden 
saticiya rocuunu (oa§vurusunu) temlik edenin ayrica taahhOt etmedikce borclu
nun aczinden sorumlu olmayacagini hOkme baglayan Borclar Kanunu 169/2'nin On
gOrdugQ "aksine anla§madan" kaynaklandiginin; "ROcu edilemeyen factoring (non 
recourse)" de ise BK. m. 169/2'nin OngOrdogo "aksine anla§manin" sOz konusu 
olmadiginin kabulu suretiyle, i§lemi alacagin satimi temeline oturtmak olanak
li gOrulmektedir(306). 

Ote yandan factoring i§lemini "kredi" kavrami ile aciklamak da soz
konusu olabilir. Bu durumda, alacagin temlikinin artik satim amacina degil, 
fakat teminat amacina yOnelik oldugunun; yapilan On Odemelerin, temlik edene 
acilan birer kredi olduklarinin; temlik edilen alacaklarin tahsili halinde, 
tahsil edilen bu meblagin kredi borcuna mahsup edildiginin, alacak tahsil edi
lemedigi takdirde, rOcu edilebilen bir factoring sOz konusu ise, alacagi tem
lik edenin On Odeme adi alt1nda aldig1 krediyi kapatmasi gerektiginin; racu 
edilemeyen factoring i§leminde ise, bankanin temlik edene ayrica temlik konusu 
alacagin borclusunun borcunu Odeyecegine ili§kin bir garanti vermi§ oldugunun; 
borclunun Odememesi halinde bankanin temlik edene garantisi nedeniyle, tazmin 
borcu altina girdiginin; temlik edenin bu tazminat alacagi ile gene kendisini 
On Odeme adi altinda kredi borcunun kar§ilikli olarak takas ve mahsup edilerek 
sona erdirilebileceginin kabulfi yolu ile factoring i§lemi kredi sistemi icine 
yerle§tirilebilir(307). 

Fakat i§lemin kredi olarak degerlendirilmesi halinde kar§ila§ilan en 
Onemli sorun,rOcu edilemeyen factoring de (non recourse) Bankalar kanunu m.44/ 
2 anlam1nda kredinin kime acilm1§ sayilacagid1r.Bankalar Kanunu m.38'i acik
larken, maddenin "geri Odenmeme riski"kavramini esas almi§ oldugunu aciklamie
tik Su halde,kredi kavraminda "riskin kimde toplandigi" yani "kimin geri Ode
mesi gerektigi"; bir ba§ka deyi§le "rilcu ili§kisi" hareket noktasini olu§tur
maktadir. Rucu edilebilen factoringde, kredi,kendisine rilcu edilebilecek kiei
ye, yani alacagi teminat amaciyla temlik etmi§ olan ihracatciya acilmi§ ve ona 
kullandirilmi§ olmaktadir. Oysa rOcu edilmeyen factoringte durum bu derece a
cik degildir. Zira,bankan1n ihracatciya verdigi Odememe garantisi dolayisiyla, 
rilcu edebilecegi tek ki§i, alacagin borclusu bulunan ithalatcidir. Hal bOyle 
iken bankanin ithalatci ile herhangi bir kredi ili§kisi kurulmu§ bulunmamak
tadir. Bir ba§ka deyi§le banka ihracatciya garantiyi, ithalatcinin talebi ve 
talimat1na dayali olarak vermemektedir. Her ne kadar bu garantiden yararlani
yorsa da ithalatcinin banka ile bu garantiye kaynaklik eden bir kredi ili§ki
si soz konusu olmamaktadir. Banka, garantisi nedeniyle Odeme yaptiktan sonra, 
ithalatciya yOnelebilmek olanagina sahiptir. Ancak, bu olanak kredi ili§kisin
den degil, fakat temlik aldigi alacaktan dogmaktadir. GOrOluyor ki burada bir 
kredi ili§kisi ortaya koymak olanakli degildir. Uluslararasi factoring uygula
masinda, bu zorluk ihracatci ve ithalatci ulkelerdeki iki factor kurulu§unun 
(bankanin) kar§ilikli olarak devreye girmeleri suretiyle kismen cOz'Omlenebil
mektedir. Gercekten bu uygulamada ihracatciya, ihracatcinin ulkesindeki faktOr 
kurulu§u, ithalatcinin ulkesindeki faktOr kurulu§unun kontrgarantisine dayana
rak garanti vermektedir. BOylece, ihracatciya verilen garanti, ihracatcinin 
Olkesindeki faktOr kurulu§unun ithalatcinin ulkesindeki faktOr kurulu§una ac
mi§ oldugu bir krediden kaynaklanmi§ olmaktad1r. Garanti nedeniyle ihracatci-

(306) Ibid., s.29 
(307) Ibid., s.29 
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nin ulkesindeki faktOr kurulU§U ac1s1ndan kredi ili§kisinin kurulmas1 olanakl1 
iken, ithalatc1n1n Qlkesindeki faktOr kurulU§U ac1s1ndan, kontrgarantisinin 
hangi krediye dayand1g1n1n ac1klanmas1 gO.ctur. Gercekten bu kurulu§un Olkesin
deki ithalatc1 ile herhangi bir kredi ili§kisi yoksa, kontrgarantiyi ithalat
c1n1n talebi olmaks1z1n vermi§se, bu takdirde kimin kredilendirilmi§ oldugu 
sorunu tekrar ortaya c1kmaktad1r. Bu durumda "alacag1n sat1m1" kurgusunun, en 
az1ndan rttcu edilemeyen factoringde "kredi" cOzQmOne nazaran daha QstOnluk 
gOsterdigi, i§lemin her a§amas1na uygun dQ§tQgu rahatl1kla s0ylenebilecek
tir(308). 

1.13. FACTORlNG'lN VERGt SORUNLARI 

Factoring, Turkiye'deki uygulamada 1988 y1l1ndan Once bankalar1n 
bunyesinde olu§turulan ayr1 servisler arac1l1g1 ile yap1lm1§ ve daha sonra 
hizmet, bu konuda cal1§mak Qzere kurulan Ozel factoring §irketleri taraf1ndan 
yurtttulmeye ba§lanm1§t1r. 

Factoring §irketleri mu§terilerine nakdi f inansman saglad1klar1 icin 
bir tur banker say1l1p 90 Say1l1 OdOnc Para Verme 1§leri Hakkinda Kanun Huk
mOnde Kararname hOkOmlerine tabi olmalar1 gerektigi hakk1nda bir gOrfi§ bulun
maktad1r. Ancak, bu konu yeterince kesin degildir. 

Factoring ile ilgili vergisel sorunlar1 incelerken, bankalar1n veya 
factoring §irketlerinin mQ§terilerinden saglad1klar1 has1lat1 incelemek ve bu
na gOre bir degerlendirme yapmak yerinde olacaktir. Bu has1lat yukarida da de
ginildigi gibi iki kalemden olu§maktad1r. 

- Factoring Komisyonu; fatura bedelinin vadesinde tahsili, riskin 
deruhte edilmesi ve diger yan hizmetler dolay1s1yla mQ§teriden % 0.75 - % 2.5 
aras1nda degi§en oranlarda a11nan bir meblagdir. Factoring komisyonu bir tQr 
hizmet bedelidir. 

- Finansman Qcreti; Bazen fatura bedelinin % 70-90 1 1 mO§teriye avans 
olarak Odenir. Bu §ekilde factoring §irketi mO§terisine kisa vadeli bir finans 
man saglam1§ olur. Bu durumda mQ§teriden iskonto oran1na e§it bir "faiz" tah
sil edilmi§ olur. 

MQ§teriden al1nan gerek factoring komisyonu ve gerekse iskonto §ek
lindeki finansman Qcreti, i§lem banka bOnyesinde yap1l1yorsa % 5 Banka Sigorta 
Muamele Vergisi'ne ve % 6 oraninda Kaynak Kullan1m1 Destekleme Fonu'na tab! 
bulunmaktadir. Bu i§lem factoring §irketi bOnyesinde yap1l1yorsa eskiden % 10-
11 ve halen % 12 Katma Deger Vergisi'ne tabidir. Bu duruma gOre vergi yQkQ, 
i§lemi yapan kurulu§un tOrOne gore degi§mektedir. 

Factoring l§lemlerinde Vergi Yuko 

Banka BOnyesinde 

B.S.M.V. 
K.K.D.F.Kesintisi 
Top lam 

% 5 
% 6,3 
% 11,3 

Factoring Sirketinde 

K.D.V. % 12 

GOrOldOgu Qzere, vergileme ac1s1ndan, bankalar daha avantajl1 
gOrOnmektedir. 

(308) Ibid., 
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1.14. FACTOR!NG'!N T'ORK!YEDE'K! UYGULAMASI VE GENEL DE~ERLEND!RME 

!hracatin geli§tirilmesi yalnizca, Uretim arat1§1 ile s1n1rl1 kalma
makta, bunun yaninda geni§ bir pazar ara§t1rmas1na da gereksinim gOstermekte
dir. Bu nedenle factoring i§lemleri de son y1llarda gUndeme gelen ba§l1ca ko
nulardan biri olmu§tur. Diger yandan, uygulanmakta olan di§a ac1k ekonomik po
litikalar1n bir sonucu olarak yabanc1 bankalar1n TUrkiye'de §Ube acma faali
yetlerini hizland1rmalar1 ve Ulkemizde henQz uygulanmayan bazi f inansal tek
nikleri beraberlerinde getirmeleri de bu konulari ekonomimizin gUndemine alm1§ 
bulunmaktad1r. 

Olkemizde, son birkac yil icinde factoring'in adi duyulmaya ba§lam1§ 
ve Ozellikle d1§a ac1lma cabas1 icerisindeki firmalara yard1mc1 olabilecek bir 
teknik olarak dil§dnQlmQ§tQr. Ticari bankalar1n faaliyet alan1 icinde olan ve 
uluslararas1 factoring i§lemlerinde son iki y1lda gercekle§tirilen cironun, bu 
konunun yeni uygulamaya kondugu Ulkeler icin bir rekor oldugu ve bunun Ulke
mi zdeki factoring potansiyelinin bir gOstergesi oldugu inanc1 yayg1nd1r. 

Halen illkemizde factoring hizmetleri, tekstil, giyim, gida gibi tQ
ketim mallari sektOrlerine yOnelik olarak verilmektedir. Ancak, henQz yurt ici 
sat1§lara yOnelik factoring i§lemi yapilmayan Qlkemizde bu alanda gerekli alt
yap1 hizmetlerinin saglanmas1 cal1§malar1 silrdilrillmektedir. A11c1lar1n riskle
rinin Qstlenilmesi icin factoring firmalar1n1n geli§mi§ illkelerde oldugu gibi 
bilgi bankas1 niteligindeki kurumlardan yararlanmalari gerekmektedir. Bunun 
yan1s1ra yurtici kredi sigortas1 uygulamalar1n1n geli§tirilmesiyle de facto
ring hizmetlerinin yayg1nl1k kazanmas1 kolayla§t1r1labilecektir. 

Ddnya ticaretine bak1ld1g1nda, iki Ulke aras1ndaki ticarette gele
neksel yontemlerin, yani akreditifli yOntemlerin kullan1lmas1n1n art1k Onemini 
kaybettigi; yerini "acik hesap" olarak adland1r1lan mal mukabili sat1§lar1n 
ald1g1 gOrUlmektedir. CUnkU, rekabet ortam1nda, a11c1lar, kendi kredi limitle
rini akreditiflere baglamaya, komisyonlar Odemeye ve pe§in Odeme yapmaya ya
na§mamakta; buna kar§1l1k kendileriyle acik hesap cal1§an ve vade olanag1 sag
layan sat1c1lardan mal almay1 tercih etmektedirler. 

Bu da mal satan kurulu§lar1 sat1§lar1n1 art1rabilmeleri icin gerek 
risk, gerekse de mali acidan zorlamaktad1r. Ozellikle tek bir pazar alma yo
lunda Onemli adimlar atan Avrupa'da durum bOyledir. Di§ Olkelere mal satacak 
ihracatc1lar akreditif temininde §imdiden Onemli zorluklarla kar§1la§maya ba§
lam1§lard1r. 1992 y1l1ndan sonra akreditifli sat1§lar1n cok daha fazla dil§mesi 
beklenmektedir. 

Sirketlerin sat1§lar1n1 ve pazar paylar1n1 art1rmak icin iyi tan1-
mad1klar1 yen! pazarlara mal satarken, satt1klar1 mal1n kar§1l1g1nda tahsil 
etme konusunda bir gQvenceye ihtiyaclar1 bulunmaktad1r. BOyle durumlarda, al1-
c1 firmalardan tahsilat yapamama riskini Qstlenen factoring kurulu§lar1, fir
malar1n bu ihtiyaclar1na kar§1l1k verecek Onemli bir hizmette bulunmaktad1r
lar. 

Son y1llarda tam dUnyada ve Ozellikle Avrupa'da firmalar gene! bir 
nakit s1k1§1kl1g1 icine girmi§lerdir. Bunun sonucunda mal satin alan kurulu§
lar vadeli mal satan kuruluelar1 tercih eder duruma gelmielerdir. Mal satmak 
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isteyen f irmalar da satt1klar1 mallar1 f inanse edebilmek icin i§letme sermaye
lerini mueterilerinden clan alacaklar1na baglamak zorunda kalm1elard1r. !ete 
factoring'in en Onemli Ozelligi bu noktada kendini gOstermi§ ve firmalara 
"alacaklar1 kadar finansman" olanag1 saglama konusunda Onemli katk1larda bu
lunmaya baelam1et1r. Gercekten de firmalar1n factoring yoluyla elde ettikleri 
finansman olanag1, sat1c1 firmaya ac1lan bir kredi §eklinde olmad1g1ndan, li
mit! olmayan bir fon olanag1 olarak dO§Onulmektedir. Firmalar mal satt1g1 ka
dar finansman1 factoring kurulu§undan alabilmekte, bu finansman kredi niteli
ginde olmad1g1 icinde bilancosunda gOrQnmemektedir. Bu oc unsur gercekten de 
factoringin yayg1nla§mas1nda Onemli katk1larda bulunmu§, yak1n bir gelecekte 
de factoring'in Onemli bir finans kaynag1 olarak yerini alacag1 gOrQ§lerini 
kuvvetlendirmi§tir. 

BuyQk miktarlarda kredili sat1§lar yapan firmalar1n, bu sat1§lardan 
dogan alacak haklar1n1 belirli bir iskonto ve komisyon kar§1l1g1nda satmalar1 
esas1na dayanan ve Onemli bir sat1§ f inansman1 teknigi olarak gOrQlen facto
ring, cok eski bir gecmi§e dayanamakla birlikte, Ozellikle 1970'li y1llardan 
itibaren gerek ftretici firmalar1n gerek finansman kurumlar1n1n gOsterdigi il
giyle belirgin bir bOyftme kaydetmi§tir. Buna kare1l1k sahtecilige elveri§li 
olmas1 ve bu nedenle riskinin artmas1na bagl1 olarak son y1llarda bankalar1n 
factoring i§lemlerine kar§1 daha ihtiyatl1 bir tav1r almaya ba§lad1klar1 dik
kati cekmektedir. 

Ancak, factoring eirketlerinin yapt1klar1 piyasa araet1rmalar1 ve 
sat1c1lara saglad1klar1 finansman olanaklar1 gOzOnOne al1nd1g1nda, Ozellikle 
geli§mi§ ulkelerdeki firmalar1n ic ve d1§ sat1§ olanaklar1n1 art1r1c1 bir 
fonksiyon Ostlendikleri gOrOlmektedir. Nitekim bu Olkelerdeki kucuk ve orta 
Olcekli, yetersiz sermayeye sahip ve pazarlama konusunda yeterli bilgisi bu
lunmayan firmalar, factoring arac1l1g1 ile finansman kolayl1klar1 ve yeni pa
zar olanaklar1 bulabilmektedir. Ayr1ca, ihracata yen! yOnelmekte olan deneyim
siz ihracatc1lar ac1s1ndan factoring Ozel bir Onem ta§1maktad1r. Diger taraf
tan, geliemekte olan Olkelerin daha cok tuketim mal1 uretimine ag1rl1k verdik
leri ve factoring §irketlerinin de esasen bu alanda uzmanla§m13 olduklar1 gO
zOnOne al1n1nca factoring'in pazar bulma konusunda sOzkonusu ulkeler icin de 
Onemli bir finansman teknigi olabilecegi anlae1lmaktad1r. 

Ancak, factor §irketlerin genellikle buyQk meblagl1 i§lemler yapma
lar1, kucuk ihracatc1lar1n bu hizmetten yararlanmalar1n1 engelleyen bir etken 
olabilmektedir. Ayr1ca, geliemi§ Olkelerdeki factoring §irketleri genellikle 
dueuk iskonto ve komisyonla cal1e1rken, az geli§mi§ Olkelerdeki factor'lar 
riskin yQksek olmas1na bagl1 olarak daha yQksek komisyonlarla cal1emakta ve 
vade gOnunde Odeme yapmay1 tercih etmektedirler. Ote yandan, factoring komis
yonu ve iskonto oran1 sat1§ yap1lan firman1n ve Olkesinin kredi degerliligine 
bagl1 olarak da degiemektedir. 

Turkiye'de ise kredi istihbarat1 konusunda belirli bir altyap1s1 bu
lunan ve genie bir Orgfttlenme ag1na sahip olan ticari bankalar ile Ozellikle 
ihracat alan1nda cali§an yabanc1 bankalar1n ve daha cok toptanc1 piyasa i§lemi 
yapan baz1 kucak bankalar1n factoring faaliyetlerine yOnelmesi olanakl1 gOrul
mektedir. Ancak, ticari bankalar1n bu konuya "ayr1 bir factoring §irketi kur
mak" eeklinde yogun bir ilgi gOstermelerini beklemek gOctur. Cftnku, Turkiye'de 
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Bankalar zaten firmalara alacak senetleri kar§1l1g1nda kredi saglayarak kismen 
ve UstU kapal1 bir bicimde factoring ve factoring'e benzer i§lemler yapmakta
d1r. Ancak, bu i§lemlerde bankalar factoring'den farkl1 olarak Onceki bOlUm
lerde deginildigi gibi, alacag1n Odenmeme riskini Ustlenmemektedirler. Diger 
taraftan, bankalar, riskli gOrddkleri finansman senetlerini iskontoya kabul 
etmeme olanag1na sahip olmakla beraber, sat1§ i§leminin ne §ekilde gercekle§
tigi konusunda cogunlukla bilgi sahib! bulunmamaktad1rlar. Bu cercevede, ban
kalar1 factoring faaliyetlerine gecmeleri halinde istihbarat harcamalar1n1 ar
t1rmalar1 gerekecektir. Ayr1ca, factoring'in temel Ozelliklerinden biri clan 
"sat1c1 firman1n sat1§lar1n1n kontrol alt1nda tutulmas1 ve tUm kredili sat1§
lar1n factor §irketin onay1 ile gercekle§tirilmesi" kural1n1n, Tilrkiye piyasa
s1nda ne OlcUde uygulanabilir oldugu tart1§maya ac1kt1r. 

Ancak, biltUn bunlara kar§1l1k, factoring, factor kurulu§lar icin 
mevzuat ve piyasa ko§ullar1 ac1lar1ndan elveri§li ortam olu§turuldugu takdir
de, finansman ve ihracat olanaklar1n1n art1r1lmas1 ihtiyac1nda clan firmalara 
Onemli bir destek olarak gOrdlmektedir. 

GunfimdzUn globalle§me egilimi icinde ya§anmaktaki likidite s1k1nt1-
s1n1n i§letmeleri ac1k hesap ile sat1§a zorlad1g1 bir gercektir. 

Geli§mi§ ekonomilerdeki yayg1nl1g1n1 iyice yitirmekte clan akreditif 
kullan1m1 kar§1s1nda gittikce tek alternatif konumuna yukselen factoring Onem 
kazan1yor. 

Banka faiz oranlar1, i§letme maliyetlerinde bilyilk bir oran olu§tur
maktad1r. Banka kredi kulland1r1m1n1n Ozendirilmesi yerine akreditif kullan1-
m1na da alternatif clan factoring vb. gibi yeni finansman tekniklerinin uygu
lamaya konulmas1 gerekmektedir. 

Girilmemi§ piyasalara risk sak1ncas1 olmadan girebilmenin, ic ya da 
di§ tfim piyasalarda kredili sat1§ yapabilme gac'O.nd gOsterebilmenin, bunun 
icinde a11c1lar1n kredilenditilebilme yetenegi hakk1nda dogru bilgilenebilme
nin; sonucta alacaklar1 eksiksiz tahsil edebilmenin yolu, kisaca 11alacag1n 
temlik edilmesi" anlam1na gelen factoringin kullan1m1na da bagl1d1r. 

Vadeli sat1§lar1n i§letme sermayesini kemirmesi de factoring ile On
lenmekte; i§letme sermayesinin bdyfimesi On'O.ndeki vade engeli de ancak facto
ring ile a§1lmaktad1r. 

Fatura dilzenlendikten sonra onaylanan alacaklar1n % 80 oran1nda he
men Odenmesi saglanarak, bir anlamda "Ozkaynak" dretilmektedir. 

Ba§ta bu "Ozkaynak Uretim" Ozelligi olmak Uzere tfim nitelikleri ile 
birlikte gOz OnUne al1nd1g1nda global dilnya ekonomisine Ozga tekniklerden git
tikce daha bdyQk Onem kazanan factoring teknigini kullanman1n, ag1r rekabet 
ko§ullarina dayan1kl1l1g1 artt1r1c1 yOnde gerek i§letmelere gerek dlke ekono
misine reel bdyfime olanag1 getireceginden ku§ku yoktur. 

Tfirkiye'de hendz factoring §irketleri ve bunlara ait Ozel bir mevzu-
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at bulunmamaktad1r. Ancak, factoring faaliyetlerinin mevcut koeullarda Borclar 
Kanunu, Bankalar Kanunu ve Kambiyo Mevzuat1 kare1s1ndaki, durumu Onceki bOlilm
lerde incelenmieti. (Borclar Kanunu Madde: 162-181) 

Bankalar, Ozel finans kurumlar1, bankerler ve finansal kiralama §ir
ketlerinin alan1 icine giren "nakit kredi ac1lmas1" konusu ile bu kurumlar1n 
kurulueu, faaliyetleri, denetlenmesi ve organizasyonu Ozel yasalarla dQzenlen
mi§tir. 

Alacaklar1n Odenmesini garanti etmek ise temelde bir bankac1l1k i§i 
degildir. Alacaklar1n Odenmesini garanti etmek borclar hukuku cercevesinde ka
lan bir Ozel hukuk ili§kisidir ve bu konu bir kamu dOzenlemesi !le belirli ku
rallara OzgO kil1nan bir ugrae1 tQrQ degildir. Bu nedenle Olkemizde herhangi 
bir ki§i veya eirket kare1 taraf kabul ettigi sQrece bir baekas1na kefil ola
bilir, onun lehine garanti verebilir. Ancak Kambiyo mevzuat1n1n ve !hale huku
kunun bu konudaki Ozel dQzenlemeleri bu serbestligin kapsam1 icinde degildir. 

Sigortac1l1k ise, Qlkemizde Ozel olarak dQzenlenmietir ve sigortac1-
l1k i§i sigorta §irketlerine OzgO bir faaliyet alan1d1r. Acenteler ancak si
gorta eirketi ad1na police dQzenlenmesine arac1l1k eden organlard1r. 

Alacaklar1n sigortalanmas1 icinde factoring §irketleri dogrudan ken
di adlar1na sigorta polices! tanzim edemezler. Ancak, Qlkemizde sigorta mevzu
at1 cercevesinde kurulmue olan sigorta eirketlerinin acentesi olarak faaliyet
te bulunabilir ve police dQzenleyebilirler. 

Factoring eirketlerinin alacaklar1n Odenmelerini garanti etmeleri 
ise kambiyo mevzuat1 ve !hale dQzenlemeleri die1nda Ozel hukuk ielemidirler 
ve herhangi bir kamu hukuku kis1tlamas1 bulunmamaktad1r. 

Sorun olan konu, factoring eirketlerinin saglad1klar1 nakit finans
man faaliyetleridir. Olkemizde faizden para kazanma i§leri s1k1 bir yasal dQ
zenlemeye tab! tutulmuetur. Bankalar, Ozel Finans Kurumlar1, Bankerler vs. bu
nun ac1k bir Ornegidir. Mevcut yasal ddzenlemeler cercevesinde, factoring §ir
ketlerinin nakit finansman say1lan faaliyetlerinin 90 say1l1 OdOnc Para Verme 
!$1eri Hakk1nda Kanun HdkmOnde Kararnam.e hdkilmlerine tabi olacag1 sOylenebi
lir. Alesi, iddia edildiginde, factoring §irketlerinin "tefecilikle" suclanmas1 
gerekecektir. 

Son y1llarda, TQrkiye'de ihracat1n Onem kazanmas1na paralel olarak 
ihracat1n finansman1 da gittikce daha Onemli hale gelmi§tir. 

Factoring uygulamas1nda, riskin Qstlenilmesinin die1nda, ihracat ge
lirlerinin tahsili, alacaklar1n tahsil edilememesi halinde dogacak kay1plar1n 
tam olarak kare1lanmas1, sat1c1 firmaya kredili sat1§ tutar1n1n bell! bir ora
n1n1n kredi olarak verilmesi, moeterilerin mali durumlar1 hakk1nda bilgi top
lanmas1 ve piyasa araet1rmas1 yap1lmas1 gibi fonksiyonlar bu f inansman tenigi
nin Onemini ac1klamaya yeterli olacakt1r. 

Ancak, factoring kurumlar1n1n interbank piyasas1ndan kaynak kullana
mamas1 factoring firmalar1n1 kaynak temininde zorlamaktad1r. Bunun sonucu ola
rak da factoring kurumlar1n1n, bankalar1n bir yan kurulueu olarak kurulmalar1 
gerekmietir. 
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2. FORFA!T!NG 

2.l. !SLEM!N TA.NIM VE KAPS.AMI 

Forfaiting, Ozellikle mal ve hizmet ihracatindan dogan ve belli bir 
Odeme planina bagl1 olarak tahsil edilebilecek olan alacaklarin bir banka veya 
bu alanda uzmanlaemie bir finansman kurulueu tarafindan satin alinmasidir. SOz 
konusu ielemde genellikle ithalatcinin borcu kareiliginda ihracatciya verdigi 
emre yazili senet veya policeler kullanilmakta ve ielem gercekleetikten sonra 
ihracatcinin hicbir yOkOmlOlOga kalmamaktadir(309). Forfaiting veren kurulueun 
belli bir iskonto haddi Ozerinden devraldigi senet veya police eeklindeki ala
caklar1n kar§1l1g1nda teminat olarak bir banka garantisi talep edilmektedir. 

Forfaiting sOzcQgQnOn kOkeni, "gOtOrO" veya "toptan" anlamina gelen 
Fransizca "a forfait" degimidir. 

Teorik olarak her tdrlO alacak forfating'e konu olabilirse de emre 
yazili senet ve police eeklindeki ticari alacaklar daha gOvenceli olduklari 
icin bu alanda yayg1n olarak kullan1lmaktadir(310). 

Yukaridaki tanimda, mal ve hizmet alieverieinden sozedilmi§ olmas1na 
ragmen pratikte, "forfaiting" ielemlerinin bOyQk cogunlugu, mal alieveri§i do
layis1yla yapilmaktadir. Dolayisiyla aeag1daki aciklamalarda mal al1§veri§ine 
"ihracat" olarak deginilecektir. 

Bore belgesinin hamili, belgeyi kendisine tekrar mQracaat edilebil
mesi hakk1n1 kis1tlayarak nas1l satabilecektir? Bu konu bore belgesi ciro edi
lirken ciro ifadesine eklenecek "without recourse" ibaresi !le temin edilir. 
Bundan amac, borcun tahsili ile ilgili tam risk ve sorumlulugu bore senedini 
alana (forfaiter) devretmektedir. 

Belgeyi satan icin en Onemli avantaj, ileride tahsil edecegi nakte 
hemen kavu§makt1r. Belgeyi alan (forfaiter), belgeyi vadeye kadar olan tam 
sore icin uygun bir fiyattan'iskonto ederek net tutari hemen senedi satana 
Oder. 

Son yillarda dOnya di§ ticaretinde gOzlenen geli§meler, buna koeut 
yeni f inansman tekniklerinin veya yOntemlerinin geli§tirilmesini zorunlu kil
mi§ bulunuyor. Forfaiting de ihracatin finansmaninda kullanim1 giderek artan 
ve uygulama alan1 geni§leyen bir teknik olarak kabul gOrmektedir. 

DOnya ticaretinde gOzlenen kOklO degi§imler; daralan yatir1m mallar1 
pazar1 ac1s1ndan umut baglanan Dogu Avrupa ve geli§mekte clan Olke alic1lar1-
n1n uzun vadeli kredi istemleri ihracatcilari artan belirsizlik dogrultusunda 
yeni ve gOvenli yOntemler aray1e1na itmi§tir. 

Forfaiting pazar1nin kOkeni, dOnya yap1sin1n Onemli OlcOde degi§me 
gOsterdigi 1950'11 yillarin sonlarina ve 60'11 y1llar1n ba§larina kadar uzan
maktadir. Bu yillarda Ozellikle yat1r1m mallarinda sat1c1 pazarlar1n1n giderek 
al1c1 pazarlari §ekline dOnO§mesi, bat1 ve dogu Olkeleri arasinda ticaretin 

(309) Beratiye Oneil, Op. Cit., s. 2 
(310) Vecdi finay, Op. Cit., s.177 
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yeniden dogueu, di§ ticaret engellerinin ve kambiyo kontrollerinin hafifletil
mesi, di§ ticarette serbestle§me egilimlerinin g{lclenmesi, geli§mekte olan 01-
kelerle olan di§ ticaretin Onem kazanmasi, DOnya ticaretinde hizli bir bftyOm.e
ye olanak vermi§tir. Donya ticaretinde bu geli§me ile birlikte ithalatcilarin 
geleneksel 90 veya 180 gOnlOk kredilerden daha uzun sOreli kredi talebinde bu
lunma egilimi de g{lclenmi§tir. Ozellikle geli§mekte olan Olkelere bOyOk tutar
larda yat1rim mallar1 sati§i konusunda, Batil1 firmalar bu pazarlarin dogurdu
gu finansal sorunlari da gOzOnOnde tutarak, bu tor sati§lari kendi kaynakla
r1ndan artan sOreli satici kredileri ile finanse etmekten kacinm1§lard1r. Ay
rica varolan bankalar ve uyguladiklar1 geleneksel f inansman yOntemleri de ih
racatcilarin isteklerini, gereksinimlerini kareilamakta yeterli olamamietir. 
BOyle bir ortamda, forfaiting, uluslararasi finans alaninda artan isteklerin, 
gereksinimlerin kareilanmasi icin bir finansman teknigi olarak gelietirilmi§
tir( 311). 

Forfaiting; Onceleri 5-7 yil vadeli sermaye (yatirim) mallari ihra
catinin finansmanina yOnelik olarak kullanilmietir(312). GOnftmilzde forfaiting 
di§ Olkede, yol, baraj, liman gibibayindirlik tesisleri yapimina ve bilyOk in
§aat programlarina iliekin hizmet ihracatinin finansmaninda kullanilmaktadir. 

Forfaiting yOnteminden yararlanilarak finanse edilen mal ve hizmet 
tilrlerinin artmakta olu§u, beraberinde Odeme kullanilacak para birimlerini de 
genieletmektedir. GOnftmOzde de daha cok ABD Dolari, Alman Marki ve !svicre 
Frangi Ozerinden dilzenlenmi§ ticari senetler, iskonto edilmekte ve satin alin
makla birlikte zayif paralarla yapilan ielemler de alicinin ithalatcinin kur 
riskini Ostlenmesi, vade gilnOnde olu§acak kur farkini Odeme konusunda yetkili 
olmasi ko§uluyla bankalar taraf1ndan finanse edilmektedir(313). 

Forfaitinge konu olan i§lemlerdeki rakamlarin bilyilk tutarlarda ol
masi gerekli gOrillmemektedir. Londra piyasasinda bankalarca gercekleetirilen 
forfaiting i§lemlerinin bOyUklilgQ genellikle 100.000.- dolar ile 50 milyon 
dolar arasinda degiemektedir(314). Forfaitinge konu olan i§lemin bOyUklilgQ, 
100.000.- dolar 50 milyon dolar s1n1rlarinin altinda veya ilstilnde olabilmek
tedir(315). GilnftmOzde, bu teltnigin kullanilmas1 icin artik i§lemlerin bOyilk 
tutarlardan olmasi gerekmiyor. 

!svicre, bankac1l1k merkezi olarak geleneksel Onemi ve uluslararasi 
ticaretin finansman1nda kOklO ve uzun deneyimi ile forfaiting pazarinin ilk 
merkezi olmuetur. GilnftmOzde de, !svicre bu konudaki Onemli yerini silrdOrmekle 
beraber, forfaiting i§lemleri kisa silrede diger Avrupa merkezlerine de yayil
mi§ Euro-pazarlarin geli§imi bu alanda Londra'yi On plana cikarmietir(316). 

(311) Forfaiting, Factoring, Leasing; Op. Cit., s. 67 
(312) Dr. Oztin Akg{lc; "!hracatin Finansmaninda Bankalarin Kullandiklari Tek

niklerde Son Geliemeler" TOrkiye Di§ Ticaret Dernegi Araetirma Merkezi 
Yayinlari, Seminer Dizisi, 1987/2, s.42 

(313) Dr. Oztin Akg{lc; Di§satim Finansmanindan bir yOntem: "Forfaiting", Banka 
ve Ekonomik Yorumlar, Ocak 1986, s. 35-36 

(314) Dr. Niyazi Berk; Bankaciligin Di§a Acilmasi ve Di§ Kredi !li§kileri, 
Yapi ve Kredi Bankasi A.~. !ktisadi Ara§tirmalar MildOrlOgil, Bankacilik 
Ara§t1rmalar1 Dizisi No: 4, s. 35 

(315) Dr. Oztin AkgOc; Loe. Cit., s. 36 
(316) Forfaiting; Factoring, Leasing; Op. Cit., s. 68 
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!kincil pazar i§lemlerinin de sozkonusu oldugu forfaiting yOnteminde 
ZQrih ikincil pazar i§lemlerinin ilk merkezi olmu§tur. Daha sonra Cenevre, 
LQksemburg ve kismen Londra'da da ikincil pazar i§lemleri geli§mi§tir. Fransa 
da di§ ticaret rejimindeki son liberalizasyon cal1§malar1 Paris'in de Onemli 
bir merkez olabilme olas1l1g1n1 gQndeme getirmi§tir(317). 

Forfaiting'in benzer finansman tQru olan factoring'den fark1 birin
cisinin genellikle yat1r1m mallar1 ihracat1n1n finansman1nda kullan1lmas1 ve 
vadelerin 6 aydan ba§lamasina kar§1l1k factoring'in daha cok tuketim mallar1 
ihracat1n1n finansman1nda kullan1lmas1 ve vadelerin 1-4 ay aras1nda degiemesi
dir. Ayr1ca, factoring'de ulke riski, kur riski gibi riskler genellikle i§leme 
dahil edilmezken, factoring'de sOz konusu riskler de belli bir ek faiz kare1-
l1g1nda forfaiter (forfaiting yapan kurulu§) taraf1ndan ustlenilmektedir. 

2.2. DONYA'DA FORFA!T!NG'!N GEL!S!M! 

Forfaiting'in gelieimi 1960'1ar1n baelar1nda uluslararas1 ekonomik 
ili§kilerde ortaya c1kan degi§ikliklerle yak1ndan ilgilidir. Bu dOnemde Dilnya
da gene! olarak hizlanan ekonomik buyQme sonucu yat1r1m mallar1 talebi de hiz
la artm1et1r.Uluslararas1 ticaret hacmi hizla geli§irken a11c1lar da, Oteden 
beri uygulanmakta olan 3~6 ay aras1ndaki vadelerden daha uzun vadelerle Odeme 
olanag1 saglanmas1n1 talep etmeye ba§lam1§lard1r. Yine bu dOnemde II.DQnya Sa
va§1 Oncesindeki durgunluk y1llar1nda ve soguk sava§ s1ras1nda olu§an Qlkele
raras1 gQmruk duvarlar1 da alcalt1lm1§t1r. Dogu ile Bat1 aras1nda ticaretin 
yeniden geliemeye baelamas1 yan1nda Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki geli§
mekte olan ulkelerle artan ticari ili§kiler Bat1 Avrupal1 ihracatc1lar1n fi
nansman gereksinimlerini art1rm1et1r. thracatc1lar1n yogun yat1r1m taahhutleri 
nedeniyle kendi Oz kaynaklar1ndan bu tar f inansman olanag1 saglamalar1n1n ola
naks1z olmamas1, bu arada bankalar1n da ihracatc1lar1n bu taleplerini kare1la
yamamalar1 uluslararas1 orta vadeli finansman talebinin kar§1lanmas1nda forfa
i ting uygulamas1n1 gQndeme getirmi§tir(318). 

Bankac1l1k ve uluslarars1 ticaretin f inansman1nda bat1 dilnyas1n1n 
Onde gelen merkezlerinden olan !svicre, 1960'11 y1llar1n bae1nda Forfaiting 
i§lemine de Onculuk etmi§tir. Ancak, 1970'1erin ba§1ndan itibaren Euro-pazar
lar1n da geli§mesi ile Londra Forfaiting faaliyetlerinin en Onemli merkezi ol
mu§tur. 

1980'de uluslararas1 ticaretin yakla§1k Binde 2,S'inin Forfaiting 
yoluyla finanse edildigi tahmin edilmektedir. Ancak, daha sonraki y1llarda bu 
piyasada Onemli bir paya sahip olan Latin Amerika Olkelerindeki buyOmenin ya
va§lamas1 nedeniyle 8-9 Milyar Dolar dolay1nda tahmin edilen i§ hacminin bir 
Olcude darald1g1 belirtilmektedir. 

Uluslararas1 Forfaiting piyasas1nda yak1n zamana kadar Almanya ve 
!talya en buyQk pay alm1§; bu Olkeleri !svicre, !ngiltere ve Avusturya izle
mi§tir. Ancak, son y1llarda ABD, Kanada, Gilney Kore ve baz1 Latin Amerika ul
keleri ihracat1n finansman1nda Forfaiting'den daha fazla yararlan1lmas1 icin 
ihracatc1lar1 te§vik etmeye ba§lam1§lard1r(319). 

(317) Dr. Oztin AkgQc; Op. Cit., s. 36 
(318) Forfaiting; Factoring, Leasing; Op. Cit., s. 69 
(319) Ibid., 
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2.3. FORFA!T!NG !SLEM!NDE KULLANILAB!LECEK BORC BELGELER! 

2.3.1. POL!CE (Bill of Exchange/Draft) 

1hracate1 taraf1ndan ithalate1 Qzerine eekilen ve bell! bir paran1n 
bell! bir surede veya ibraz1nda ileOncu bir §ahsa veya emrine Odenmesi istegini 
ieeren bir Odeme emridir. Forfaiting i§lemlerine konu olacak polieelerin, it
halate1 taraf1ndan kabul edilmi§ olmas1 gereklidir. 

2.3.2. BONO (promissory Note) 

1thalatc1 tarafindan, bell! bir paranin belli bir sore icinde ve ib
razinda ihracatciya veya emrine kayitsiz ve §artsiz Odenecegi taahhildOnil ta§i
yan bir belgedir. 

Forfaiting i§lemlerinde en cok police ve bono kullanilmaktadir. Bu 
iki belge yilzyillardir tuccarlar ve bankalar taraf indan taninmakta ve devre
dilmelerinin kolayligi yOnOnden yaygin olarak kullanilmaktadirlar. Ayrica, bu 
iki bore belgesi 1930 Cenevre Konferansi'nda kabul edilen "Uluslararasi Ticari 
Senetler Konvansiyonu'nu imzalayan illkelerin kanunlarina girmi§tir. 

2.3.3. AKRED!T!FTEN ALACAKLAR (Receivable From Letter Of Credit) 

Akreditiften alacaklar da "forfaiting" suretiyle sat1labilirler. 
"Forfaiting" i§leminin iki Onemli Ozelligi olan cabuk anla§ma yapilabilmesi ve 
gerekli belgelerin azlig1 bu tilr alacaklarin satilmasinda bilyilk oranda ortadan 
kalkmaktadir cOnku tum i§lemin ba§tanba§a ele alinarak hukuki aeidan duzenlen
mesi gerekmektedir. 

2.4. FORFA!T!NG'!N !SLEY!S! 

Forfaiting'de yurt di§indan ithal edilmek istenen bir yatirim mali
nin bedeli, sOz konusu malin ekonomik OmrOne yayilarak taksitlerle Odenmekte
dir. Bu cereevede, ithalatci ·ve ihracatci firmalar arasinda bir ticari anla§ma 
yapilarak fiyat ve Odeme plani saptanmaktadir. Bunun ardindan ithalatci firma 
mallari teslim almakta, bunun kar§iliginda, banka garantisi de sagladiktan 
sonra bore senetlerini bankasi araciligiyla ihracatciya iletmektedir. Daha 
sonraki a§amada, ihracatei alacaklarini hemen nakde dOnu§turmek amaciyla bir 
forfaiter ile bell! bir iskonto haddi Ozerinden anla§maya varmaktadir. 1tha
latcidan alinan alacak belgelerinin ihracatci tarafindan forfaiter'a verilmesi 
ve bunlarin kar§iliginda, gerekli iskontolar yapildiktan sonra alacaginin ih
racatciya nakden Odenmesiyle ihracatc1nin bu ali§-veri§ ve i§lemle ilgili tum 
sorumluluklari sona ermektedir. Bundan sonraki a§amada, forfaiter elindeki 
Odeme araclarini vadesi geldiginde tahsil edilmek ilzere muhatap durumundaki 
garantor bankaya iletebilecegi gibi, ucilncil §ahislara da devredebilir(320). 

1§lemin ba§lamasi, ihracatcinin yapacagi ihracata ili§kin veya elin
deki bore belgesini/alacagini satmak istemesi ve bu istegini bankasina veya 
bir forfaiting kurulu§una bildirmesi ile ba§lar. Banka forfaiting i§lemini 
gereekle§tirmek iein bir Forfaiter (bore belgesini satin alacak ki§i) ile 
ili§ki kurarak anla§ma yapilmasini saglar. 

(320) Ibid., 69 
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l.Sat1§ SOzle§mesi 

2.Mallarin YQklenmesi 
!HRACATCI ~~~~~~~~~~~~~-> !THALATCI 

4.Avalli Senetlerin Verilmesi 

I I 
5.Forfaiting 3.Senetlere 

SOzle§mesi 

6.Senetlerin 
Teslimi 

7.!skonto Edilmi§ 
Senet Tutar1n1 
Odenmesi 

V 8.Vadelerinde Senetlerin 

Aval 
Verilmesi 

9.Vadelerinde 
Senetlerin 
Tahsile 
Yollanmas1 

10.Vadelerinde 
Senetlerin 
Odenmesi 

I v 
.--~~~~~~~-~~Tahsile Yollanmas1.~~~->.--~~~~~~~ 

t.HRACATCININ 
BANKASI 

11.Vadelerinde Senetlerin 

!THALATCININ 
BANKASI 

,__~~~~~~~<~~~---'Odenmesi~~~~~~,__~~~~~~~ 

Sekil: 23. Bir Forfaiting !§lemi(321) 

!hracatc1 taraf1ndan forfaitere teklif verilir. Bu teklifte a11c1n1n 
ulkesi ve ad1, garantOrQn (avalist banka} ad1 ve ulkesi, ihrac edilecek mal 
veya hizmetin yap1s1, i§lemin buyQklOgQ, a11c1ya tahsis edilen garanti suresi 
(vade), kullan1lacak Odeme araclar1 ayr1nt1l1 olarak belirtilir. Teklif forfa
iter taraf1ndan incelenir ve degerlendirilir. Sonuclar ihracatc1ya bildirilir. 
!hracatc1 yan1tlar1 inceler ve bu bilgiler 1§1g1nda ithalatc1 !le gOrQ§meleri
ni surdurur ve gerekirse forfaiting i§leminin getirdigi finansman giderlerine 
gore fiyat Onerilerinde degi§iklik yapar. !hracatc1 !le forfaiter ve ithalatc1 
ile ihracatc1 aras1nda anla§maya var1l1rsa ihracatc1 ihracatla ilgili Odeme 
araclar1 ve diger belgeleri haz1rlayarak forfaitere teslim eder. Odeme aracla
r1 (senet, police vs.} genellikle al1c1 ile sat1c1 aras1nda var1lan anla§maya 
gore belli bir faiz oran1 Ozerinden belli bir geri Odeme suresi icin kararla§
t1r1lan faiz tutar1n1 da icerecek §ekilde, alt1 ayl1k senetler halinde dftzen
lenir(322). 

(321) Beratiye Oncu; Op. Cit., s.5 
(322) Forfaiting; Factoring, Leasing; Op. Cit., s. 71 
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Forfaiter taraf1ndan police uzerindeki borclunun ve garantOrOn imza
lar1n1n kontrolilnden sonra ihracatc1ya Odeme yap1l1r. thracatc1 senetleri 
"without recourse" gayrikabilirucu olarak forfaiter'e satarak, butOn kredi sil
resi boyunca uygulanacak sabit bir faiz oran1 uzerinden iskonto ettirmek sure
tiyle net tutar1n1 tahsil eder. Uygulanacak iskonto oran1, senetlerin teslimi 
s1ras1nda veya daha Onceden tespit edilebilir. tskonto oran1n1n Onceden sap
tanmas1 halinde, sat1c1n1n iskonto tutar1n1 da fiyata eklemesi olanakl1 olur. 

tthalatc1 belirli bir tarihte mal bedelini aval veya garanti veren 
bankaya Oder. 

Forfaiting i§lemine giren, alacak hakk1n1 satin alan banka vade bi
timinde ticari senetleri, aval veren veya Odemeyi garanti eden bankaya ibraz 
ederek, senet tutarlar1n1 tahsil eder. 

Kendisine ba§vurulan Forfaiter, kesin anla§ma yap1lmadan Once normal 
olarak a§ag1daki konularda bilgi isteyecektir: 

- !§lemin dOviz cinsi, tutar1 ve vadesi, 
- thracatc1n1n kim oldugu ve hang! ulkede bulundugu, 
- !thalatc1n1n kim oldugu ve hang! ulkede bulundugu, 
- GarantOriln kim oldugu ve hang! ulkede bulundugu, 
- Bore belgesinin turO ve teminat1 (senet, bono, Odeme emri vb.), 
- !hrac edilecek mal1n turu ve Mallar1n ne zaman gOnderilecegi, 
- Gerekli yetki ve lisans belgeleri (tthalat-transfer izinleri vs.) 
- Bore belgesinin ne zaman haz1r olacag1, 
- Vadede borcun nerede Odenecegi, 

Bu konularda bilgi edinen Forfaiter ulkeyi, garantOrU, ihracatc1y1 
ve ithalatc1y1 kredi degerliligi yOnilnden degerlendirmek durumundad1r ve ayn1 
zamanda a§ag1daki konular1da gOzOnilnde bulundurmal1d1r; 

- Riskin! alacag1 ulke icin kullan1labilir limitin varolup olmad1g1, 
- GarantOriln kredi tlegerliliginin dUzeyi 
- !§lemin temeli olan ticari anla§man1n uygulanabilirligi 
- thracatc1 ve ithalatc1 hakk1nda olumsuz bilgiler var olup, 
olmad1g1, 

!§lemde aval veya banka garantisi bulunacag1ndan Forfaiterin, itha
latc1 ve ihracatc1 icin ayr1nt1l1 bir inceleme yapmas1na gerek yoktur. Burada 
Onemli olan garantOrUn kredi degerliligidir. !§lemi kabul ediyorsa Forfaiter 
bir iskonto oran1 ve opsiyon silresi bildirecektir. !skonto oran1, (faiz + 
spread) suretiyle bulunacak bir oran olup, spread riski a11nacak ulkeye gOre 
degi§mektedir. 

Opsiyon sUresi genellikle 48 saat gibi kisa sureler olmaktad1r. An
cak, forfaiting i§leminin gercekle§mesine mal1n sevkedilmesi veya belgelerin 
ula§mas1 gibi sebeplerle daha uzun sUreler gerekiyorsa Forfaiter'dan bu silre 
sonunda uygulayacag1 fiyat1 yaz1l1 olarak taahhut etmesi de istenilebilir. Bu 
durumda forfaiter bir taahhut ucreti (commitment fee) Odenmesini isteyebilir. 

Duruma gore alternatiflerden birisi uzerinde ve fiyatta anla§1lmas1 
ilzerine Forfaiter yaz1 veya teleks ile anla§may1 teyit edecektir. 
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- Forfaiting !tleminde Police veya Bono Kullan1lmas1 

Forfaiter ile anla§maya var1lmas1 Uzerine, kabul edilen bankan1n 
avali bulunan veya ayr1ca garanti mektubu ile teminat alt1na al1nm1§ police
ler/bonolar (Without recourse pay to the order of •••• ) §eklinde ciro edilerek 
Forfaiter'a gOnderilmek azere haz1rlan1r. Bu a§amada ihracatc1n1n bankas1n1n 
police/bona Uzerindeki aval imzalar1n1 (We confirm the authenticity of the 
signatures by •••• and that these persons are authorized to commit the company) 
§eklinde teyid etmesi gerekir. Bu teyidin yap1lamamas1 halinde forfaiter bore 
belgelerini ald1g1nda iskonto i§lemini yapmadan garantOre kendisi ba§vurarak 
imzalar1n teyidini ister. 

Bu a§amada, senetler ciro edilerek Forfaiter'a gOnderilir. Forfaiter 
senetleri hemen iskonto ederek kalan tutar1n1 istenilen §ekilde Oder. 

- Vadeli !hracat Akreditifinden Alacaklar1n !skonto Ettirilmesi 

Odenmesi ydklemeden sonraki bir vadede yap1lmak Uzere ac1lm1§ akre
_ di tiflerin bedelleri de i§lemde police veya bona bulunmamas1na ragmen iskonto 
ettirilebilir. !hracat akreditifi sayg1n bir muhabir banka taraf1ndan dOnillmez 
olarak ac1lm1§ olmal1d1r. 

Yakleme yap1lmadan veya yap1ld1ktan sonra bir Forfaiter ile temas 
edilerek anla§ma saglan1r. Yilkleme henaz yap1lmam1§sa yakleme yap1ld1ktan son
ra akreditif amiri bankaya; akreditiften al1nacak olan meblag1n dOnUlmez ve 
§arts1z olarak Forfaiter'a devredildigi dolay1s1yla alacag1m1z1 vadede Forfai
ter'a Odemeleri ve vadede Odemeyi kendilerine yapacaklar1n1 §ifreli teleksle 
hemen teyit etmeleri bildirilir. 

Akreditif amiri bankan1n bu teyidi gOndermesi azerine ydkleme tutar1 
Forfaiter taraf1ndan iskonto edilerek net tutar1 istenildigi §ekilde Odenir. 

- Forfating itleminde taraflar, 

!hracatc1; Kredili mal sat1§1 yapan taraf, 
Kredili sat1§1 (paraya ceviren) finanse eden banka (Forfaiter) 
tthalatc1; Kredili mal alan taraf 
Kredili sat1§a garanti veren banka (avalist) 

Forfaiting i§leminde taraflar1n kimler oldugunu ay1rt etmek yasal 
ili§kiler ac1s1ndan Onemlidir. 

Taraflar aras1ndaki ili§ki, mal, senet ve para al1e1 eeklinde ger
cekle§mektedir. 

!hracatc1, kredili mal sat1e1 kare1l1g1 ald1g1 ve bir banka taraf1n
dan aval verilmi§ veya garanti edilmi§ police veya bonoyu, ba§vuru hakk1 ol
maks1z1n bir bankaya iskonto ettirerek, kredili sat1e1n1 an1nda paraya cevi
rebilir. 

!thalatc1, belirli bir tarihte mal bedelini aval veya garanti eden 
bankaya Odemekle yUkfimlQ oluyor. 
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Forfaiting i§lemine giren, alacak hakkini satin alan bankada vade 
bitiminde ticari senetleri, aval veren veya Odemeyi garanti eden bankaya ibraz 
ederek, senet tutarlarinin Odenmesi i§lemini gercekle§tiriyor. 

thrac 
Edilen 
Mallar 

tthalatci 

Policeler 

!GarantOr Bankal 

Policelerin kabulfi 
ile yfikfimlfi alma 

Garan tor 
olarak 
police
lerden 
sorumlu 

ihracatci 
>V 

~~~~~~> Fl.~~~..---~~~-F2.~~~~~~-.F3 

Rficusuz Ciro Edilen 
Policeler 

<---------tlk Piyasa----------><-----------2.Piyasa-----------> 

Seki!: 24. Forfaiting ieleminin aeamalari(323) 

telemin ieleyieini gOrselleetiren eekil: 24. ve a§agida belirtilen 
Ornek sfirecin anlaeilmasinda yararli olacaktir. 

Policeler ihracatci taraf1ndan haz1rlan1r, ithalatc1 taraf1ndan ka
bul edilir ve bu garantOr banka taraf1ndan garanti edilir. Hemen hemen mutlaka 
garantOr ile ithalatci arasinda tazminat anla§masi bulunmakta ancak bu forfai
ter' 1 ilgilendirmemektedir. Policeler "rficusuz" olarak forfaiting piyasas1nda 
3 kez ciro edilirler, tlk !elem ihracatc1 ile forfaiter arasinda olur. Bu ilk 
piyasadir(Fl). Daha sonra forfaiter ile 2.forfaiter aras1nda bir anla§ma yapi
labilir(F2). Bazan 3.bir forfaiter'la da anlaema yap1labilir(F3)(324). 

Ornegin Bir Alman §irketinin Tfirkiye'nin Onde gelen tekstil kurulue
larindan birine elektronik alet satmak istemektedir. SOzkonusu makineler yfik
sek teknoloji gerektiren, pahal1, ekonomik Omfirleri uzun say1labilecek yat1r1m 
mallar1 Ozelligindedir. Bu nedenle al1§ bedelini makinenin ekonomik Omrfine 

(323) Beratiye Oneil; Op. Cit; s. 13 
(324) Ibid; s. 14. 
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yayma isteminde clan Tork §irketi fatura bedelinin yuzde 15'ini pe§in, geri 
kalanini da be§ yil vadeli senet ile Odeme teklifini sunar. Alman Oretici de 
bu teklifi kabul eder. 

Bundan sonraki a§ama bir Turk bankas1nin (A Bankasi) ticari senet
lere aval vermesidir. A bankas1 bu senetleri Oreticinin Federal Almanya'daki 
bankasina gOnderir. Bundan sonraki a§amada, banka senetleri emanete alir ve 
makinelerin teslimi gercekle§ince senetleri ureticinin kullanimina sunar. 

Alman ithalatc1 bu a§amada iki secenek ile kar§l kar§iya bulunmakta
d1r. Senetleri vadesine kadar tutabilir veya forfaiting veren bir kuruma satip 
nakde kavu§abilir. Forfaiter adi verilen bu kurum sabit bir oran kullanarak bu 
senetleri iskonto edecek ve Odemede bulunacakt1r. 

Forfaiter elde ettigi ticari senetleri vadesine kadar portfOyQnde 
tutabilecegi gibi yatir1mcilara plase de edebilme olanag1na sahip bulumakta
dir. Yuksek likidite ve.benzer yat1rim seceneklerine oranla cazip getiri bu 
alanda ikincil pazar i§lemlerine ilgiyi giderek artiriyor. 

Alacak hakk1n1 satan genellikle ihracatc1 olup, ihracatc1, sOzkonusu 
i§lemle tahsil edilememe riski ve tahsil yilkOmlulugu de bankaya (forfaiter'e) 
ait olmak uzere alacagin1 pe§in para kar§ilig1 satmaktad1r. Yabanc1 bankanin 
avali forfaiter'1n tek gQvencesini olu§turmaktadir(325). 

Forfaiting, esas itibariyle orta sureli i§lemler icin uygulanmakta, 
bu sure genellikle 6 ay ile 5-6 yil aras1nda degib§mektedir. Ancak, her banka 
(forfaiter) pazar ko§ullar1n1 gOzOnOnde tutarak, her i§lemin riskini degerlen
direrek, kendisi ac1s1ndan uygun olan bir sore s1n1r1 veya limit! koyabilmek
tedir(326). 

Forfaiting'de, ticari senedin (police veya bononun) satin al1nmas1, 
pe§in olarak faiz Odenmesini gerektirir. Diger bir degi§le banka, kredinin va
desini gOzOnOnde tutarak, sabit bir faiz orani uzerinden senet tutar1ni iskon
to etmekte, bOylece kredi saresine ili§kin faiz pe§in olarak senet tutar1ndan 
indirilmektedir. thracatc1, forfaiting i§lemi ile kredili mal sat1§1ni, pe§in 
Odeme §ekline dOnu§turmektedir. Alacag1 tahsil etme yOkilnden ve tahsil edile
meme riskinden kurtulan ihracatcinin ba§lica sorumlulugu, sati§ sOzle§mesine 
uygun olarak mali Oretmek ve suresinde mali teslim etmek olmaktadir. Tam i§lem 
icin ba§langicta sabit bir faiz Odenmesi, ileride olu§abilecek faiz oranlar1n
da ki arti§ riskine kar§i da ihracatciyi korumakta ve bir finansman yOntemi 
olarak forfaiting'in cekiciligini artirmaktadir(327). 

Forfaiting i§leminde banka, ihracatcin1n vadeli sati§larindan dogan 
bOtiln alacaklarini devralmak suretiyle bunlara ili§kin faiz risk!, dOviz risk! 
likidite risk!, ekonomik ve politik riskler, ulke riski ve ihracatc1, ithalat
c1 ve garantOr risklerinin tOmunQ de Ostlenmektedir. Bankanin forfaiting i§
lemlerindeki sorumlulugu aynen bir dOnOlemez akreditifi teyit etmesinde oldugu · 
gibidir. Forfaiter'in ihracatciya degil senedi garanti eden yabanci bankaya 
kredi vermesi sOzkonusudur. 

(325) tktisat Bankasi, "Forfaiting" Egitim Modarlugu Yayinlari, s. 8 
(326) Garanti Bankasi, "Forfaiting" Egitim Mudurlilgu Yay1nlar1, s. 6 
(327) Factoring, Forfaiting, Leasing" Op. Cit., s.70 
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2.5. FORFA!T!NG'!N GENEL OZELL!KLER! 

2.5.1. GER! ODEME 

Forfaiting'e konu clan alacaklar, genellikle 5 y1l vadeli olmakta ve 
Odemeler 6'§ar ayl1k e§it taksitler halinde yap1lmaktad1r. Odeme arac1 olarak 
emre yaz1l1 senet veya policeler kullan1lmakta ve ilk taksit mal1n yfiklenme
sinden itibaren gecen 6. ay1n sonunda Odenmektedir(328). 

2.5.2. !~LEMDE KULLANILAN DOV!Z!N C!NS! 

Forfaiting'de i§lemler ve Odemeler genellikle $, DM, SF cinsinden 
yap1lmaktad1r. Bu paralar1n Euro-pazarlarda yayg1n olarak kullan1lmas1, for
faiter'1n i§lemleri finanse etmesini bayak OlcOde kolayla§t1rmaktad1r. Ayr1ca, 
forfaiting'de maliyetler forfaiter'in fan maliyetine gOre belirlendiginden is
tikrars1z paralar Ozerinden yap1lacak anla§malarda, artan risk nedeniyle mali
yet yfikselecek ve sonucta forfaiting'in bedeli artacakt1r(329). 

2.5.3. !SKONTO 

Forfaiting'de ihracatc1 elindeki senet ya da policeyi anlaemaya va
r1lan bir oran Ozerinden ve vadelerine gOre forfaiter'a iskonto ettirmekte ve 
kar§1l1g1nda nakit almaktad1r(330). Bu a§amada, ihracatc1 ac1s1ndan i§lem so
na ermekte ve ihracatc1dan hie bir §ekilde herhangi bir talepte bulunulamamak
tad1r(331). Forfaiting'de iskonto oranlar1 genellikle anla§man1n yap1ld1g1 s1-
rada Euro-pazarlarda gecerli clan faiz oranlar1na yak1n olmaktad1r. tskontolar 
genelde sabit bir oran Ozerinden yap1lmakla birlikte cok seyrek olarak dalga
lanan iskonto oranlar1 da kullan11abilmektedir(332). 

2.5.4. ODEME ARACLARI 

Forfaiting'de en yayg1n Odeme araclar1 bona, senet ve policelerdir. 
Ortacagdan bu yana kullan1lmakta olan bu Odeme araclar1n1n herkes taraf1ndan 
bilinmesi, kabul edilmesi ve·sonucta tahsilat1n1n kolayl1g1 etkili olmaktad1r. 
Bunun yan1s1ra, bu tar Odeme araclar1na ili§kin uluslararas1 dOzeydeki yasal 
s1n1rlar1n 1930'da dazenlenmi§ olmas1n1n saglad1g1 gQvence de sOz konusu yay
g1nl1g1n Onemli bir nedenini olu§turmaktad1r. 

Forfaiting'de yayg1n olarak kullan1lan emre yaz1l1 senetler ile 
Odeme emirleri aras1nda haklarin devri ac1s1ndan farkl1l1k bulunmaktad1r. Ode
me emrinde, Odeme taahhadanan yerine getirilmemesi durumunda teknik olarak her 
an ihracatc1ya ba§vurulabilmekte, bunu Onlemek icin ek bir kayda gerek duyul
maktad1r. Emre yaz1l1 senette ise, ihracatc1 senedi forfaiter'a devrettikten 
sonra tilm risk ve sorumluluklar1 da devretmi§ olmaktad1r(333). 

Forfaiting'de kullan1labilecek olan diger Odeme araclar1 kredi mek-

(328) Beratiye Onca, Op. Cit., s. 18 
(329) Beratiye Onca, Op. Cit., s. 18 
(330) Beratiye Onca, Op. Cit., s. 18 
(331) Turhan Tilmay, Op. Cit., s. 232 
(332) Beratiye Onca, Op. Cit., s. 18 
(333) Beratiye Oneil, Op. Cit., s. 19 
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tuplari ve muhasebele§tirilmi§ alacaklardir. Ancak, bunlarin tahsil edilmesi
nin gQclOgO, ceeitli Qlkelerde farkli yaptirimlara tab! olu§u ve bir baekasina 
devredilebilmesinin ancak Ozel izinle olanakli olmasi, sozkonusu Odeme aracla
rinin yayginl1k kazanmasini Onlemektedir(334). 

2.5.5. BANKA GARANT!St 

Forfaiting yapan firma alacaklar1nin Odenmemesi riskine kar§i gtlve
nilir bir bankanin teminat1ni istemektedir. Garanti veya aval §eklinde verilen 
bu teminatlarla banka Odemenin yapilmamasi durumunda belirli bir miktarin1 
kendisinin Odeyecegini taahhilt etmektedir. Bu §ekilde hem alacagin gQvence al
tina alinmasi, hem de gerektiginde forfaiter'in elindeki Odeme araclarinin 
ikincil piyasada pazarlanmasi kolayla§maktadir(335). 

Bore belgesini satin alan, satin alma i§lemini ba§vuru hakki olmamak 
kaydiyla yapt1gindan borcluya ili§kin tam riskleri yilklenmektedir ve bu konu 
"forfaiting" i§leminin esasid1r. Borclu Odeme yetenegi konusunda §Ophe olmayan 
cok saygin bir ki§i veya kurulu§ olmad1kca, bore belgesini satin alan, bore 
icin bir teminat arayacaktir. Bu teminat, borcu satin alan1n (forfaiter) kabul 
edebilecegi bir bankan1n veya devlet kurulu§unun avali veya §artsiz ve dOnill
mez bir garanti mektubu §eklinde olacaktir. Aval veya garanti mektubu bore 
belgesini satin alan1n teminat1ni te§kil edecek ve belgeyi daha sonra ikinci 
piyasada (secondary market) satabilmesini saglayacaktir. 

Aval, police/bononun yilz\lne yazilan §artsiz ve dOnOlmez bir kefalet
tir(336). Kimin icin verildiginin aval §erhinde ac1klanmasi gerekir. Aciklan
mami§ aval ke§ideci icin verilmi§ say1l1r. Forfaiting ieleminde police kulla
nilacaksa ke§ideci yani ihracatci degil muhatap yani ithalatc1 icin kefalet 
saglanmas1 gereklidir. Bu nedenle policelerde muhatap/ithalatc1 lehine aval 
verildiginin, bunlarin adi yazilmak suretiyle belirtilmesi daha uygun olacak
t1r. Ancak, muhatap/ithalatc1 ad1 yaz1lmaks1z1n "per aval" veya "for aval" ya
zilarak imzalanmi§ aval §erhleri de Forfaiter icin yeterli teminat1 olu§turur. 
Bonolarda, bono yQz\lne sadece "per aval" veya "for aval" ibaresi yaz1larak im
zalanmasi yeterlidir. Policeye veya bonoya aval veren bankan1n acik isminin 
aval §erhinin alt1na yaz1lmasi ve yetkililerce imzalanmas1 gerekir. 

Aval bazi illkelerin hukuk hilkOmlerinde yer almadig1ndan bu durumda 
kef 11 kef aletini ayr1ca dozenleyecegi bir garanti mektubu ile vermek zorunda 
kal1r. 

BOyle bir garanti mektubunun; 
- DOnOlmez, 
- Sarts1z, 
- Devredilebilir, 
- MOstakil (Garanti dayanagi sati§ sOzle§mesi hukamlerinin yerine 

getirilmesine bagl1 olmayan) 
- BOl\lnebilir (Ayr1 ayri yapilacak Odemelerden her birinin tutari ve 

vadesi belirtilmelidir) 
olmasi gerekir. 

(334) Beratiye Oneil, Op. Cit., s. 19 
(335) Beratiye Onco, Op. Cit., s. 19 
(336) Vecdi Onay, Op. Cit., s. 182 
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2.5.6. VADEL! FORFA!T!NG !SLEMLER! 

!hracat1n1 kendi kaynaklar1 ile kredili olarak finanse etmek gQcOn
den yoksun clan ihracatc1lar, forfaiter ile bu finansman1n saglanmas1 konusun
da Onceden ilitkiye gecerek maliyetlerini ona gOre hesaplamak egilimindedir
ler. Bu amacla forfaiter yaklatik bir iskonto oran1 belirlemekte ve ihracatc1 
di1ar1daki a11c1 ile gOziltmelerini bu baz ftzerinden yftziltmektedir. Daha sonra 
forfaiter 1 1n saglayacag1 finansmana ili§kin kesin bir teklif ortaya koymakta 
ve ihracatc1ya bu teklifi kabul etmek ftzere genellikle 48 saatlik bir sQre ta
n1nmaktad1r. Bu secim sftrecinin 1-3 ay aras1nda degi§mesi durumunda ihracatc1-
dan ek bir bedel istenmemektedir. !hracatc1 ile forfaiter aras1nda anla§ma ya
p1ld1ktan sonra ihrac edilen mallar1n a11c1ya ula§mas1na kadar baz1 durumlarda 
alt1 ay1 bulan bir sftre gecmektedir. Forfaiting anla1mas1 genellikle ihracat1n 
gerceklettirilmesinden Once yap1ld1g1 icin, "anlatma sftresi" olarak an1lan bu 
silrede, taraflar yftkilmlillilklerini yerine getirmek zorundad1rlar. Bu dOnemde 
anla§madan vazgecmesi halinde ihracatc1, forfaiter'1n o zamana kadarki 
masraflar1n1 kar11lamak durumundad1r. 

2.5.7. FORFA!T!NG !SLEM!NDE TUTAR VE VADE 

!skonto ettirilecek tutar1n en az 100.000 Dolar olmas1 ve vadeninde 
en az 3 ay olmas1 esast1r. Meblagda en fazla s1n1r1 yoktur, cok bftyftk tutar
larda sendikasyon suretiyle itler yap1labilir. Maksimum vade ftlkeye gore de
gi1mekte olup baz1 Olkeler icin 10 y1la kadar vadeler kabul edilmektedir. 

2.6. FORFA!T!NG'!N TEKN!K 0ZELL!KLER1(337) 

- Ticari Riskin Kar11lanmas1 

Senet, Police gibi Odeme araclar1n1n kar§1l1klar1n1n Odenmemesi ris
kini gidermek amac1yla saglanan banka garantisinin masraflar1 genellikle itha
latc1 taraf1ndan kar11lanmaktad1r. 

- Olke Riskinin Kar11lanmas1 

Forfaiting itleminde Odeme yfikilmlillilgOnde bulunan tarafa ilitkin po
litik ve transfer riskleri de dikkate a11nmaktad1r. Bu riskin kar§1lanmas1 i
cin illkelere gOre % 0,5 ile % 3,5 aras1nda degi§en bir bedelin ihracatc1 tara
f1ndan Odenmesi gerekmektedir. 

- Finansman Bedelinin Kart1lanmas1 

Forfaiter'in saglad1g1 finansman1n fon kaynag1 genellikle Euro-pa
zarlar oldugundan, finansman maliyetleri de bu piyasada ki faiz oranlar1 dft
zeyinde olutmaktad1r. 

Bu maliyetlerin yan1 s1ra, forfaiting itleminin vadeli olmas1 duru
munda, iskonto oranlar1n1n faiz oranlar1n1n seyri de dikkate a11narak saptan
mas1 gerekmektedir. Vadeli forfaiting'de maliyetler an1nda yap1lan forfaiting
den daha yftksek olmakta, bunda faiz oranlar1ndaki degitiklik riski ve Onceden 
fon ay1rma zorunlulugu gibi ek maliyet unsurlar1 etkili olmaktad1r. 

(337) Beratiye Oncft, Op. Cit., s. 20-21 
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2.7. FORFA!T!NG'DE R!SKLER 

- !hracatc1n1n Riski 

!hracatc1n1n bir ba§ka finansmana gitmemesinden dolay1 kar§1la§t1g1 
risktir. Ba§ka bir anlat1mla, firsat maliyetinden kaynaklanan bir risktir. 

!hracatc1, ithalatc1n1n taahhfit sfiresi icinde sOzle§meyi iptal etme
si ya da herhangi bir nedenle kontrat1n tamamlanamamas1 halinde risk ile kar§1 
kar§1yad1r. BOyle bir durumda ihracatc1n1n forfaiter'1n zarar1n1 tazmin etmesi 
gerekebilir. 

!hracatc1 icin bir diger risk §U olabilir. Taahhfit sdresi icinde po
lice ya da bononun kendi kabul ettigi paran1n di§1nda bir para cinsi ile ha
z1rlanmas1d1r. BOyle bir durumda para hareketleri ihracatc1y1 olumsuz etkile
yecektir. 

- !thalatc1n1n Riski 

tthalatc1n1n filkesinin para birimi cok belirsizse, hie bir forfaiter 
orta vadeli finansman vermeyecektir. Bu durumda senet ba§ka bir para birimi 
ile haz1rlanacakt1r. tthalatc1 dOviz paritelerinden kaynaklanan bir riskle 
kar§1 kar§1ya kalacakt1r. 

Forfaiting i§lemlerinde borclar hemen degil, daha ileri bir tarihe 
haz1rlanacakt1r. Bu nedenle, bu tfir vadeli borclar1n dikkate al1nmama ihtimali 
vard1r. Bu durum i§letmeyi nakit riski ile kar§i kar§1ya birakabilir. Para bi
rimleri ile belirlenmi§ vade cizelgeleri kullanmak, nakit ak1m tablolar1 dfi
zenlemek bu risk! azaltacakt1r. 

- GarantO?iln Riski 

Forfaiting finansmaninda, garantOrfin emre yaz1li senedi veya police
yi vadesi geldiginde Odemesi veya ithalatc1dan istemesi gerekir. tthalatc1n1n 
Odemeyi geciktirID.e olas1l1g1 bulunmaktad1r. Bu olas1l1k nedeniyle garantO?iln 
belirli bir likit miktarin1 sdrekli at1l tutmas1 gerekir. Bu ise, bir maliyet 
unsurudur. !thalatc1n1n hie Odeme yapmamas1 durumunda maliyet cok daha bdyfik 
olacakt1r. tthalatc1 taraf1ndan Odemeler ddzenli yap1ld1g1 sfirece risk sOzko
nusu olmayacakt1r. 

!thalatc1n1n filkesinin sava§ gibi nedenlerden dolay1 sorunlar yarat
mas1 da olanakl1d1r. Olke riski diyebilecegimiz bu durum garantor icin olum
suzdur. 

- Forfaiter'in Risk! 

tthalatciya forfaiting teklifinin gOnderilmesinden teklifin kabulfine 
kadar gecen sdre opsiyon sfiresidir. Bu sfire icinde forfaiting i§leminin yap1l
mas1 kararla§t1r1lmi§t1r. Ancak, yaln1zca iskonto oran1 belirlenmi§tir. Bu sfi
re icinde ithalatc1n1n i§lemi kabul etmemesi olanakl1d1r. Bundan dolay1 kay
naklanan risk forfaiter'e yans1yacakt1r. Opsiyon sfiresi icinde forfaiter, faiz 
oranlar1n1n aleyhine dOnmesi riski ile de kar§1 kar§1yad1r. 
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!thalatc1n1n i§lemi kabulO.nden mal ve hizmetlerin teslimine kadar 
gecen taahhQt dOneminde de risk sOzkonusudur. Burada forfaiter k~ndisini bir 
finansman i§lemine kanalize etmektedir. Ancak i§lemin gercekle§meme risk! bu
lunmaktadir. Pratikte, forfaiter bu riskten korunmak icin forfaiting'e konu 
olacak varl1klar1 alana kadar beklemeyi tercih edecektir. 

Ayrica, forfaiter icin Qlke risk! ve dOviz risk! sOzkonusudur. 

2.8. FORFA!T!NG !~LEM!N!N MAL!YET! 

Forfaiting i§leminin maliyeti ce§itli gruplara ayr1lmaktad1r. 

- Ticari Riskin Kare1lanmas1 

Banka avalinin veya garantisinin saglanmas1n1n gerektirdigi giderler 
ihracatc1ya degil, ithalatc1ya aittir. Bu nedenle banka avalinin, garantisinin 
ihracatciya getirecegi bir yQk sOzkonusu degildir. Ancak, ithalatc1 bOyle bir 
garantinin saglanmas1nda istekli gOrO.nmezse, ihracatc1n1n banka avalinin veya 
garantisinin gerektirdigi giderleri Qstlenerek bu garantiyi saglamas1, yine de 
lehine olacaktir{338). 

- Politik ve Transfer Riskinin Kare1lanmas1 

Olke riskinin kar§1lanmas1, Ulkenin kredi degerliligine ve piyasa 
ko§ullar1na gOre belirlenmekte olup, komisyon oran1 y1ll1k % 1/2 - % 5 aras1n
da degi§mektedir. Transfer riskini Onleyebilmek icin Qlke riskini iyi deger
lendirilmesi gereklidir. Bankalar bu bak1mdan Qlke risklerini de dikkate al
makta ve Qlkeler itibariyle de risklerini dag1tmaktad1rlar(339). 

- Para Kullan1m1 ve Faiz Riskinin Kare1lanmas1 

Fon saglama maliyeti, Euro-Para faiz oranlar1na bagl1d1r. Bankanin, 
faiz riski ve para kulland1rma kar§1l1g1 olarak uygulayacag1 fiyat, ayn1 para 
biriminin ee dOnem icin vadeli ielemlerinin Euro-pazarlardaki maliyetini yan
s1 tacakt1r. 

YOnetim ve diger giderler kar§1l1g1 olarak da bankalar y1ll1k % 1/2 
oran1nda komisyon almaktad1r. 

Forfaiting l§lemlerinde, alacaklar1n satin al1nmas1 ileri bir tarih
te gercekle§ecekse, yukar1da belirtilen ticari riskin, Qlke riskinin, para 
kullan1m1 ve faiz riskinin, yOnetim giderlerinin kare1lanmas1na ek olarak, 
taahhQt komisyonu, ceza ve opsiyon Qcretleri gibi ek giderler sOz konusu ola
bilmektedir. 

- Taahhttt Komisyonu 

Belgelerin sunulmas1 ileri bir tarihte olacaksa, bankalar taahhQtte 

(338) Dr. Oztin AkgQc; "1hracatin Finansman1nda Bankalar1n Kulland1klar1 Yeni 
Teknikler" Die,Ticarette Durum, TQrktrade Yay1nlar1, 87/2, s.42-43 

(339) Ibid., s. 50 
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bulunduklar1 tarih ile senetlerin iskonto edildigi sdre aras1nda, finanse edi
lecek tutar dzerinden y1ll1k % 3/4 - 1,5 aras1nda degi§en oranda taahhdt ko
misyonu (commitment Fee) almaktad1rlar(340}. Taahhdt sdresi 6 ay hatta bazen 
daha uzun sdreli olabilmektedir. 

) 

Eger uygulanacak sabit faiz oran1, iskonto i§leminden Once belirle-
niyorsa, bankan1n (forfaiter'1n) yaln1z i§lem tarihindeki Euro-faiz oran1n1 
degil, faiz oranlar1ndaki gene! egilimi de gOzOndnde tutmas1 gerekir. Bu ne
denle bir taahhdt sdresi iceren forfaiting i§lemlerinde faiz oran1, an1nda 
iskonto edilen senetlere uygulanan faiz oran1ndan genellikle daha ydksek ol
maktadir( 341}. 

Taahhdt sdresi iceren Forfaiting i§lemlerinde bankan1n taahhdt ko
misyonu almas1 ve daha ydksek iskonto oran1 uygulanmas1, bankan1n girmi§ oldu
gu ·taahhdddn yan1 s1ra kur ve f aiz riskini kare1lamas1 yOndnden de hakl1 gO
rdlmektedir. 

Forfaiting i§lemlerinde opsiyon sdresi de sOzkonusu olmaktad1r. Ban
kan1n, Forfaiting icin ileri sdrdaga ko§ullar1n, ihracatc1 taraf1ndan kabuld 
icin zaman gecmesi gerekmektedir. Opsiyon sdresi 48 saat ve daha kisa ise ban
kalar bu sdre icin dcret almamaktad1rlar. Eger ihracatc1ya ko§ullar1n red ve 
kabuld icin daha uzun, Ornegin 1-3 ay gibi bir opsiyon sdresi tan1n1yorsa bir 
opsiyon komisyonu a11nmaktad1r. Bu opsiyon komisyonu, anla§man1n ba§lang1c1n
da Odenmektedir. 

Buna gOre; ithalatc1 ve ihracatc1 aeag1da belirtilen maliyet etken
lerine katlanmak zorundad1rlar. 

!thalatc1lar icin tek maliyet; garanti dcretidir. Eger forfaiter 
garanti konusunda 1srar etmemi§se, katlanacag1 ek risk nedeniyle garanti dc
retine yak1n bir dcret isteyebilir. 

thracatc1 icin maliyet; Forfaiter'in yukar1da belirtilen faktOrleri 
dikkate alarak hesaplayacag1 iskonto oran1 ihracatc1 ac1s1ndan en Onemli mali
yet unsurudur. thracatc1n1n katlanmak zorunda oldugu bir diger maliyet unsuru 
taahhdt komisyonudur. Bunlar1n yan1 s1ra ihracatc1 opsiyon acreti Odemektedir. 
Ayr1ca, Forfaiter, iskonto miktar1n1 belirlerken, Odemelerde belli bir gecik
meyi hesaba katarak, bekleme sdresi icin dcret talep eder. Bekleme sdresi ge
nelde 2-3 gdn olmaktad1r. 

2.9. FORFA!T!NG !LE F!NANSMANIN YARLARLARI VE SAKINCALARI 

2.9.l. !HRACATCI ACISINDAN 

Yararlar1: 

- Forfaiting sabit faizli bir finansmand1r. 

(340) Vecdi Onay; Op. Cit., s. 179 
(341) Factoring, Forfaiting, Leasing, Op. Cit., s. 72-73 
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- thracatc1 icin kredili mal sat1§1ndan dogan alacag1n tahsil edile
meme risk! olmamakta, risk forfaiter (Bore belgesini satin alan banka) tara
f1ndan tlstlenilmektedir. CUnktl, Forfaiterin (bankan1n) borcun Odenmemesi duru
munda ihracatc1ya bavvuru hakk1 bulunmamaktad1r. Finansman forfaiter taraf1n
dan ihracatc1ya rilcusuz saglan1r. 

- thracatc1 mallari gOnderir gOndermez veya hizmeti gerceklevtirir 
gerceklevtirmez beklemeksizin paras1n1 nakit olarak a11r. Bu ihracatc1 ac1s1n
dan likidite, finansal kaynaklar1n serbestligi ve bavka amaclarla yeniden ya
t1r1m demektir. 

- !hracatci yOnUnden dOviz kuru, faiz oran1 degi§ikligi riskleri, 
politik riskler ve garantor konusunda c1kabilecek sorunlar bulunmamaktad1r. 
Parite ve faiz degi~ikliklerinden art1k ihracatc1 degil forfaiter etkilenecek
tir·. Borclunun ve garantOrUn durumunda meydana gelebilecek degif}ikliklerden 
dogan risk de forfaiter'a ait olacakt1r(342). 

- !hracatc1n1n alacaklar1n yOnetimi ya da tahsili icin para ve zaman 
harcamas1na gerek kalmaz. 

- !hracatc1n1n her bir ivlemi ayr1 bir forfait finansman1na konu 
olabilir. !hracatc1 tUm ivlemleri icin forfaiting ile finansmana gitmek zorun
da degildir. 

- tvlem yap1lmadan Onceden fiat al1nabilmesi mUmkUn oldugundan ihra
catc1 hesaplar1n1 Onceden yapabilmektedir. 

- DOviz a11m belgesi iskonto i~lemi yap1ld1g1nda hemen dtlzenlenecek 
ve taahhtlt hesab1 kapat1lacakt1r. 

- thracat ivlemi ile ilgili bilgiler kesinlikle gizli kalmaktadir. 

- Kullanilanborc belgelerinin devri kolay oldugundan i1Jlem kisa 
zamanda tamamlanmaktad1r. 

Sak1ncalar1: 

- thracatc1 borcla ilgili belgelerin gecerli olarak haz1rland1g1, 
garanti edildigi, herhangi bir Odememe durumunda kendisine rilcu edilmeyecegi 
konusunda emin olmal1d1r. Bunun icin ithalatc1 tllkenin yasalar1n1, senetler 
konusundaki dtlzenlemelerini, garanti ve aval iGlemlerini cok iyi bilmelidir. 
Bununla birlikte uygulamada bu konudaki sorumlulugun forfaiter'e ait olduktl 
kabul edilir. 

/ 

- Eger ithalatc1n1n garantOril, forfaiter tarafindan yeterli bulun-
mam11Js~ ihracatc1 sorunla karv1lavabilir. 

- Forfaiter tUm riskleri kabul etmektedir. Bu nedenle benzer bore 
i~lemlerine oranla daha ytlksek bir para isteyebilir. 

(342) Doc. Dr. Muzaffer Demirci, Op. Cit., s. 64 
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2.9.2. lTHALATCI ACISINDAN 

Yararlar1: 

- !§lemin belgeleri basittir ve cabuk tamamlanir. 

- !thalatc1 bu yOntemle sabit faizli kredi alm1§ olur. 

Sak1ncalar1: 

- Bankadan ald1g1 garanti veya aval genellikle kendisi icin sOzko
nusu olan kredi limitinin kullan1m1 §eklinde gOrtllfir. 

- !thalatc1n1n garanti Qcreti Odemesi gerekecektir. 

- Forfaiter'in kabul edecegi emre yaz1l1 senet veya policenin yasal 
durumu ac1kt1r. Bu belgeler kesin Odeme yQkQmlfilfigQ vermektedirler. !thalatc1 
ithal ettigi mallarla ilgili bir sorun oldugunda bedelini Odememe gibi bir yo
la gidemeyecektir. 

- Forfaiter'in isteyecegi yQksek komisyon ihracatc1 kadar ithalatc1-
n1n da aleyhinedir. 

2.9.3. FORFAITER ACISINDAN 

Yararlar1: 

- Belgeler basit ve cabuk haz1rlanabilir niteliktedir. 

- Sat1nal1nan senetler kolayca transfer edilebildiginden ikincil 
piyasalarda sati§ yapmak olanakl1d1r. 

- !hracatc1 ve ithalatc1 icin aleyte bir durum olan yQksek komisyon 
forfaiter ac1s1ndan cekici bir durumdur. 

Sak1ncalar1: 

- Bore Odenmedigi takdirde, Forfaiter'in ba§vurabilecegi veya rtlcu 
edebilecegi kimse yoktur. 

- Forfaiter ithalatc1 filkedeki emre yaz1l1 senet ve policelere ili§
kin mevzuat1 iyi bilmelidir. 

- Forfaiter ayn1 zamanda garantOrQn kredi degerliligini Olcmek zo-
rundadir. 

- Forfaiter senetlerin vadesi gelmeden Odemesini h1zland1ramaz. Va
de doluncaya kadar dOviz kuru ve faiz oran1 riskleri ile kar§1 kar§1yad1r(343) 

·~ 

(343) !ktisat Bankasi, Forfaiting; Op. Cit., s.4-7 
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2.9.4. GARANTOR ACISINDAN 

Yararlari: 

- Belgelerin basitligi ve cabuk hazirlanabilirligi diger taraflar 
icin oldugu kadar garantOr icinde avantajlidir. 

- Garantor verdigi hizmet kar§iliginda para kazanmaktadir. 
Dezavantaji ise, garanti ettig belgeler kar§isinda mutlak yQkOmlft olma-

Sl.dl.r. 

2.10. FORFAlTlNG YAPAN BANKALARIN l~LEMLERl 

Forfaiting'de alacak hakkini satin alan banka (forfaiter) ba§lica Oc 
i§lem Qstlenmi§tir. 

- !thalatcinin kredi degerliligini saptama, 
- Finansman saglama 
- Tahsil edilmeme riskini Qstlenme 

Forfaiting i§lemi yapan bankanin sagladigi yararlar a§agida belir
tilmi§tir. 1 

- Bankalarca finansman Qcreti (Cari faiz orani-Euro-currency orani + 

Spred) pe§in alinir. 

- Bankalar Qstlenmi§ olduklari riskleri ce§itli §ekillerde en aza 
indirmekte, bununla birlikte bell! bir komisyon geliri elde edilmektedir. 

- Bankalar ihracatci ile anla§ma yapilmasinin ardindan, senetlerin 
iskonto edili§ine kadar gecen sore icin ayrica taahhQt komisyonu alirlar. 

- Bankalar; senetlerin tQmQ veya bir bOlQmftnQ, diger bir bankaya 
(forfaiter) veya Menkul Kiymetler Piyasasina yatirarak fon saglayabilirler. 

- Bankalar, forfaiting araciligi !le dOviz girdisi saglamaktadirlar. 

2.11. KONUNUN T'ORK!YE ACISINDAN DE~ERLEND!R!LMES! 

Forfaiting TQrkiye icin oldukca yen! bir finansman teknigidir. thra
catin finansmaninda son y1llarda gerek yabanci ve gerek TQrk bankalarinca ilgi 
duyulmaktadir. 

Forfaiting kambiyo mevzuatimizda §Oyle dftzenlenmi§tir: 

T.P.K.K.Hakkindaki 32 Sayili Karar ve bu Karar'a ili§kin thracat 
Rejimi Kararlari ve thracat YOnetmeligi konuya mevzuat yOnftnden aciklik getir
mektedir. 
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- Kabul kredisi esas1na gOre sat1§ta policeler en cok 180 g11n vadeli 
ve konvertbl bir dOviz cinsi Ozerinden dOzenlenmi§ olacakt1r. Hazine ve D1§ 
Ticaret MOste§arl1g1'ndan izin almak suretiyle sat1§ anla§mas1nda belirtilen 
sOrelerde tahsil edilmek Ozere kredili ihracat yap1labilir. Kredili ihracattan 
alacaklar policeye baglanmayabilir. 

- Policeler ve kredili ihracattan akreditife bagl1 alacaklar; 

- Ke§ideciye rilcu edilemeyecegi (without recourse) §art1n1 ta§1mak, 

- 1skonto oran1 uluslararas1 para piyasas1nda gecerli oranlar1 
gecmemek, 

§art1yla yurt di§1ndaki banka ve kurulu§lara iskonto ettirilebilir. 

-Policelerin muteber bir bankan1n avalini veya garantisini ta§1mas1 
veya alacag1n muteber bir bankan1n dOnOlmez akreditifinden dogmas1 halinde is
konto i§lemi yurt icindeki bankalar taraf1ndan da yap1labilir. 

-1skonto yap1ld1g1nda, senet bedelinin tamam1 Ozerinden dOviz a11m 
belgesi, iskonto tutar1 icin dOviz sat1m belgesi dOviz al1§ kurundan dOzenle
nir. DOviz al1§1n1n yap1lmas1ndan sonra kambiyo taahhOt hesab1 kapat1l1r. 

Buna gore, tOrk ihracatc1s1, kredili ihracat dolay1s1yla a11c1dan 
ald1g1 yabanc1 bankan1n avalini ta§1yan emre yaz1l1 senetleri kendi bankas1na 
" teminats1z-without recourse" kayd1yla, yani Odenmemeleri halinde kendisine 
ba§vurulmamas1 ko§uluyla, ciro ederek satmak suretiyle bankas1ndan finansman 
saglayabilir. Aksi halde, ihracatc1n1n bu senetleri bankas1 arac1l1g1 ile yurt 
di§1nda iskonto ettirerek vadelerinden Once paraya cevirmesi de olanakl1d1r 
(344). 

Kredili ihracata ili§kin yukar1da sozo edilen yasal dOzenleme ve uy
gulamalara ragmen Olkemizde forfaiting'e ili§kin henOz cOzOmlenmemi§ ce§itli 
yasal sorunlar bulunmaktad1r. Forfaiting'in bir kredi i§lemi mi, yoksa kabul 
edilmi§, aval verilmi§ bir kambiyo senedine yapilan mali bir plasman mi oldugu 
henoz ac1k1ga kavu§turulmam1§t1r. 

Satin al1nm1§ bir kambiyo senedi, mOracaat hakk1 bulunmad1g1na ve 
bir banka garantisi veya avali de ta§1d1g1na gore, bankalar1n menkul kiymetler 
portfOyOnde yer almas1 gereken bir finansal varl1kt1r. 

2.12. GENEL DEGERLEND!RME 

1980 sonras1nda di§ ticaretimizde gOrillen geli§meler, ihracat1n h1z
l1 art1§1, ce§itli sati§ tekniklerinin degerlendirilmesini, TOrkiye'de uygu
lanma ko§ullar1n1n1n ara§t1r1lmas1n1 zorunlu kilm1§t1r. Giderek uluslararas1 
piyasalarda Onemli pazar paylar1 elde eden TOrk ihracatc1lar1 degi§ik ithalat
c1 Olkelerle ve onlar1n ce§itli talepleri ile kar§1la§maktad1rlar. 

(344) Turhan TOmay; op.cit, s.171-172 
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Forfaiting konusunda bir degerlendirme yap1ld1g1nda TQrkiye ac1s1n
dan iki piyasa sOz konusu olmaktad1r. Bir, TO.rkiye'de vadeli mal sat1m1 sonucu 
ihracatc1n1n bQtQn riskinin a11nmas1 ve mal bedelinin ihracatc1ya hem.en Oden
mesini saglayan Qlke ici piyasa, iki, vadeli mal satin alan TO.rk ihracatc1s1na 
ait police ve emre yaz1l1 senetlerin sat1ld1g1 yurtd1§1 piyasalar. Forfaiting
de ithalatc1n1n sayg1nl1g1 cok Onemlidir. Daha Once de belirtildigi gibi illke 
riski ve ticari riskler belirli bir zaman dilimine yOnelik olarak forfaiter•ce 
Qstlenilir. Dogal olarak da bu kurumlar gQvenilir illke ve §irketlere ait tica
ri senetleri satin almak istemektedirler. Bu ac1dan bak1ld1g1nda yurt di§1nda
ki TQrk piyasas1n1n giderek canland1g1 ve geni§ledigi gOrQlmektedir. Tork bono 
ve policeleri rahatlikla el degi§tirebilmekte ve talep gOrmektedir. Bu Tork 
ihracatc1lar1 icin yeni kredi limitleri anlamina gelmektedir. TQrk ihracatc1s1 
kredili bir yat1r1m mal1 ithal etmek istediginde mal1n pahal1 olmas1 nedeni 
ile bir kism1n1 pe§in Odeyip kalan1 kredili alabilir. Kar§1 taraf1n da kabul 
etmesi halinde bir TQrk bankas1n1n bu senetlere aval vermesi gerekecektir. Bu 
banka, senetleri yabanc1 illkedeki sat1c1n1n bankas1na gOnderecek, banka da se
netleri emanete alacaktir. Mallar1n teslimi gercekle§ince ihracatc1n1n kulla
n1m1na sunacaktir. !hracatc1n1n bu a§amada iki secenegi bulunmaktad1r. Ya se
netleri vadesi gel~nceye kadar portfOyQnde bekletecek veya forfaiting hizmeti 
veren bir kurulu§a satarak nakit para elde edebilecektir. Forfaiter'de elde 
ettigi bu ticari senetleri elinde tutabilecegi gibi, ikincil piyasada satmay1 
da tercih edebilir. Halen TQrkiye icin uluslararas1 piyasalarda giderek geli
§en bir forfaiting piyasas1 bulunmaktad1r(345). 

Yabanc1 finans cevrelerine gore TQrkiye di§ ticareti forfaiting ile 
finansmana dogru yOnelmekte ancak Forfaiting klasik yap1s1ndan c1k1p orta va
deli i§lemlerden kisa vadeli i§lemlere kaymaktadir. Buna gerekce olarak da, 
Tilrkiye'nin sermaye mal1 ihrac eden bir illke olmad1g1, finansman gereksinimi
nin bilyQk bir kism1n1n kisa vadeli ve sevk Oncesi f inansman §eklinde oldugu 
gOsterilmektedir. 

Forfaiting-d1§ ticaretin finansman1 konusunda uzman bankac1l1g1 ge
rektiren bir finansman yOntemidir. Bu nedenle de i§lemler Londra, ZQrih gibi 
Onemli bankac1l1k merkezlerinde yogunla§m1§t1r. Ulkem.izde de bankac1l1k sektO
rQ bilyQk bir geli§me icinde bulunmakta olup, gelecek yillarda Forfaiting i§
lemlerinin TQrk bankalar1nca da yogun olarak yap1lacag1 s0ylenebilir(346). 

!c piyasada baz1 gQclilklere kar§1n, halen bir kac TO.rk bankas1 for
fai ting uygulamas1n1 ba§latm1§ bulunmaktadir. Bu gQn icin TQrk bankalar1 ancak 
bildikleri Qlke ve ithalatc1lar icin ve cok gQvenilir bankalar1n avali ile bu 
hizmeti sunduklar1 gOrQlmektedir. !skonto faizi Qlkenin risklilik durumuna go
re degi§mekte olup, kur riskinin azalt1lmas1 icin genellikle gQclQ para birim
leri ilzerinden dilzenlenmi§ policeler forfaiting konusu olmaktad1r(347). 

Ulkem.izde oldukca yeni olan bu uygulamay1 sQrdQren birkac Ozel banka 
genel olarak iki tQrlQ hizmet sunmaktadir. 

(345) Beratiye Oneil; Op. Cit., s. 70-76 
(346) Beratiye Oneil; Op. Cit., s. 43 
(347) DQnya Gazetesi; 08.08.1990 
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- !hracat teklifi verilmeden Once Forfaiting anla§mas1 yaparak, 

- !hracat i§lemi gercekle§tikten sonra Forfaiting yOntemi uygulayarak, 

!lk secenekte, ihracatc1, ithalatc1 firmaya kredili sat1§ teklifini 
vermeden Once bankaya ba§vurarak, gercekle§tirmeyi planlad1g1 ihracat hakk1nda 
bilgi vermekte, banka da, ihracat1n yap1lacag1 filke riskini degerlendirerek 
ihracatc1ya Forfaiting maliyetini bildirmektedir. !hracatc1 bu maliyetin sabit 
kalmas1n1 istiyorsa, o tarihten Forfaiting'in gercekle§ecegi (policelerin ke
sin sat1§1n1n yap1lacag1) tarihe kadar bir taahhfit komisyonu Odemeyi kabul e
derek bankadan kesin teklif istemekte ve anla§may1 yapmaktad1r. thracatc1 da
ha sonra bu Forfaiting maliyetini sat1§ fiyat1na ekleyerek ithalatc1 firmaya 
kredi teklifini vermektedir. Teklif kabul edilip, ihracat gercekle§tikten son
ra ithalatc1dan gelen ve onun bankas1n1n avalini ta§iyan policeleri bankaya 
getirerek kendisine rficu edilmeme ko§ulu ile satmaktad1r. Bu sat1§ sonucunda 
ihracatc1 iskonto edilmi§ meblag1 (bu genellikle kredisiz pe§in fiyat1na e§it 
olmaktad1r) nakit olarak tahsil eder. BOylece ihracatc1 hem kredili sat1§ ya
parak ithalatc1n1n talebini yerine getirmi§ olmakta hem de kendisi pe§in sat1§ 
yapm1§ gibi paras1n1 alma olanag1na sahip bulunmaktad1r(348). 

!hracat i§lemi gercekle§tikten sonra forfaiting yOntemi uygulanma
s1nda ise, ihracatc1 finansman1 saglanmam1§ kredili ihracat1 gercekle§tiril
dikten sonra ithalatc1dan ald1g1 avalli policeleri bankaya getirmektedir. Ban
ka bu senetleri, Qlke risk! ve policelerin vadeleri konusunda inceledikten 
sonra satin almaktad1r(349). 

Forfaiting piyasas1n1n mekansal boyutunda !svicre, bankac1l1k merke
zi olarak geleneksel Onemi ve uluslararas1 ticaretin finansman1nda sahip oldu
gu kOklfi ve uzun deneyimi ile, pazar1n ilk merkezini olu§turmaktad1r. !svicre 
bu alandaki Onemli yerini korurken, forfaiting i§lemlerinin kisa sOrede diger 
Avrupa merkezlerine yay1ld1g1 gOzleniyor. 

Euro-pazarlar1n geli§imine OncOlOk eden merkez olarak da Londra dik
kat cekmektedir. Daha cok !talyan ve Amerikan §irketlerinin yegledikleri, bir 
finansman tOrQ clan forfaiting i§lemlerinin yakla§1k yOzde 70'i bu kentte ger
cekle§tirilmektedir. 

Bugo.n Londra, ZOrih, Bonn forfaiting piyasalar1n1n Onde gelen mer
kezleri olarak kabul edilmektedir. Amerika'da ise son zamanlara kadar pek bi
linmeyen bu i§lemlerin h1zla yayg1nla§t1g1 gOzlenmektedir. BOyle bir art1§1n 
ya§anmas1na neden olarak, ihracatc1lar1n giderek artan risk faktOr\1 ve orta 
vadeli finansman olarak kullanma egiliminin gOclenmesi gOsterilebilir. Forfai
ting piyasalar1n1n geli§imini etkileyen faktOrler olarak; faiz oranlar1nda ve 
dOviz kurlar1nda gecmi§e oranla daha bQyOk dalgalanmalar1n olmas1, transfer 
riskinin zaman icinde artmas1, sigorta primlerinin yOkselmesi ve son olarak 
ihracat kredi ve sigorta garanti ko§ullar1n1n daha da s1n1rlay1c1 hale gelmesi 
gOsterilebilir. 

(348) Beratiye OncQ; Op. Cit., s. 79 
(349) Beratiye Oneil; Op. Cit., s. 80 
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Diger taraftan bu piyasan1n saglad1g1 hizmet paketinde de son y1l
larda ba§lica Oc geli§me gOzlenmektedir. Birinci geli§me ikincil piyasan1n 
geli§me yolunda oldugunu haber vermektedir. 

!kincisi, bQyftk tutarlarda olan fortaiting i§lemlerinde konsorsiyuma 
gidilmesinden kaynaklanmaktadir. OcftncOsO ise, forfaiting'de sabit faizli fi
nansman esas olmasina kar§1n, ikincil piyasada degi§ken oranl1 finansman uygu
lamalar1n1n gercekle§tirilmesine baglan1yor. 

Tam bu geli§melere kar§in, forfaiting piyasas1nda yeni giri§imleri 
zorla§t1ran baz1 s1n1rlamalar gOze carpmaktad1r. Oncelikle bu i§lemleri ger
cekle§tirecek uzman personel kadrosunun yetersizligi, bankalar1 olabildigince 
zorlamaktad1r. Ayr1ca sabit bir finansman tOrO olan bu teknik, son y1llarda 
Avrupa ve Amerika'da bircok Onemli bankan1n sabit faizli bore vermesinden kay
naklanan zararlara yol act1g1ndan, bankalar1n bu piyasaya giri§ini olabildi
gince zorla§t1rmaktad1r. 

Bu tor s1n1rlamalar sonucunda, bankalar1n yeterince forfaiting piya
sas1na yOnelemedigi ve dolay1s1yla piyasan1n tam potansiyele ula§amad1g1 sonu
cu dogmaktad1r. Ayr1ca pek cok ihracatc1n1n orta vadeli kredi gereksinimlerini 
kar§ilama konusunda forfait finansman1n1n saglayacag1 olanaklardan habersiz 
olmas1 da konunun bir ba§ka Onemli boyutunu gOstermektedir. Ancak bOtftn bu o
lumsuz say1labilecek geli§melere kar§in yap1lan ara§t1rmalar1n sonuclar1, ge
lecek y1llarda ticari bankalarca mO§terilerine artan Olcftde forfaiting hizmet
leri sunulabilecegini gOstermektedir. 

Kisaca; "Forfaiting" de "factorig" gibi ilk defa Amerikal1larla S. 
Birligi aras1ndaki ticari ili§kilerden kaynaklanm1§t1r. 1962 y11inda, Amerika, 
Sovyetler Birligi'ne Almanya ozerinden tah1l satmak istemi§, ancak, S.Birligi 
kredi talebinde bulunmu§tur. Amerikal1lar1n bu talebi kabul etmemeleri Qzerine 
Bu a§amada !svicreliler devreye girerek Amerikal1lar1n Sovyetlerden alacakla
r1n1 satin al1rlar ve sorun cOzftlOr. Bu Ornekten anla§1labilecegi gibi "forfa
iting" ile "factoring" arasinda tan1mda Onemli bir farkl1l1k yoktur. Aradaki 
fark "factoring"in k1sa vadeli "forfaiting"in uzun vadeli olmas1ndan kaynak
lanmaktad1r. "Factoring" 90 ila 180 gt\n vadeli tfiketim mallar1 ihracat1n1n fi
nansman1na yOneliktir. "Forfaiting" ise 3 y1l ile 7 y1l vadeli yat1r1m mallar1 
ihracat1n1n finansman1na yOneliktir. "Factoring" de politik ve transfer risk
leri yoktur, uzun vadeli olmas1 "forfaiting"in ayn1 zamanda politik risk! de 
kar§1lad1g1n1 ortaya koymaktad1r. 

GOrOldOgQ Qzere, uluslararas1 rekabet icinde finansman saglanmas1 
en Onemli olgulardan birisi olarak yer almaktad1r. BugQn di§ pazarlarda al1-
c1lara kredili mal satmak gittikce Onem kazanan bir konu olmu§tur. Olkemizde 
de giderek artan di§ ticaret rakamlar1 alternatif finansman yOntemlerinin uy
gulanmas1 gerekliligini ortaya c1karm1§t1r. Bu cercevede forfaiting'in, henoz 
cok geni§ bir kabul gOrmft§ olmasa bile gelecek bir kac y1l icinde Onemli fi
nansman tekniklerinden biri olmas1 olas1 gOzOkmektedir. 

Bu finansman tekniginin kullan1m1n1n artmas1 bir yandan ihracat ac1-
s1ndan Onem ta§irken, bir yandan da bankac1l1k sektOrftnftn geli§mesine olanak 
verecektir. 
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3. LEAS!NG (F!NANSAL K!RALAMA) 

3.1. LEAS!NG'!N TANIMI 

Leasing (Finansal Kiralama); belirli bir sore icin leasing veren 
(kiralayan) ile leasing alan (kiraci) arasinda yapilan ve leasing alan tara
findan secilip leasing veren tarafindan Qreticisinden satin alinan malin mOl
kiyetini, leasing veren de, kullanimini belirli bir kira kareiliginda leasing 
alanda birakan bir anlaemadir(350). 

3.2. LEAS!NG'!N GEL1S!M1 

1930 bOyQk ekonomik bunalimi sonrasi ABD ve sonralari Bati Avrupa'da 
ce§itli nedenlerden dolayi ortaya cikan finansal zorluklari aemak icin baevu
rulan bir finansman torn olan leasing; cok yaygin bir di§ ticaret finansman 
yOntemi haline gelmi§ olup, esasen proje finansmaninda en tercih edilen yOn
temlerden birisidir. 

Leasing terimi ilk defa 1877 yil1nda ABD'de Bell Telefon Sirketi ta
raf1ndan telefonlarin mO§terilerine kiralanmas1 sonucunda literatfirde kulla
nilmaya baelanmi§tir. Yine 1880 yilinda resmen United Shoe Company (Amerikan 
Ayakkabi Sirketi) ayakkabi makinelerini ayakkab1cilara kiralamaya baelamietir. 
Bu tarihte Oretici, leasing i§lemini ba§ar1l1 bir pazarlama arac1 olarak kul
lanmi§tir. 

Bu i§lemlerin arkasindan IBM, REM!NGTON, INTERNAT!ONAL CIGAR 
MACHINERY COMPANY gibi §irketler Orfinlerini satmak yerine kiralamaya baelami§
lar ve bu i§lemler gOnfimfizde de devam etmektedir. Bazi ulkelerde leasing yo
luyla yap1lan yatir1mlar toplam yat1r1mlar1n % 30'una ula§maktad1r(351). 

Yeni bir yatirimi finanse etmenin ce§itli yollari vardir. Genelde 
§irketler ya Ozkaynaklar1n1 kullanirlar ya da bir finans kurumundan kredi alir 
lar. Ancak, §irket Ozkaynaklar1n1n boy(lk ya da orta Olcekli yat1r1mlara bag
lanmas1 ayrica, bu krediler icin yQksek faiz Odenmesi firma acisindan verimli 
olmayacaktir. 

Ayrica, firmalarin nakde gereksinimi oldugunda da leasing ba§vurulan 
bir arac olmaktadir. Firma nakit giri§i saglamak istediginde, leasing §irketi
ne ba§vurarak firmanin yatirim mallarindan baz1larin1 satmak istedigini bildi
rir. Leasing §irketi bu mali firmadan satin alir ve bedelini firmaya Oder. An
cak mal firmayi terketmez, mali satan firmada kalir. Bu defa firma ile leasing 
§irketi arasinda bir kiralama sOzle§mesi yapilir ve firma malini kullanmaya 
devam eder. 

3.3. LEAS!NG !SLEM!NDE TARAFLAR 

(350) Bu tanim European Leasing Association tarafindan yapilmi§tir. 
(351) A.1.Terry and S.P.Amembol, The Handbook of Leasing Techniques and 

Analysis, Petrocelli Book, N.Y., 1982. Passim. 
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Leasing i§leminde Uc taraf vard1r: 

- Leasing! veren taraf; Qretici veya ihracatci, ihraci yapilacak 
olan mal1n areticisi veya ihracatcis1d1r. 

- Leasing! alan taraf; ihracata konu olan mali, ekonomik Omra boyun
ca kullanacak, kiralayacak ve sonunda mQlkiyetine devralacak olan ithalatci
dir. 

- Leasing i§lemini yQrQten taraf; leasinge konu olan mali mUlkiyeti
ne gecirip kar§1l1gini ihracatciya Odeyen ve vade sonunda malin bedeli itha
latc1dan geri alindig1nda mal1n mUlkiyetini ithalatciya devreden taraft1r. Ge
nellikle bir bankanin kurdugu §irket olup, mal bedelinin Odenecegine ili§kin 
garantiyi bu banka verir. 

3.4. LEAS!NG'!N CES!TLER! 

3.4.1. F!NANSAL K!RALAMA (F!NANC!AL LEAS!NG) 

Bu kiralama, kiralayan tarafindan kiraya verilmek amaci ile satin 
alinan malin fiyatini ve fiyati etkileyen diger maliyet unsurlarinin tamo.na 
kiracinin, kiralayana Odemek zorunda oldugu tamamiyle Odenmi§ bir kiralama 
§eklidir(352). 

Finansal kiralama a§agidaki §ekillerde siniflandirilabilir(353). 

a) Satin alma tercihli kiralama (lease with purchase option): Kira
c1n1n, kira saresi sonunda anla§maya var1lacak bir fiyatla kiraya konu olan 
mali satin alma tercihine sahip oldugu kiralama eeklidir. 

b) Art1k kazanclardan yararlanan kirac1 ile yapilan kiralama (lease 
with lessee enjoying residual benefits): sat1§ kazanclar1ndan pay alma hakk1na 
veya pazarlik yoluyla kiratamay1 yenileme hakkina sahip olan kirac1 ile yap1-
lan bir finansal kiralamad1r. Kirac1 burada artik kazanclardan(*) yararlanmak
tadir. 

3.4.2. 1SLETME K!RALAMASI (OPERAT!NG LEASE) 

Bu kiralama tUrOnde, sOzle§me genellikle kisa sarelidir. Ayrica, tam 
maliyetlerde kiralayan taraf1ndan kar§ilanmamaktad1r. BU sistemle, kiraya ve
ren taraf aretim, sat1nalma vb. maliyetlerden kurtulmak icin malin1 bir kac 
kez kiraya vermektedir. Bu i§lem finansal kiralamadan daha cok kira kontrati 
(rental contract) niteligindedir. Kisa dOnemli araba, bilgisayar vs. kiralama
si Ornek olarak verilebilir(354). 

(352) 
(353) 
(*) 

(354) 

lskender Sengezer, "Leasing" !GEME Yayinlari, s.4 
Ibid., 
Kiralama saresi sonunda, kiralanan mal1n degeri her iki taraf icinde s1-
fir olmaktadir. Ancak, bazi kiralamalarda, kiralama saresinin tamamlan
masindan sonra, kiralanan mal ekonomik Omro.nu tamamlamami§sa, mal yine 
bir degere sahiptir. Bu deger artik degerdir. 
lskender Sengezer, "Leasing" !GENE Yay1nlar1, s.5'den Analysis of equip
ment Leasing Contracts - A Tecnical.Paper, United Nations - N.Y., 1984. 

- 197 -



!§letme kiralamasini finansal kiralamadan ayiran Ozellikler a§agida 
belirtilmi§tir. 

Kiralama dOnemi sonunda 
mOlkiyet devrediliyor mu? 

Hayir 

v 

SOzle§me ucuz satin alma hakkini 
kapsiyor mu? 

Hayir 

v 

Kiralama dOnemi malin ekonomik 
Omrilniln bOyOk bir kismini mi kapsiyor? 

Hayir 

v 

Kira Odemelerinin toplaminin bugilnkO 
degeri malin piyasa degerinden bOyOk 

veya ona e§it midir? 

Hayir 

v 

Evet 

Evet 

Evet 

Evet 

v 

IFinansal Kiralamal 

Sekil: 25. !§letme Kiralamasi-Finansal Kiralama(355). 

3.5. K!RALAMA FAAL!YET!N!N T'ORLER!(356) 

Bir cok Olkede, makina, donanim ve teknoloji kiralamalarinda yalniz
ca finansal kiralama ve i§letme kiralamasi ayrimi ile yetinilmi§, vergi veya 
muhasebe dOzenlemelerine ve kiralama icin fon saglanan kaynaklarin f arklilik
larina gore kiralama §ekilleri geli§tirilmi§tir. 

(355) Tom Clark, Leasing Finance, London-1985, Euromoney Publication Ltd. s.14 
(356) TOrkiye !§ Bankasi Egitim MOdOrlOgQ tarafindan hazirlanan "Forfaiting

Factoring-Leasing" adli kaynaktan yararlanilarak hazirlanmi§tir. 
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3.5.1. SERMAYE KlRALAMASI (CAPlTAL LEASE) 

3.5.1.1. DOGRUDAN DOGRUYA KlRALAMA (Direct or Single Investment Lease) 

Bu tar kiralamada, kiralayan firma kiraya verdigi mal1n ya ilreticisi 
ya da sat1c1s1 durumundad1r. Ulkemizde bir aretici veya sat1c1 firman1n uret
gi veya satt1g1 mallari kendi pazarlama politikas1n1n bir geregi olarak dogru
dan dogruya kiraya vermesi olanakl1 degildir. 

Dogrudan dogruya kiralama, uclu taraf ili§kisi icinde gercekle§tiri
lebilir. Ocla grup ili§kisi icinde genellikle kiralayan kiralamaya konu olan 
mal1n ftreticisinden a11nmas1 icin gerekli finansman1 kendi kaynaklar1ndan sag
lar. bunun iein herhangi bir borelanmaya ba§vursa bile bu bore dogrudan dogru
ya kendi sorumlulugu alt1nda olan bir borelanma olacaktir. Gerek finansal ki
ralama gerekse i§letme kiralamas1 ikili veya uclu grup ili§kisi icerisinde 
gercekle§ebilir. Bu tftr ili§kilerde kiralayan genellikle ftretici veya tedarik
ei firmaya bagli bir §irkettir. Bu tar kiralayanlara bagli kiralayan (captive 
lessor) olarak da bilinirler. Bagli kiralayan banka veya bagimsiz bir kirala
yan ile ilretici veya tedarikci arasinda risk! payla§an bir §irket de olabilir. 

3.5.1.2. DOLAYLI VEYA ARACILI K!RALAMA (Leveraged Lease) 

Dolayl1 kiralamada kiraci, ftretici veya araci firma ile yat1rim yap
may1 dil§ilndago. mallar ilzerinde bir sat1§ sOzle§mesi hazirlar. Kiralayan §irket 
ise bu mallar1 kiracinin istegi azerine ve onun OngOrdago. satin alma sOzle§me
sine uygun olarak satin alir ve kirac1nin kullan1mina kira sOzle§mesi ile bi
rak1lir. Kiralayan §irket malin millkiyetine sahip olup, kiraya vermek ilzere 
satin alirken Ozkaynak ve kredi kullanabilir. Eger Ozkaynak kullanmi§sa iki 
taraf, kredi kullanmi§sa sOzle§meye bir aeanca taraf olarak bore veren de da
hil olacaktir. 

Dolayli kiralamada kiralayan kiralamaya konu clan mallar1 satin 
alirken katlandigi sermaye maliyetinin belli bir oranin1 kendi Ozkaynaklar1n
dan saglar. Bu oran genellikle % 20 - % 40 arasinda degi§ir ve pay oran1 
(equityportion) olarak adland1rilir. Sermaye maliyetinin Ozkaynaklardan kar
§ilanmayan kism1na da "bore fonlar1" (debt fund) denir ve genellikle yat1r1mc1 
bir kurulu§ tarafindan kar§1lan1r. Dolayl1 kiralamanin en temel Ozelligi, ya
t1r1mc1 kurulu§lar1n kiralama konusu mal1n satin al1nmas1 iein sagladiklari 
borclar icin kiralayana rftcu etme haklar1n1n olmamas1 (non-recourse) yani 
borclar1n geri Odenmesini isteyememeleridir. 

Al1nan kredilerin vadesi ile kiralama dOnemi birbirine dogrudan bag
lidir ve bu krediler genellikle donanim azerindeki bir ipotekle gOvenceye al1-
nirlar. Kira Odemeleri ve kirac1n1n diger avantajlar1 da borca kar§il1k gOven
ce olabilir. Yatirimc1 kurulu§lar (sigorta §irketleri, vak1flar ve trOstler), 
alacakl1lar (debt holders) veya bore saglayanlar (debt participants) olarak 
bilinmektedir. 

Bircok dolayl1 kiralama dazenlemelerinin karma§ikl1gi nedeniyle kira 
i§lem ve dazenlemeleri genellikle ek bir organizatora gerektirir. Bu organiza
tOr bir ucret kar§il1g1nda taraflar adina batan i§lemleri yilriltftr. 
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Dolayli kiralamanin duzenlenmesi ve yQrutalmesi maliyeti cok yilksek
tir. Kira dOnemi genellikle 5 yildan fazla, 7-15 y1llik dOnemi en cok rastla
nilandir. 

Dolayli kiralamanin cekici olueunun bir baeka nedeni de, paya kat1-
lanlarin toplam maliyetin yalnizca kacak bir kismini saglayarak kiralamaya 
konu olan malin mOlkiyetini elde etmeleridir. 

3.5.2. GERCEK KlRALAMA (True Lease) 

Vergi hukuku ac1s1ndan bir kiralaman1n gercek kiralama olarak kabul 
edilebilmesi icin sOzleemede OngOrfilen koeullar ve muhasebe duzenlemeleri yet
memektedir. 

Eger bir kira sOzleemesi Qlkeden Olkeye yerel ve yasal dOzenlemelere 
gore degi§ebiliyorsa bu durumda bu kiralama gercek kiralama olur. 

Gercek kiralama olarak sin1flandirilan kiralama ABD'de genellikle 
kirac1ya kiralama dOnemi sonunda kiraladigi mal1 gercek piyasa fiyat1ndan sa
tin alma veya sOzleeme bittikten sonra ek donemlerde gercek piyasa fiyat1n1 
yansitan kira bedelleri ile yenileme hakkini vermektedir. Kiralayan hukuki 
olarak mal1n sahib! oldugundan yatirim indirimi, hizlandirilmi§ amortisman vb. 
gibi avantajlardan yararlanabilir. Bu da kiralayan1n kiraciya daha dO§Ok kira 
bedelleri Onerebilmesini saglar. BOylelikle kirac1 da daeak kira bedelleri sa
yesinde kiralayanin elde ettigi vergi avantajindan bir Olcade yararlanm1§ olur 

3.5.3. TAM OOEMELl K!RALAMA (Full pay-out Lease) 

Tam Odemeli kiralama deyimi, kiralayanin kiraci ile yaptig1 sOzleeme 
ile dQzenlenen kira bedellerinin yalnizca kira konusu malin satin a11nmas1 
icin yapmie oldugu ba§langic yat1rim sermayesini tahsil etmeye degil ayni za
manda yatirimin finansmaninda kullanilan fonlardan da bir getiri elde etmesini 
!fade etmektedir. Yani bu tar kiralamada kiralayanin elde ettigi kira bedelle
rinin kira dOnemi baelangic1ndaki net degeri hem mal1n satin a11nmas1 icin ge
rekli fonu hem de bu fonlar1n kulland1r1lmas1ndan saglanacak getiriyi icermek
tedir. 

3.5.4. TAMAMlYLE ODENMEM!S KlRALAMA (Part pay-out Lease) 

Tam Odemeli kiralaman1n tamamlay1c1s1d1r. ABD'deki baz1 kiralama uy
gulamalar1nda kiralamanin ba§langic dOnemindeki belirli bir sure icerisinde 
(Ornegin 6 veya 10 ay) kira sOzleemesi iptal edilememektedir. Bunun nedeni ki
ralanan mal1n degerinin bu dOnem icinde tQmQyle amorti edilmesinin kiralayan 
tarafindan beklenmemesidir. 

3.5.5. SATIS VE GER!YE K!RALAMA (Sale and lease back) 

Son yillarda bir cok bQyilk eirket taraf 1ndan uygulanan bu yOntem hem 
finansal kiralama hem de ieletme kiralamas1 s1nifland1rmas1na girebilmektedir. 
Bu tar kiralamada halihazirda donanima sahip olan firma donanimini bir leasing 
kurulu§una satar. Kiralama §irketi de satin aldigi bu donanimi tekrar ayni 
kullaniciya kiralar. Bu durumda malin eski kullanicisi kiraci durumuna gelir. 
Sati§ ve geriye kiralama hem yeni ve kullanilmami§ donanimlarda hem de kulla
nilmie ikinci el donanimlarda yapilabilir: 
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Sat1§ ve geriye kiralaman1n en belirgin Ozelligi donan1m1 kullanan 
firman1n mal1n mOlkiyetini satt1g1 halde donan1m1 kullanmaya devam etmesidir. 
Bir firman1n bu yOnteme ba§vurmas1n1n nedeni §Oyle ac1klanabilir. 

- !§letme sermayesi saglamak, 

- Donan1m1n gercek piyasa degeri firman1n muhasebe hesaplar1nda a
morti edilmi§ degerinden bOyQk oldugu durumlarda vergiye tabi klr saglamak, 

- Eger donan1m1n ilk satin alma fiyat1 kisa vadeli fonlarla finanse 
edilmi§se, bunlar1n orta ve uzun vadede geri dOnmesini saglamak, 

- Kredi maliyetini geri finanse ederek dO§Ormek. 

3.5.6. ALACAKLARI !SKONTO EDEN K!RALAMA (Lease Receivables Discounting) 

Bir kiralama normal olarak kiralayana kiralad1g; mal1 satma veya de
gi§tirme hakk1 verir. Bu kiralama dOnemi boyunca, kirac1n1n kiralad1g1 mal1 
rahatca kullanmas1n1 ve mal1n sahipligini Ostlenmesini saglar. Kiralayan kira 
alacaklar1n1 pe§in olarak bir ba§kas1na satt1g1nda alacaklar1 satin alan ki§i
nin yapacag1 Odeme yat1r1m1n beklenen geri dOnme oran1na gOre belirlenir. Ge
lecekteki alacaklar tahmini bir iskonto oran1 ile bugQnkO degere cevrilir ve 
bulunan bu deger kiralayana verilir. Kiralayan gelecekteki alacaklar1n1 bir 
ba§kas1na devredebilir ve buna ek olarak kiralad1g1 mallar1 bu ki§iye satabi
lir. 

3.5.7. UZMANLASMIS H!ZMET K!RALAMASI (Specialized Service Lease) 

Kiralayan belli bir aracta uzmanla§m1§t1r. MOlkiyet hakk1n1n yarat
t1g1 diger yOkOm.lOlOklerle birlikte kiraya verdigi mal1n mutlak sorumlulugu 
kiralayana aittir. Genellikle araba ve bilgisayar vb. gibi i§letme kiralamala
r1nda gOrOlOr. 

3.5.8. GEN!$ KAPSAMLI K!RALAMA (Blanket Leasing) 

Anlat1lan kiralama §ekillerinde, kiralama konusu mal1n Ozelligi On
ceden belirlenmekteydi. Bu tOrde kira konusu mallar Onceden belirlenmedigi 
icin kirac1ya daha ba§ka olanaklar tan1nmaktad1r. Kirac1 kiralayan §irketle 
kendi ko§ullar1na uygun ve icinde kira tutar1 belirtilmi§ cerceve anla§mas1 
yapar. Yaln1zca Ozel mO§terilere uygulanan bir yOntemdir. 

3.5.9. SERV!S DAH!L K!RALAMA (Maintence Leasing) 

Bu kiralamada kira anla§mas1 yaln1zca kiralanan mal1 degil ayn1 za
manda onar1m1 bak1m1 ve sigortas1n1 da icerir. Bu sOzle§me §ekli Almanya'da 
baz1 masraflardan kac1nma olanag1 saglad1g1 icin cok tutulmaktad1r ve genel
likle bilgisayar kiralamalar1nda kullan1lmaktad1r. 

3.5.10. DONER K!RALAMA (Revolving Lease) 

Yat1r1m mallar1 kiralamas1n1n Ozel bir tOrOdOr. Otomobil piyasas1nda 
cok tutulmaktad1r. Mallar belirli sorelerle ya da kirac1n1n istedigi zamanlar
da degi§tirilir. SOzle§mede secilen mallar1n kullanma sOresi otomotik olarak 
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uzat1l1r. Dolay1s1yla kira konusu mallar1n ve kiralama dOnemi hicbir zaman On
ceden saptanamaz. DOner kiralaman1n en Onemli faydas1 kiralanan mallar1n iste
nildigi zaman degi§tirilmesi veya yenilenmesi ile bak1m onar1m hizmetlerinin 
kiralayan taraf1ndan Ustlenilmesidir. 

3.5.11. DEM!RBAS K!RALAMASI (Plant Leasing) 

Karakteristligi 30 y1l veya daha fazla sUreli kira sOzle§meleridir. 
Genellikle bfitfin firetim mallar1n1n kiralanmas1nda bu yOntem uygulanmaktad1r. 
Bu tfirfin en yogun uyguland1g1 ulke Almanya'd1r. 

3.5.12. G!DERLER!N KARSILANMASI ACISINDAN K!RALAMA 

3.5.12.1. BROT K!RALAMA (Gross Leasing) 

Kiralayan kiralama konusu olan makina, alet, donan1m veya ta§1nmaz 
mal1n tamir, bak1m, !dame gibi normal giderleri ile vergi, resim ve hare gibi 
mali yfikfimlfilfiklerini yerine getirmelidir. 

3.5.12.2. NET K!RALAMA (Net Leasing) 

Cogu kiralama sOzle§melerinin bir Ogesidir. Kirac1n1n mallar1n ona
r1m, bak1m, sigorta vb. gibi Odemelerini fistlendigi bir kiralama turfidur. 

3.5.13. TRAMPA K!RALAMA (Swap Lease) 

Tamir etmedeki gecikmelerden ve bak1m maliyetinden kac1nmak icin 
kirac1n1n donan1m1n1 degi§tirmesine bu tur kiralamaya izin vermektedir. Ancak, 
donan1m sahipleri filkelerindeki kanuni bir kis1m engeller nedeniyle bu tur ki
ralama cok az yap1labilmektedir. 

3.5.14. ORTAKLIK YOLOYLA K!RALAMA (Joint Venture Lease) 

Pahali olu3u nedeniyle bir ki§i veya f irmanin kiralayamayacagi du
rumlarda bir kac kiraci bir araya gelerek donan1m1 kiralarlar. Tfim sorumlulugu 
fistlenecek bir veya iki esas borclu tercih eden bankalar bu turfi kullanmakta
dir. 

3.5.15. SEKEN ODEMELl KlRALAMA (Skipped Payment Lease) 

Sirketin mali y1l1n1n bir bOlfimfi sfiresince donanim kullanilmadan du
ruyorsa, bu durumda kiralama her y1l bu dOnem icinde Odemelerin yap1lmamas1 
§eklinde dilzenlenebilmektedir. 

3.5.16. DENEME SOREL! K!RALAMA (Trial Period Lease) 

Bazi kiralamalar 6 ay ile 1 y1l arasinda degi§en deneme sUresine 
izin vermektedirler. Bu sure icerisinde kiracilar makinanin beklenen i§i yap1p 
yapmad1g1na ve daha Onemlisi gelir yaratabilirligine karar verirler. 

3.5.17. YURT !C! K!RALAMA (Domesti~ Leasing) 
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Her ne kadar uluslararas1 gOrOnUillu varsa da bir donan1m1n Olke icin
deki bir kirac1 taraf1ndan yine ayn1 ulkede faaliyette bulunan bir kiralayan
dan kiralanmas1na Yurt tci Kiralama denir. 

3.5.18. ULUSLARARASI K!RALAMA (International Leasing) 

Bir donan1m1n bir kiralayan taraf 1ndan ba§ka bir Olkede f aaliyette 
bulunan bir kirac1ya kiralanmas1na uluslararas1 kiralama denir. Bu tur kirala
mada Ozellikle donan1m1 saglayan1n uco.nco bir Olkede, fon kaynaklar1n1 sagla
yanlar1n da dOrdOncO bir Olkede yerle§mi§ olmalar1 karma§1kl1klar1 artt1rmak
tad1r. Genellikle dolayli olarak yap1l1r. Kar§1la§1lan sorunlar §Oyle s1rala
nabilir: 

- Uyumsuz konular, 
- Nakit Riski, 
- Kambiyo kotrolleri, 
- 1thalat-ihracat izni ve gUillruk resimleri, 
- Gelir vergileri, 
- Uygulama gQclukleri, 
- Degi§ik raporlama ve muhasebe dOzenlemeleri. 

Bu tor kiralamalara ithalat veya ihracat kiralamas1 da denilmektedir. 

Bu konu a§agida ihracat kiralamasi olarak daha ayr1nt1l1 incelenmi§tir. 

3.6. EKSPORT LEAS!NG VE !SLEY!S! 

Export leasing, orta ve uzun vadeyle sat1lan yat1r1m (sermaye) mal
lar1n1n kiralanmas1n1 saglayan bir finansman yOntemidir. Kiraya verecek olan 
leasing firmas1, sermaye mal1n1 satin a11r ve bunu kirac1ya, genellikle ayl1k 
Odenen bir kira kar§1l1g1nda kiraya verir. Kirac1n1n bu i§lem icin nakit para
ya gereksinimi yoktur. Aylik kiray1 kiralad1g1 mal sayesinde elde edecegi ge
lirden Odeyebilir. Kira anla§mas1 sona erdiginde kiraci, kiralad1g1 sermaye 
mal1n1 iade edebilir veya tekrar oldukca du§Ok bir kira ile kiralama i§lemini 
surdurebilir. Eger kiralanan mal sores! bitiminde iade edilirse bu defa kiraya 
veren sOzkonusu mali satma yollar1n1 arayacaktir. 

Uluslararasi leasing i§lemleri bir tak1m hukuki ve mali sorunlar ya
ra tabilir. Bunun icin yabanc1 leasing §irketleri arasinda ihracat1n finansma
n1na yard1m ve hizmet edebilecek yak1n bir i§birligi sOzkonusudur. 

Uluslararasi leasing sistemi §Oyle Ozetlenebilir: 

Sermaye mallar1 kar§1l1g1nda nakit para almak isteyen ihracatc1 ken
di Olkesindeki leasing §irketi yard1m1 ile ihrac1 yap1lacak mallar1n1 yabanc1 
bir leasing §irketine satabilir. Bu §irket de daha sonra bu malin kullan1c1s1 
(§irketin ulkesindeki ithalatc1) ile kiralama anla§mas1 icin gOrO§melere ge
cer. Bu yolla ihracatc1, ihracat1 yap1lan mal1n teslimat1n1n kabul edilmesi 
sonucu nakit paray1 alir. Malin kullan1c1s1 kredi almak zorunda olmamakla bir
likte kira anla§mas1nda belirtilen ayl1k kiray1 Odemek zorundad1r. 
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3.7. LEAS!NG'!N YARARLARI 

- Gelir yaratma acisindan, bir techizatin kullanma hakkina sahip o
lunmasinin o techizatin satin alinmasindan daha karli ve faydalidir. 

- Millkiyetten daha cok techizatin kullanilmasina bu kadar Onem ve
rilmesinin diger bir nedeni de bir kisim yQksek teknolojilerin hizla geli§ip, 
degi§mesidir. Leasing teknolojik eskime olasiligina kar§i bir Onlem olmakta
dir. Yeni geli§mekte olan, Kisa Silrede !ptal Edilebilen Leasing ve Yenile§ti
rilmi§ Leasing(357) tilrleri ekonomik ve fiziksel eskimelere kar§i bir Onlem 
olmaya devam etmektedir. Bu leasing tilrlerinde; eger techizatin bir parcas1 
demode olmu§sa kiraci kira kontratini ve sipari§ini iptal edebilir veya eski
yen techizat otomotik olarak degi§tirilebilir. 

- Leasing ekonomide talep yaratici bir etkiye sahiptir. Satin alma 
gQcil yeterli olmayan §irketler bu yOntemle yatirim mallarini kullanma olanag1 
bulabilmektedirler. Bu nedenle leasing ekonomide geni§letici bir etkiye sahip 
tir(358). 

- Enflasyonun ya§andigi ekonomilerde en iyi yOntem uzun silreli borc
lanmadir. Leasing ise uzun silreli borclanmada etkili bir yoldur(359). 

- Leasing, ilretici §irketlere ilrettigi mallari tanitma ve yeni pa
zarlar bulma olanaklari saglayabilmektedir. 

- Leasing Ulkeye di§ borclanmaya gerek kalmadan finansman bulma ola
nagi saglamaktadir. 

- Leasing ile i§letme sermayesi korunmaktadir. 

- Yabanc1 sermaye giri§i h1zlanmakta, siyasal ve ekonomik risk mini
mize edilmektedir. 

- Leasing i§letmelerin bilancolarinda bore olarak gOzilkmediginden 
diger kredi olanaklarini da sinirlandirmamaktadir. 

3.8. LEAS!NG'!N SAKINCALARI 

Finansal kiralamanin belli ba§li sakincalari a§agida belirtilmi§tir. 

- Kiralanan malin kullanma serbestisi satin alinmi§ maldan daha ki
si tli olmaktadir. Makina ve donanimin yer degi§tirmesi, bakim, tamir ve sigor
tasinin yapilmasi gibi hallerde kiralama §irketinin onayinin alinmasi kiraci 
firmanin rahat cali§masini engellemektedir. Kira konusu olan mala, kiraci ta
rafindan yapilacak her tilrlu ek ve degi§iklik kiralama §irketinin iznine bag
lidir. 

- Kiraci mali kiralamakla malin hurda degerinden mahrum kalmaktadir. 
Bazi mallarda hurda deger hala yilksek bir degere sahip olabilmektedir. Eger 
sOzle§menin ilk dOnemlerindeki maliyet tasarrufu yeterince yQksekse, hurda de
gerden mahrum kalinmasinin fazla bir Onemi olmayacaktir. 

(357) Robert Hawkins, "Leasing as a financial service" The Banker, April 1982 
(358) T.M. Clark, "The dawn of international leasing" The Banker, April 1982 
(359) Robert Hawkins, Publisher-Leasing Digest, "Leasing community expands", 

The Banker, April 1982. 
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- Yat1r1mc1 firma kiralama sores! boyunca yat1r1m1 faizi ile Odedigi 
halde, yeniden kiralama sOzkonusu oldugunda, yeniden ayn1 kira bedelinden Ode
me yapmak zorunlulugu bulunmaktadir. 

- Eger firma % 100 yat1r1m indiriminden yararlanabilecek bir kAr 
beklentisini ta§1yorsa, bunun dO§Ilk kira Odemeleri §eklinde kendisine yans1-
t1lmas1n1 beklemesi rasyonel bir secim olmayacakt1r. 

3.9. GENEL DE~ERLEND1RME 

Uygulanan ekonomik model geregi, yabanc1 sermaye ve di§ krediler 0-
nemli hirer kaynak olarak ag1rl1k kazanm1§t1r. Kiralama sanayi, yabanci serma
ye ortakl1g1 ile d1§ kredilere yOnelik geli§me saglayabilir. Bu yOntemle yurt 
di§1ndan kaynak saglanmi§ olabilecegi gibi yat1r1m mallar1 ithalat1 da tamamen 
di§ kredi ile finanse edilebilir. Bu durumda, di§ ticaret dengesinde olumlu 
bir geli§me saglanacak ve yurt icinde enflasyonist bir bask1 ya§anmayacakt1r. 
Kiralama teknigi ile yap1lacak yat1r1mlar1n ihrac yOnlO sanayiler olmas1 ha
linde de rekabet gficOmOz artacak, d1§ bore taksitleri icin kaynak yarat1lm1§ 
olacaktir. Bu sistem Uzak Dogu ve Latin Amerika ftlkelerinde ihracata yOnelik 
sanayilerin makina ve donan1m1n (techizat1n) kar§1lanmas1nda da etkili bir §e
kilde kullan1lmaktad1r(360). 

thrac yOnlft sanayilermizin geli§tirilerek, kalk1nmam1zda yat1r1m fo
nu olarak kullan1lan dOviz gereksinimimizin artt1g1 bu gQnlerde, leasing cok 
daha fazla Onem kazanm1§t1r. CilnkO bu yOntemle, bOyQk miktarlardaki yat1r1mlar 
icin gerekli geni§ Odemeler yerine bell! dOnemlere yay1lm1§ bir takvim icinde 
yap1lacak kOcOk Odemelerle dOviz varl1klar1nda pozitif bir deger saglanm1§ 
olacaktir. Bunun yan1 s1ra d1§ pazarlarda rekabet gficOmOzft art1racak yeni tek
nolojilerin Qlkemize girerek mal ce§idinin cogalmas1na ve sonucta ihracat1m1-
z1n artmas1na katk1da bulunabilecektir. 

Mevcut 3226 say1l1 Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yOnetmelikleri 
yaln1zca yurtd1§1ndan TOrkiye'ye yapilacak finansal kiralama i§lemlerini icer
mektedir. Tftrkiye'den yurt di§1na yap1lacak olan finansal kiralama icin ise 
ilgili mevzuat henQz geli§tirilmemi§tir. Bu mevzuat eksikliginin de en kisa 
snrede giderilmesi gerekmektedir. 

!hracat potansiyelimizin yQksek oldugu Kuzey Afrika ve Orta Dogu'da 
ki baz1 Qlkeler finansal gficlnkler icindedirler. Di§ ticaretlerindeki bfiyQk 
miktarl1 Odemelerini gercekle§tirememektedirler. Oysa, finansal kiralama be
lirli dOnemlere yay1lm1§ kftcftk miktardaki Odemelerle, mikro dftzeyde i§letme 
batcesinde, makro dftzeyde ise alke d1§ ticaret dengesinde negatif bask1lar1 
Onleyebilmektedir. 

Bu nedenle, geleneksel finans saglama yOntemlerine alternatif bir 
cozam getiren finansal kiralama teknigi ile; 

a) Uretici kiralayan veya sat1c1 kiralayan §irketler. 

- Uretici firmalar1n sat1§lar1n1 art1rmak amac1yla kuracaklar1 
leasing §irketleri veya, 

- Arac1 ve/veya perakende sat1§ yapan leasing §irketleri. 

(360) Robert Hawkins, Op. Cit., 
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b) Finansal Kurulu§lar, 

- Bankalar veya bankalar1n kurduklar1/kuracaklar1 leasing §irket-
leri, 

- Kredi veren kurulu§lar, 
- Sigorta §irketleri, 

konu ile ilgili dOzenlemeler gercekle§tirilip faaliyete gecirilirse, TOrkiye
den yurt di§1na finansal kiralama yap1lmas1, sat1§ yolu ile girmekte gQcluk 
cektigimiz belirli pazarlardaki ihracat gelir ve pazar pay1m1z1 art1r1c1 yOnde 
etki yapacakt1r. 

DOnya Ornekleri incelendiginde, geleneksel olarak ilk leasing §ir
ketlerinin sat1§lar1 art1rmak amac1 ile leasing yOntemini kullanan iki tarafl1 
kiralayan imalatc1lar oldugu gOrOlmektedir. Bunlar dogal olarak Oretmi§ olduk
lar1 techizat1n piyasas1n1, yeniden sat1§ degerini ve pazarlama-dag1t1m kanal 
ve tekniklerini bilmekteydiler. Bu nedenle, finansal kiralama ilreticilerin 
normal ticari ili§kilerinin dogal bir uzant1s1 olmaktad1r. 

Ayr1ca, belirli ilrOnlerin kiralanmas1nda uzmanla§ma, Oretici kirala
yanlara yeniden sat1§ piyasas1na girme ve bu piyasalar1 daha iyi anlama olana
g1 vermektedir. 

TOrkiye'den yurt di§ina yap1labilecek finansal kiralama yOnteminin 
orijinali "CROSS-BORDER LEAS1NG" denilen yabanc1 ulkeler/ki§iler aras1 kirala
mad1r. Bu tur kiralama, ulke icinde Oretilen mal1n yurt di§1na kiralanmas1n1n 
yan1s1ra, kiraya konu edilecek mal1n ba§ka bir Olkede uretilerek, bunun Tork 
vatanda§1 clan kiralayan ki§i/kurulu§ taraf1ndan yabanc1 Olkedeki kirac1ya ki
ralanmas1n1 da kapsamaktad1r. 

Olkemizde bu yOntemin uygulanabilir olmas1, halihaz1rda yap1lmakta 
clan transit ticaretinin benzeri olup, sagl1kl1 kararlarla ve firsatlar yara
t1ld1g1nda daha fazla §ansa sahiptir. 

Normal olarak Olke icinde Oretilen mallar1n yurtd1§1na finansal ki
ralama teknigi ile ihrac edilmesinde de, iddial1 oldugumuz sektOrlere Oncelik 
verilmesinde yarar gOrQlmektedir. 

Ornegin uretimi ve ihracat1 ile buyQk ba§ar1 gOsteren Otomotiv ana 
sanayii henuz geli§memi§tir. Omit vaadeden bu sektOrdeki OrOnlerimizin yurt 
d1§1nda tan1t1m1 ve pazar pay1m1z1n art1r1lmas1 bu yOntem arac1l1g1 ile sag
lanm1§ olacak ve bunun yan1nda yurtd1§1ndan TOrkiye'ye yap1lacak clan finansal 
kiralama ile sOzkonusu sanayi sektOrO Oreticilerinin zor durumda kalmalar1 On
lenerek §anslar1 e§itlenmektedir. 

Bu konu yaln1zca belirtilen sektOrlerle s1n1rl1 olmay1p, ihracat dar 
bogaz1 ya§ayan diger sektOrlerle de ilgilidir. 

Ayr1ca Ozel kurulu§ ve devlet kurumlar1nda at1l kapasitesi olan i§ 
makinalar1n1n (makina parklar1) da bu teknik ile degerlendirilme §anslar1 yuk
sektir. 

Sonuc olarak, ihrac yOnlu sanayilerimizin geli§tirilerek, kalk1nma
m1zda yat1r1m fonu olarak kullan1lan dOvize gereksinimimizin artt1g1 bu gOn
lerde hem yurtd1§1ndan Turkiye'ye hem de Turkiye'den yurtd1§1na yap1labilecek 
clan finansal kiralama Ozel bir Oneme sahiptir • . 
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4. SWAP YONTEMI 

4.1. TANIM VE GENEL B!LG!LER 

TOrkce sOzcOk anlam1 takas veya degi§imdir. Ancak Olkemizde de ban
kalar aras1nda halen yap1lmakta olan ve gercekte bir "Clearing i§lemi" olan 
takas i§lemleriyle kar1§t1r1lmamas1 amac1yla literatOrde "SWAP" terimi kulla
n1lmaktad1r. 

Kur degi§melerinin bOyQk boyutlara ula§t1g1 ve sQrekli deger kaybe
den dOvizlerin riskinden vadeli kambiyo ve para piyasas1nda hedging yaparak 
korunmak gilctar. Bu durumda, i§letmelerin Swap teknigini kullanmalar1 daha ya
rarl1 olacakt1r; cOnkO, gelecekteki alacaklar1n/borclar1n veya yabanc1 Olke
lerdeki yat1r1mlar1n degeri bu teknik yard1m1yla dOviz riskine kar§1 korumak, 
daha yararl1d1r. 

Swap i§lemi, iki taraf aras1nda belirli bir dOvizin diger bir dOviz 
kar§1l1g1nda, taraflarca anla§ilan swap kuru Qzerinden ve anla§ma dOnemi so
nunda da aynen geri Odenmek ko§ulu ile degi§tirilme i§lemidir(361). Bu i§lemde 
temel Ozellik, swap, tek bir i§lemle ve tek bir i§birlikcilikle (counterparty) 
(bu i§birlikci bir ba§ka banka veya bir i§letme olabilir) dOzenlenen bir i§lem 
olmas1d1r. Bunun anlam1 Swap'a taraf clan kurulu§lar1n, spot ve forward i§lem
lerden farkl1 olarak, dOviz riskinden korunmas1 demektir; cOnkO, iki taraf da 
ayn1 miktardaki dOvizleri vade sonunda anla§t1klar1 kur Ozerinden tekrar Ode
meyi kabul etmi§lerdir. 

Swap i§lemleri Ozellikle a§ag1daki dOrt nedene bagl1 olarak yap1l
maktad1r( 362): 

1) Ulusal para piyasalar1nda yeterli yat1r1m olanaklar1n1n bulunma
mas1, giri§imcilerin kisa vadeli fonlar1n1, swap i§lemleri icin kullanmaya it
mektedir. 

2) D1§ Olkelerdeki para piyasalar1na yap1lan yat1r1mlardan yOksek 
gelir elde etmek icin o Ulkelerde swap yapmak. 

3) Sabit faizle borclanma olanaklar1n1n s1n1rl1 bulundugu geli§mekte 
olan ulkelerin, ellerinde sabit faizli tahviller bulunan, kredibilitesi yQksek 
borclularla faiz swap1na girerek degi§ken faizli borclar1n1 sabit baza cevir
mek icin swap i§lemlerine girmek. 

4) Merkez Bankalar1n1n kendi Olkelerinde ugra§1da bulunan bankalar1n 
borc/Ozkaynak oranlar1 ile varl1klar1 ve borclar1n1n vadeleri aras1ndaki uyuma 
Onem vermeleri, bankalar1 ve giri§imcileri swap i§lemlerine yOneltmektedir. 

4.2. SWAP I$LEM!N!N GELI$IMI 

Swap teknigi I.Danya Sava§1 sonras1, Ozellikle dOviz ihtiyac1n1 kar-

(361) Y.Mahendis Cemil Albayrak, "Faiz ve DOviz Riskinden Korunma Arac1: SWAP 
TEKNlGl" DOnya Gazetesi, 13.12.1988, S. 4 

(362) Doc. Dr. Muzaffer Demirci, Op. Cit., s. 79 
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e1lamakta gtlclilk ceken Avusturya, Cekoslavakya ve Macaristan aras1nda Odeme 
kolayl1g1 saglamak amac1yla kullan1lm1et1r. Gftnfimilze kadar creitli illkeler ve 
bankalar kambiyo istikrars1zl1g1n1n dOviz rezervleri ilzerindeki bask1s1n1 a
zal tmak icin swap teknigini kullanarak kare1l1kl1 Odeme kolayl1g1 saglam1elar
d1r. teletmeler aras1nda ve i§letmelerle bankalar aras1nda swap tekniginin 
kullan1m1 1950'lerden sonralar1 ortaya c1km1et1r. Bu konuda Brezilya'n1n uygu
lamas1 geliemekte clan Olkelere de iyi bir Ornek olueturmaktad1r. Bugtln, Ozel
likle kambiyo kontrolil uygulayan ve/veya paralar1 hizla deger kaybeden Olke
lerdeki ieletmelerin diger illkelerdeki iletmelerle clan ticari ili§kilerinde 
yayg1n olarak kullan1lmaktad1r. Baz1 illkelerin dalgal1 kambiyo kuru Qzerinde 
yapm1§ olduklar1 olumsuz etkileri (dOviz kurlar1n1n ae1r1 dalgalanmas1), azalt 
mak icin Federal Reserv ve diger bir cok ftlkenin Merkez Bankalar1 Swap yOntemi 
yard1m1yla ce§itli defalar dOviz piyasas1na mildahale etmielerdir. Ayr1ca, ABD 
Hazinesi, Kambiyo Stabilize Fonu'na (Exchange Stabilization Fund) katk1da bu
lunmak icin de gecici olarak Swap yOntemine baevurmuetur(363). 

Swap yOnteminin hizla geli§mesinin temel nedeni faiz oran1 ve dOviz 
kurlar1nda gOrQlen hizl1 dalgalanmalard1r. Ayr1ca, uluslararas1 para piyasas1-
n1n hizla geliemesi ve bu geli§me ile yarat1lan yeni yat1r1m olanaklar1 ve ak
tif ve pasifleri koruma (hedging) gereginin artmas1 gibi nedenler swap tekni
ginin geliemesinde Onemli roller! olmuetur. 

4.3. SWAP YONTEM!N!N SAGLADIGI YARARLAR 

Swap yOntemi, kuruluelar1n dOviz risk! ve yOnetimi kendi ana kuru
luelar1na bagl1 yabanc1 Olkelerdeki yan kurulu§lar1n1n finansman gereksinimi
nin kare1lanmas1nda gittikce onemli rel alan bir finansman teknigidir. Bunun 
die1nda Dftnya Bankasi gibi bilyilk yat1r1m bankalar1, ellerindeki yilksek mali
yetli at1l dOvizleri, swap teknigini kullanarak, daha dil§ilk maliyetli dOviz
lere dOnil§tilrerek borclanma maliyetlerini dil§ilrebilmi§lerdir. Bu tilr bankalar
la swap i§lemlerine giri§en kuruluelar1n temel amac1 ise, kendilerini uzun va
dede dOviz riskinden korumakt1r. 

Faiz swap1 anaparay1 icermemekte, yaln1zca faiz Odemelerini konu al
makta, dolay1s1yla ttstlenilen riskte anaparay1 icermemekte ve yaln1zca faiz 
kapsam1nda kalmaktad1r. 

Faiz oranlar1nda uzun vadede gOrQlen belirsizlikler, bilyilk hacimli 
borclar1n dalgal1 faizler ilzerinden gercekleetirilmesini te§vik etmektedir. 
Ancak, bu yOntemle giri§imciler, ald1klar1 bilyilk montanl1 ve uzun vadeli (Or
negin 10 y1l) degi§ken faizli borclar1n1n faizini swapa sokarak sabit faize 
dOnil§tilrme olanag1n1 bulmaktad1r. 

Swap kredi i§leminden farkl1 oldugu icin §irket Once krediyi al1p, 
daha sonra swap arac1l1g1 ile f iili f aizi belirleme olanag1na sahip olabilmek
tedir. Diger yandan §irket, henilz kredisini almadan bile, kredinin c1kar1lmas1 
i§leminin gecikmesi veya faiz oranlar1nda ani bir yilkselme beklentisi gibi ne
denlerle, faiz swap1na girebilmektedir. 

(363) Y.Milhendis Cemil Albayrak, "Faiz ve DOviz Riskinden Korunma Arac1: SWAP 
TEKNtGt" Dilnya Gazetesi, 13.12.1988, S. 4'den Roger M.Kubarych "Foreign 
Exchange Markets in The U.S." Fedaral Reserv Bank Of New York, New York 
1988. 
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Swap baglant1s1 krediden farkl1 olarak, son derece h1zl1 bir §ekilde 
gereekle§tirilmektedir. Uygulamada genellikle telefonla kurulan baglant1lar 
daha sonra telexle konfirme edilerek bir kae saat gibi kisa bir sarede, kir
tasiye i§lemlerinin maliyeti de Onemli Oleade dft§Qrftlmektedir. 

Swap yapan §irket, kendi bore senedinde OngOrftlen faiz taksitlerinin 
Odeme tarihlerini degi§tirme olanag1n1 bulmaktadir. Ornegin; §irket kendi kre
disinin y1ll1k faiz Odemelerini, 6 ayl1k Odemeler OngOren bir faizle (veya 
ters §ekilde) swapa sokarak kendisi iein daha uygun faiz taksitlerini seeebil
mektedir. 

Swap i§lemi yaln1zca swap1 ilk talep eden §irket ae1s1ndan degil, 
i§leme kat1lan tftm taraflar iein kArl1 olabilmektedir. 

Ticari faaliyetlerin finansman1 gibi kisa vadeli i§lemleri dOviz 
riskine kar§1 korumada her ne kadar FOREX (Foreign Exchange Market) piyasas1 
yeterli ise de, bir y1l1 a§an vadelerde bu piyasa yetersiz kal1r. !thalat ve 
ihracat i§leri ile ugra§an kurulu§lar, korunmasiz olan alacaklar1n1 ve borela
r1n1 ya yabanc1 para piyasalar1nda bore alarak ya da alacak bore vadelerini 
ayarlayarak kambiyo riskinden korunmay1 (hedging) amaelar ya da FOREX piyasa
s1n1 kullanarak aktif ve pasiflerini korumaya cal1§1rlar. Fakat, Swap teknigi 
uzun vadeli geni§ kullan1m alan1 ve daha cabuk i§lemesi nedeniyle yukar1da so
zn edilen tekniklerin herhangi birinden daha dQ§Qk maliyetli bir tekniktir. 

Swap tekniginin yararlar1 konusunda bir tak1m yanl1§ anlamalar bu
lunmaktad1r. Bu yanl1§ anlaman1n ba§1nda, iki para piyasas1 aras1ndaki faiz 
fark1n1n Onemli oldugu konusundaki dO§Uncedir. Oysa durum Oyle degildir. 
Swap'1n temel dayanag1 taraflar1n pazardaki fark1 kredi verilebilirlik 
(creditworthess) derecesidir. Pazarlar1n farkl1 yap1larda olmas1 degildir. 
Swap i§lem, her iki taraf1n da direkt borelanmadan daha dO§Qk maliyetle kay
nak saglayabildikleri sQrece yararl1d1r(364). 

Bilaneo ve gelir tablosu azerindeki olumlu etkileri nedeniyle de 
swap teknigi diger takniklere tercih edilir. Bu olumlu etkilerin ba§1nda mali
yetleri dO§Ormek, borc/Ozsermaye Qzerindeki olumlu (oran1n daha dU§Qk olmas1) 
etkileri s1ralamak olanakl1d1r. 

Bu teknigin Olkelerdeki enflasyonist bask1y1 art1r1c1 bir Ozellik 
ta§1mas1 {Qlkedeki para arz1n1 att1rmad1g1ndan} nedeniyle de Qlke ekonomisine 
makro ac1s1ndan olumlu yararlar saglamaktad1r. 

Swap teknigi, daha Once de DUnya Bankas1'n1n bir uygulamas1ndan sOz 
edilirken belirtildigi gibi, her iki tarafin elinde belirli sOrelere kadar a
t1l kalacak dOviz rezervlerini kullanma f 1rsat1 yaratt1g1 ieinde ayr1ca tercih 
edilen bir tekniktir. Ayr1ca, bankalar, spot ve forvard dOviz i§lemlerinde va
de bo§luklar1n1 ortadan kaldirmak isteyen mQ§terilerine, swap teknigini kulla
narak yard1mc1 olmaya cal1§1rlar. 

Swap tekniginin, gerek makro aeidan gerekse mikro aeidan Olke ekono
misine saglad1g1 yararlar1 belirtildikten sonra bu teknigin kullan1ld1g1 yere 
ve niteliklerine gore tQrleri incelenecektir. 

(364) A.Balent Pamukeu, "Uluslararas1 !§letme Finans1; DOviz Kuru Risk!" C.l 
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4.4. SWAP CES!TLER! 

4.4.1. KULLANILDIKLARI YERE GORE SWAP CES!TLER! 

4.4.1.1. PARALEL ODONC 

Paralel Odilnc, iki degiGik Olkede faaliyette bulunan iki ana i§let
menin bu Olkelerin paralar1 Ozerinden birbirlerinin bagl1 i§letmelerine belir
li tutar ve belirli sore icin bore vermeleridir. Bu i§lem kambiyo piyasalar1 
d1§1nda i§ler. Bu i§lem iki ana i§letmenin dOviz kuru riskine kar§1 korunmas1-
n1 saglar, cOnkO muhasebe kay1tlar1nda yaln1z mill! para azerinden bore al1m1 
ve Odemeleri kay1tlara gecer. 

ABD'de kurulu ana i§letmenin Belcika'da faaliyet gOsteren bagl1 i§
letmesine OdOnc vermeyi istemesi yan1 s1ra Belcika'da kurulu bir ana i§letme
nin ABD'de ki bagl1 i§letmesine OdOnc vermeyi tasarlamas1, bu swap i§leminin 
yap1lmas1na olanak verir. Bu i§lemde, ABD'li ana i§letme Belcika i§letmesinin 
ABD'de de faaliyette bulunan bagl1 i§letmesine dolar ilzerinden OdOnc verir, 
ayn1 anda Belcikal1 ana i§letme de ABD'li ana i§letmenin Belcika'da faaliyette 
bulunan bagl1 i§letmesine Frank Ozerinden OdOnc verir. !ki dOviz cinsi ilzerin
den verilen OdOnc tutar1 cari kurdan ayn1 degerdedir. 

ABD 

Ana !§letme 
(ABD) 

Dolays1z 
OdOnc 

v 

\ 
·\ 

I 
.--~~~~~~~V 

Bagl1 !§letme 
(Belcika} 

\ 
\ 

I 
I 

Dolayl1 
Finansman 

\ 

I 
I 

\ I 
\/ 

I \ 

Dolayl1 
Finansman 

\ 

I 

I 
I 

I 

\ 
\ 

\ 
\ 

Sekil: 26. Paralel OdUnc 
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Ayr1ca, kar§1l1kl1 verilen Odilnclerin vadeleri de e§ittir. Vadeleri 
geldiginde iki tarafta, kambiyo piyasasina gerek duymadan Odilnc a11nan borcla
r1n1 Oderler. GOrO.ldOgti gibi bu swap ielemi, ne Olkelerin dOviz ielemlerini 
denetleyen kamu kurulu§lar1n1n iznini gerektirmekte, ne de dOviz kuru riskinin 
etkisini ta§1maktad1r. 

Paralel Odilnclerde faiz Odemeleri, anla§ma yap1lan dOvizlere Olke 
icinde Odenen faizlerin birbirinden farkina bagl1 olarak dozenlenir. 

Sabit faiz oran1 uygulanmas1 yan1 s1ra dalgal1 faiz oran1 kullanilan 
Odilnc antla§malar1 da yap1lmaktad1r. Paralel Odilnc i§leminin bankac1l1k siste
mine rakip olarak yap1lmas1 nedeniyle arac1l1k hizmetini genellikle ticari 
bankalar di§1nda kalan finans kesimi Ostlenmektedir. 

4.4.1.2. KRED! SWAPI 

Kredi Swap'1 i§letmelerin uluslararasi faaliyetlerinde son y1lllarda 
kulland1klar1 ve yabanci Olkelerin bankalar1 veya Merkez Bankalari ile yapt1k
lar1 ve vade sonunda ters yOnde bir ielemle kapat1lan kar§1l1kl1 dOviz degi§i
mine dayal1 swap anla§mas1 tOrOdOr. Ozellikle II.Dilnya Sava§1 sonras1 paralar1 
zay1flayan ulkelerde kurulu ABD i§letmelerine ait yan kurulu§lar1n finansma
n1nda uygulanm1§t1r. 

4.4.1.3. !HRACAT SWAPI 

thracat1n1 geli§tirmek isteyen Olkelerin hukOmetlerince, ihracat ya
pan i§letmelere, kolayl1k saglamak uzere duzenlenen swap l§lemi turO.dur. Bu 
i§lemin i§leyi§ini bir Ornek yard1m1yla ac1klamaya cal1§al1m; Bir Arjantin ie
letmesinin ald1g1 ihracat siparieine ili§kin anlaemaya dayanarak, ihracat ya
pacag1 ulkenin banka sisteminden ihracattan elde edecegi dOvizle geri Odemek 
ko§ulu ile kredi a11r. A11nan dOviz uzerinden krediyi Arjantin Merkez Banka
s1 'na mill! paraya cevrilmek uzere teslim eder. Bu arada ihracat icin gerekli 
clan krediyi yabanci para uzerinden temin eden l§letmeye bu uretimin gereksi
nimi olan ithalat1n yap1labilmesi icin getirilen dOvizlerin bir kism1 tahsis 
edilebilir. thracat1n tamamlanmas1 ile birlikte die kredi de kapat1l1r ve an
la§ma sona erer. !§letmeler ihracat swap1n1 kullanmalar1 halinde, di§ krediye 
ic piyasadan temin edilen krediye oranla daha du§dk faiz Odeyebilir. Ayr1ca, 
dOvizin getirildigi tarihte gecerli spot kur ile swap aras1ndaki farka bagl1 
olarak mill! para tahsilat1 artabilir. 

4.4.2. N!TEL!KLER!NE GORE SWAP TORLER! 

Nitelikeline gore swap turleri ikiye ayr1l1r 

a) Faiz Swap1 
b) Para swap1 

Daha Onceki bOlOmde anlat1lan swap turleri nitelikleri bak1m1ndan bu 
iki gruptan birine girer. 
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4.4.2.1. FA!Z SWAPI 

Faiz Swap'1, finansal kurulu§lar1n vermi§ olduklar1 sabit oranl1 
kredilerden kazand1klar1 marj1n, faiz dalgalanmalar1 kar§1s1nda ugrayacaklar1 
faiz riskinden korunmak iein ba§vurulan bir yOntemdir. Yani, faiz Odemelerinin 
niteligini degi§tirerek borcun yap1s1n1 degi§tirme i§lemidir. Ornegin, sabit 
faizi degi§ken faize, degi§ken faizi sabit faize, Libor'u prima rate'e veya 
prima rate'i Libor'a eevirmek gibi. Kisacas1 bu swap yOnteminin amac1 "sabit 
faizli bore alm1§ bir taraf1n bu borcun faizlerini, degi§ken faizli bore (Or
negin; Libor faizli) temin etmi§ ba§ka bir firmanin borcu ile belirli bir sftre 
iein degi§tirmek"tir. Birbiriyle ilgisi bulunmayan iki firma, birbirinden ba
g1ms1z olarak iki ayr1 kaynaktan, ayn1 tftr ve miktarda, biri sabit digeri de
gi§ken f aizli kredi temin etmekte ve sonra bu kredilerin f aizlerini belirli 
bir sftre iein "swap" etmektedirler. Burada ana paralar el degi§tirmemekte, 
yalnizca faizler degi§tirilmektedir. 

GOrftldftgft gibi faiz swap1, kredi temin ettikten sonra bu kredilerin 
faizlerini arzu ettikleri bieimde Odeme olanag1 saglamaktadir. Faiz swap1n1n 
hizl1 geli§me nedeni, swap yapan her iki tarafinda bu i§lem sonucunda kredi
lerinin maliyetlerini ucuzlatabilmeleridir. Bu tip swap i§lemleri genellikle 
kredi degerliligi farkl1 iki taraf aras1nda yap1lmakta ve bu fark iki tarafin
da kredi maliyetlerinin ucuzlat1lmas1n1 saglamaktad1r. Kredi degerliligi dft§ftk 
olan taraf, kredi degerliligi daha yfiksek olan tarafa, swap i§lemi iein bir 
prim Odemekte ve bu prim her iki taraf 1nda ilk temin ettikleri kredilerin daha 
ucuz hale gelmesini saglamaktadir. Genellikle geli§mekte olan ftlkelerin firma
lar1 uluslararas1 piyasalarda kredi temin etmek istediklerinde, kredi degerli
likleri yeterli olmad1g1 icin sabit faizli kredi bulamamaktadirlar. Ancak, bu 
firmalar degi§ken faizli kredi temin etmekte ve daha sonra kredibilitesi yfik
sek kurulu§larla bu borelar1n1 "swap" ederek istedikleri sabit faizli kredi 
haline dOnQ§tOrebilmektedirler. Bu i§lem genellikle bir bankanin organizator
lftgft ile gereekle§mektedir. 

Faiz swaplar1 Ozellikle 1980 ba§larindan itibaren belirgin bir Onem 
kazanarak bankalar1n f inansal tercih analizlerini zorlayan bir f aktOr olmu§ ve 
bankalar iein libor faizli krediler, Euro-tahvil ve proje finansman1 gibi gi
derek yayginla§an bir teknik haline gelmi§tir. 

Faiz swap1n1 bir Ornekle aeiklamaya eal1§al1m. 

- Geli§mekte clan bir ftlkede f aaliyet gOsteren bir sanayi kurulu§U 
olan X firmas1 sabit faizli 10 Milyon $ di§ krediye gereksinimi bulunmaktadir. 

- Ancak, Olkenin ve firmanin kredi degerliligi yeterli dazeyde olma
d1g1ndan uluslarars1 para piyasalarindan sabit faizli kredi temin etmek eok 
zor olmaktadir. Firmaya piyasa rayicinin oldukea azerinde olan % 15 sabit faiz 
teklif edilmi§tir. 

- Firma eok pahal1 olan bu krediyi almaktan vazgeeip degi§ken faizli 
kredi saglar. Cfinkft X firmas1nda oldugu gibi kredi degerliligi yeterli olmayan 
firmalar degi§ken faizli krediyi daha kolay ve uygun ko§ullarla edinebilmekte
dirler. 
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- X firmas1 kendini tan1yan bir bankadan Libor + 1 1/2 degi§ken fa
izli kredi bulur. 

- X firmas1 swap yaparak bu kredinin faizlerini, sabit hale dOnU§tU
rebilecegini Ogrenince, swap konusunda uzman olan Swap Bank'a ba§vurur. 

- Swap Bank X firmas1n1n bu ba§vurusunu inceler ve §U teklifi yapar: 
X firmas1, Swap Banktan swap edecegi krediye % 12 1/4 sabit faiz, Swap Bank'ta 
X firmas1n1n kredisine Libor faiz Odeyecektir. 

- X firmas1 bu teklifi kabul eder ve swap i§lemi gercekle§ir. 

% 12 (Sabit) 
A < 

BANKASI 

10 Milyon $ 
Libor 

(Degi§ken) 

% 11 1/2 
(Sabit Faiz) 

v 

EURO-TAHV!L 
P!YASASI 

> 

< 
SWAP 
BANK 

% 12 1/4(Sabit) 
x 

F!RMASI 

> 10 Milyon 
Libor 

(Degi§ken) 

Libor + 1 1/2 
(Degi§ken Faiz) 

v 

BAN KA 

Sekil: 27. Swap i§lemini i§leyi§i ve faiz Odemeleri 

$ 

Bu i§lem sonucunda, X firmas1 kendi bankas1na Libor + 1 1/2, Swap 
Banka % 12 1/4 olmak Uzere toplam libor + 13 3/4 faiz Odeyecek, bunun kar§1l1-
g1nda Swap Bank'tan Libor faiz alacakt1r. Sonucta faizler netle§tirilince 
{(Libor + 13 3/4) - Libor)} kredinin X firmas1na maliyeti % 13 3/4 (sabit) o
lacakt1r. Bu da firmaya net % 1 1/4 kazanc (15 - % 13 3/4) saglayacakt1r. 

- Swap Bank, bu swap i§lemini yaparken, swap1n kar§1 taraf1 olarak A 
Bankasi ile de bir swap anla§mas1 yapar. 

- 213 -



- A Bankasi da 10 Milyon $ kredi almak istemektedir. Bu bankanin 
kredi degerliligi y(lksek oldugundan piyasadan istedigi tip f aizi en uygun ko
§Ullarla saglayabilmektedir. Euro-tahvil piyasasinda % 11 1/2 faizli tahvil 
cikartabilme veya diger bankalardan Libor degi§ken faizli kredi saglayabilme 
olanagina sahip bulunmaktadir. Ancak, A bankasi degi§ken faizli krediyi tercih 
etmekte ve bunu da swap teknigi ile piyasadan edineceginden maliyeti dil§ilrme 
olanaklarini aramaktadir. Bu amacla da Swap Bank'a baevurmuetur. 

- Swap Bank, A Bankasina % 11 1/2 sabit faizli tahvil cikartmasi ha
linde bu tahvil borcunu, A'nin istedigi eekilde degi§ken faizli krediye cevi
recegini belirtir. 

- Bunun ilzerine A Bankasi 10 Milyon $ tutarinda % 11 1/2 faizli tah
vil cikartir ve bu tahvil borcunu Swap Bank araciligi ile degi§ken f aizli bor
ca swap eder. 

- Swap Bank ile A Bankasi arasinda yapilan swap anla§masina gOre A 
Bankasi, Swap Bank'a Libor faiz Odeyecek, bunun kar§il1g1nda Swap Bank'tan 
% 12 sabit faiz alacaktir. Cikarmi§ olduklari tahvillere de % 11 1/2 sabit fa
iz Odeyecek olan A Bankasinin toplam faiz Odemeleri Libor + 11 1/2 olacaktir. 
Swap Bank'tan alacagi % 12 faiz dikkate alinarak yapilan faiz netleetirmesi 
sonucu kredinin A Bankasina maliyeti {(Libor + 11 1/2) - 12} Libor - 1/2 ola
caktir. Buda A Bankasi'na % 1/2 daha ucuz kredi olanagi yaratacaktir. 

Direkt Fon Yaratma Maliyeti 

A Bankasinin sagladigi sabit 
faizli fonlar ••••••••••••••• 

X Firmasinin sagladigi 
Degieken faizli Fonlar ••••.•• 

Swap Odemeleri 

A Bankasinin degieken faizli 
Odemeleri ................. . 

A Bankasi 

{% 11 1/2) 

(Libor) 

X Firmasinin sabit faiz Odemeleri % 12 

Swap sonucu fon maliyeti ••••••••• Libor - 1/2 
Swap yapilmasaydi eedeger 
borcu saglama maliyeti ••••••••••• Libor 
Swap i§lemi ile saglanan kazanc % 1/2 

X Firmasi Swap Bank 

(Libor + 1 1/2) 

(Libor) 

(% 12 1/4) % 1/4 

% 13 

% 15 
% 1 1/4 % 1/4 

Yukaridaki Ornekte gOrilldilgQ gibi kredi degerliligi yilksek f irmalar 
swap i§lemi yaparak Libor'dan daha dil§Qk degi§ken faizli fon yaratabilmekte
dirler. Oyle ki bazi firmalar yalnizca bu amacla bile Euro tahvil cikartmakta 
ve bunu kredi degerliligi dttettk firmalarla swap ederek Libor'dan daha dttettk 
faizli fon elde etmektedirler. 
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Faiz swap1n1n bir diger avantaj1 da, faizlerdeki degi§melerden kay
naklanabilecek riski kontrol etme olanag1 saglamas1d1r. Yani, sabit faizli bir 
fonun maliyeti, faizlerde dO§me oldugu zaman, swap yOntemi ile azalt1labilmek
tedir. Ornegin, % 12 sabit faizli bir kredi saglam1§ olan A §irketi, faizlerin 
dO§tOgo bir dOnemde §U §ekilde davranacakt1r. 

1) Faizlerin dO§meye ba§lad1g1 anda; libor faizli fon elde etmek 
Ozere swap yapar(l.swap). Faizlerin dO§meye devam ettigi dOnemin sonuna kadar 
bu swap1 elinde tutar(Sekil: 28). 

2) Faizlerin dO§O§O durdugu anda; A §irketi yeni bir swapa giderek 
elindeki libor faizli fonu % 10 sabit faizli kredi ile degi§tirir(2.swap). Bu 
i§lemler a§ag1daki §ekilde gOrOlebilir. 

1 
Swap 

Kar§1 Taraf 

1. SWAP 

Libor 
< 

% 12 (Sabit) 

2. SWAP 

Libor 
< 

A 
Sirketi 

> 
% 10 (Sabit) 

% 12 (Sabit) 

v 
Mevcut 

Sabit Fizli Fon 

·Sekil : 28. Swap Ornegi 

2 
Swap 

> Kar§i taraf 

Bu konuyu daha ayr1nt1l1 olarak Chase Manhattan Capital Markets Cor
poration ile bir mO§terisi arasindaki bir Ornegi inceleyelim(365). Bir A ban
kas1n1n birinci dereceden kredi degerliligine sahip mO§terisi 3 y1l vadeli, 
% 12 sabit faizli $ 5.000.000 kredi talebinde bulunmaktad1r. Bu kredinin ban
kaya maliyeti ise % 7.562'd1r. 

Bu nedenle, net % 4,44'10k bir faiz fark1 (interest rate spread) ka
zanc1 sOz konusudur. Bununla birlikte, bankan1n yOneticileri, kisa vadede el
de ettikleri kazanc1, ileriki 5 yilda faiz oranlar1n1n olas1 dalgalanmalar1 
dO§OnOlecek olursa, ileride kazanacaklar1ndan emin degiller. Bu a§amada ban
kan1n 3 secenegi vard1r: tlki, banka bu kredi sistemini reddedebilir, !kinci 
olarak mO§terisinin bu istegini kar§1layarak olasi riski Ostlenebilir veya bu 
seceneklere alternatif olarak CMCMC ile bir faiz swap1 dOzenleyebilir. Swap 
antla§masina uygun olarak, Chase, A Bankasina aylik olarak mevduat sertifika
s1na uygulanan faiz oran1nda, Ornegin % 8.64 bir faiz Odemesinde bulunacak, 

(365) Y.MOhendis Cemil Albayrak, "Faiz ve DOviz Riskinden Korunma Arac1: SWAP 
TEKN1Gl" DOnya Gazetesi, 13.12.1988, S. 4'den "Financial Institution 
Interest Rate Swap", Chase Manhattan! Yay1nlanmam1§ cali§ma. 
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buna kar§1l1k da, A bankas1, Chase'e 3 y1ll1k hazine bonolar1na Odenen faiz 
oran1ndan, Ornegin % 10.16 bir Odemeyi taahhOt etsin. Swap anla§mas1 sonucunda 
A Bankas1n1n faiz fark1 kazanc1 % 2.92'e dO§ecektir. 

Seki!: 29. 1. Periyodu, Seki! 30: ise 2. periyodu gOstermektedir. 

1· 7.56 

A ~-·8.64 I 
~<-% 10.16-'-------' 

BANKASI 

L_% 12----

Seki!: 29. Swap t§lemi 1. Periyot. 

17.38~---> EJ 
MEVDUAT 

11--% 18.34-1...--B-AN-~-S-I-~ 

~<--% 10.16-'--------' 

r 
L_% 12----

Seki!: 30. Swap t§lemi 2. Periyot. 

4.4.2.2. PARA SWAPI 

Para swap1 cok uluslu §irketlerin deniz a§1r1 Olkelerdeki bagl1 ku
rulu§lar1n1 finanse etmede ve dOviz riski yOnetimi icin sikca ba§vurulan bir 
finansman teknigidir. 

Para Swap1, farkli birimlerden olu§an ayn1 bOyOklOkteki iki ayr1 pa
ra paketinin vade tarihinde, OzgQn para birimleri Ozerinden daha Once Ozerinde 
anla§1lm1§ belirli bir kur hesabiyla geri Odenmek Ozere degi§tirilmesidir. 

Para swaplar1n1n hemen hepsinde §U i§lemler yap1lmaktad1r. 
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- Ana paran1n deg!§ toku§ edilmesi: 

Swap l§leminin ba§lang1c1nda iki taraf ana paralar1 anla§t1klar1 kur 
Ozerinden (genellikle spot kur) deg!§ toku§ ederler. 

- Faizlerin degi§ toku§ edilmesi: 

Swap anla§mas1na gore her iki taraf, swap ettikleri paralar icin 
kar§1l1kl1 faiz Oderler. Genellikle kar§1l1kl1 Odenen faizler arac1 bir banka 
taraf1ndan netleetirilir. 

- SOzle§me bitiminde ana paran1n lade edilmesi: 

Para Swap1n1n yap1lmas1nda ba§l1ca iki etken vard1r: 

a) tstenilen para cinsinin bulunamamas1 ve ba§ka para cinsinden kre
di bulunup, bunun istenen cinse swap edilmesi. 

b) Daha dO§Ok faiz saglamak amac1: Burada istenen para cinsi yerine 
daha dO§Ok faizli ba§ka bir para cinsinden kredi temin edilir. Ornegin; !svic
re Frang1 pazar1nda iyi tan1nan bir firmaya Dolar gerektigi zaman, direkt Do
lar piyasas1na girmek yerine once kendisinin iyi tan1nd1g1 tsvicre Frang1 pi
yasas1nda fon yarat1p bunu swap etmek Onemli maliyet avantaj1 saglayabilir. 

Para swap1 sOzO edildigi gibi, say1s1z yararlar1 beraberinde getir
mektedir; para swap'1 paralel borclanma ve back to back'tan ayr1 bir Ozellige 
sahiptir. Paralel OdOnc de, bir ABD §irketi Ornegin $ 20.000.000 bir ingiliz 
§lrketine OdOnc verirken, kendisi de ayn1 anda ve earl kurdan, 11.1 milyonu 
ayni §lrketten OdOnc a11r. Her §irketin vermi§ oldugu kredi icin kendi Olkele
rinde gecerli olan faiz orani uygulanir. Bu nedenle paralel OdOncte iki faiz 
orani ve iki ayri anla§ma vardir. Birinin borcu digerinin alacag1 olarak bi
lancoda yer alir. Buna kar§in, para swapi §ekil bak1m1ndan daha basittir. Bu 
i§lemin tamamen tamamlanabilmesi icin swap'a konu olacak iki paran1n bell! bir 
kurdan, dOnem sonunda tekrar geri Odenmek dzere, degi§tirilmesi yeterlidir. 
Para swap'inda tek bir sozle§me tek bir faiz orani vardir. Para swap'1n1n i§
leyi9inin a1ag1daki Ornek yard1m1yla ac1klanmas1 olanakl1d1r. 

Bir ABD §irketi, Bat1 Almanya'daki yan kurulu§u icin DM 2.1 Milyon
luk bir kredi saglamak zorunda. Bunun icin ABD'de faaliyet gOsteren bir Alman 
firmas1 (yan kurulu§)'na earl kuru gOz OnOnde bulundurarak $ 1 Milyon'u bore 
verecektir. Her iki taraf swap'1n vadesini, Odenecek dOvizin miktar1 ve swap 
kurunu iceren bir sOzle§me yaparlar. SOzleemede yer alan dOviz miktarlari va
de sonunda anla§ma yap1lan kura gore tekrar geri Odenir. Swap dOnemi boyunca 
tek bir faiz Odenir. Odenen bu faiz net faiz fark1n1 icerir. Buna gore, iki 
taraftan biri {nisbi faiz oran1 dOeOk olan) digebine faiz fark1n1 her y1l Ode
mek zorundad1r. Ornegin, ABD ve Almanya'da faiz oranlar1 s1ras1yla, % 10 ve 
% 6 olsun. Bu durumda Alman §irketi ABD §irketine net % 4'10k bir faiz Odemesi 
yapar. 

Para swapi temel olarak uygulamada oc farkli bicimde yap1lmaktad1r: 
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4.4.2.2.1. SAB!T FA!ZL! PARA SWAP! (Cross Currency fixed to fixed debt swap) 

Sabit faizli para swap'inda, iki ulke parasi birbirleriyle degi§ti
rilmekte ve belli bir vade sonunda tekrar orijinal para birimlerine donulmek
tedir. Para swap'inda her iki taraf ana paralar1n1 anla§t1klar1 kur uzerinden 
degi§tirebilmekte ve swap ettikleri bu paralar icin bir banka arac1l1g1 !le 
kar§1l1kl1 faiz Odemektedirler. Swap i§leminin vadesi sonunda da taraflar ana 
paralar1 anaparalar1 birbirine lade etmektedirler. 

Bu swap teknigini bir Ornek !le aciklamaya cal1§al1m: 

A §irketi cok uluslu bir ABD §irketidir. A Sirketi ABD'de bir banka
dan 10 Milyon $ tutar1nda % 9 faizli kredi alm1§t1r. 

Almanya'da faaliyet gOsteren B §irketi A §irketinin bir yavru kuru
lu§udur. B §irketi de Almanya'da bir bankadan 17 Milyon DM'lik % 6 faizli kre
di saglam1§t1r. Fakat B' faaliyetlerini yfirfitebilmesi icin $'a gereksinimi bu
lunmaktadir. Bu amacla taraflar bir swap i§lemine girerler. 

Bu swap i§lemine girdiklerinde parite 1 $ = 1,70 DM'dir. Bu yap1la 
swap ilemi §U §ekilde gercekle§tirilir; 

1) Ana paralarin kar§1l1kl1 degi§imi, 

11 10 Milyon $----> ~ 

~ <--17 Milyon DM----~ 
10 Milyon $ 

% 9 

2) Faizlerin kar§1l1kl1 degi§imi, 

17 Milyon DM 
% 6 

~<---%9$ II 
~----% 6 DM-----> ~ 

3) Vade sonunda ana paralarin geri verilmesi, 

~ <--10 Milyon $ > ~ 

~---17 Milyon DM.---~ 
10 Milyon $ 

% 9 

Seki!: 31. Swap i~lemi 
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Eger vade sonunda 1 $ = 1,70 DM paritesi degi§mez ise, bu durumda 
taraflar1n kar ve zararlar1 §Oyle olacakt1r. 

A Sirketi Ac1s1ndan; 

A'n1n Odemeleri : 10.000.000 $ (B'ye verdigi para) 

A'n1n gelirleri 

Gelir 
Odeme 

Kar(A) 

B Sirketi Ac1s1ndan; 

B'nin Odemeleri 

B'nin gelirleri 

600.000 $ (17 Milyon DM'1n % 6 faizi 
1.020.000 DM/1,70 = 600.000 $) 

10.600.000 $ Toplam 

10.000.000 $ (B'nin dOnem sonunda verdigi para) 
900.000 $ (B'nin verdigi 10 Milyon $'1n % 9 

faizi) 

10.900.000 $ Top lam 

10.900.000 $ 
10.600.000 $ 

300.000 $ 

17.000.000 DM (A'ya verdigi para) 
1.530.000 DM (10 Milyon $'1n % 9 faizi:900.000 $ 

1 $=1,70 DM:900.000 $=1.530.000 DM) 

18.530.000 DM Toplam 

17.000.000 DM (A'nin dOnem sonunda verdigi para) 
1.020.000 DM (A'nin verdigi 17 Milyon DM'in % 6 

faizi) 

18.020.000 DM Toplam 

Gelir 18.020.000 DM 
Odeme 18.530.000 DM 

Zarar(B) 510.000 DM 

GOrtlldOkfl gibi B §irketi bu swap i§lemine girmekten dolay1 510.000 
DM'l1k bir zarara ugramaktad1r. Asl1nda, B, A'n1n yavru §irketi olduguna gOre 
swap i§lemini konsolide dO§Onmek gerekir. Konsolide dO§OnOrsek; A'n1n elde et
tigi kar, B'nin ugrad1g1 zarara e§it oldugu icin gercekte toplulugun (A+B) bir 
kar ya da zarari sOzkonusu olmamaktadir. COnkO; 300.000 $ = 510.000 DM (1 $ = 
1,70 DM paritesinden) Sonuc olarak topluluk, taraflar1n swapa girmelerinden 
dolay1 donem sonunda bir kayba ugramam1§t1r. 
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Eger §irketler ayn1 grubun ftyesi olmasayd1lar, taraflar yine swap 
i§lemine girerlermiydi §eklinde dft§ftnftlebilir. Bu zamanda taraflar1n beklenti
leri On plana c1kmaktad1r. Yani A'n1n ve B'nin beklentileri farkl1d1r. Bu bek
leyi§ farkl1l1klar1ndan dolay1 da swap i§lemi yap1l1r. 

Yukar1daki Ornekte swap'a temel olu§turan paritenin dOnem sonunda 
degi§meyecegini varsay1ld1. Bu durum gftnftmftz ko§ullar1nda pek gercekci olma
maktad1r. Paritenin degi§eceginin de dft§ftnulmesi gerekir. Paritenin degi§mesi 
beraberinde kur riskini de dogurur. Ayr1ca, taraflar kendilerini kur riskine 
kar§1, swap i§lemi yaparak koruyabilirler. Yukar1daki Ornegi paritenin degi
§ecegi varsay1m1 ile yeniden inceleyelim. 

- Eger parite vade sonunda 1 $ = 1,60 DM olursa; 

A Sirketi Ac1s1ndan; 

A'n1n Odemeleri : 10.000.000 $ (B'ye verdigi para) 
637.500 $ (17 Milyon DM'1n % 6 faizi:l.020.000 

1.020.000 DM/1,60 = 637.500 $) 

10.637.000 $ Top lam 

A'n1n gelirleri 10.000.000 $ (B'nin dOnem sonunda verdigi para) 
900.000 $ (B'nin verdigi 10 Milyon $'1n % 9 

faizi) 

10.900.000 $ Top lam 

Gelir 10.900.000 $ 
Odeme 10.637.000 $ 

Kar(A) 262.500 $ 

B Sirketi Ac1s1ndan; 

B'nin Odemeleri 

B'n1n gelirleri 

17.000.000 DM (A'ya verdigi para) 
1.440.000 DM (10 Milyon $'1n % 9 faizi:900.000 $ 

1 $=1,60 DM:900.000 $=1.440.000 DM) 

18.440.000 DM Toplam 

17.000.000 DM (A'n1n dOnem sonunda verdigi para) 
1.020.000 DM (A'n1n verdigi 17 MilyonDM'1n faizi) 

18.020.000 DM Toplam 

Gelir 18.020.000 DM 
Odeme 18.440.000 DM 

Zarar(B) 420.000 DM 
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1 $ 1,60 DM ise 262.500 $ = 420.000 DM 

- Eger parite vade sonunda 1 $ = 1,80 DM olursa; 

A Sirketi Ac1s1ndan; 

A'n1n Odemeleri : 10.000.000 $ (B'ye verdigi para) 

A'n1n gelirleri 

Gelir 
Odeme 

KAr(A) 

B Sirketi Ac1s1ndan; 

B'nin Odemeleri 

B'n1n gelirleri 

666.667 $ (17 Milyon DM'1n % 6 faizi:l.020.000 
1.020.000 DM/1,80 = 566.667 $) 

10.566.667 $ Toplam 

10.000.000 $ (B'nin dOnem sonunda verdigi para) 
900.000 $ (B'nin verdigi 10 Milyon $'1n % 9 

faizi) 

10.900.000 $ Top lam 

10.900.000 $ 
10.566.667 $ 

333.333 $ 

17.000.000 DM (A'ya verdigi para) 
1.620.000 DM (10 Milyon $'1n % 9 faizi:900.000 $ 

l $=1,80 DM:900.000 $=1.620.000 DM) 

18.620.000 DM Toplam 

17.000.000 DM (A'n1n dOnem sonunda verdigi para) 
1.020.000 DM (A'n1n verdigi 17 MilyonDM'1n faizi) 

18.020.000 DM Toplam 

Gelir 18.020.000 DM 
Odeme 18.620.000 DM 

Zarar(B) 600.000 DM 

GOiilldQgQ gibi olay1 yine konsolide olarak dQ§QnQrsek grubun (A+B) 
bir kar veya zarar1 sOzkonusu degildir. Buradan da taraflar1n swap i§lemine 
girerek kendilerini kur riskine kar§1 koruduklar1 sonucuna var1labilir. 
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4.4.2.2.2. SAB!TTEN DALGALIYA (CAPRAZ} PARA SWAP! (Cross Currency swap} 

Bu ce§it swap i§lemi, hem faiz hem de para swap'1n1 icermektedir. Bu 
yOntemde, ana paralarda el degi§tirmektedir. Bu i§lemde(366); 

- Degi§ik paralara gereksinimi clan taraf, anla§t1klar1 kur ilzerin
den ana para tutarlar1n1 degi§tirirler. 

- Swap sOzle§mesi devam ettigi sfirece, faiz Odemeleri degi§tirilir. 
her iki taraf swap anla§mas1na gore, degi§tirdikleri paralar icin, genellikle 
bir banka (Swap Bank) arac1l1g1 ile faiz Oderler. 

Swap bank yapt1g1 arac1l1k i§lemi icin bir komisyon al1r. 

A §irketi cok uluslu bir ABD §irketidir. A §irketi ABD'de bir ban
kadan 10 Milyon $ tutar1nda % 9 faizli bir kredl alm1§t1r. 

Almanya'da faaliyet gOsteren B §irketi A §irketinin bir yavru kuru
lu§udur. B §irketi de Almanya'da bir bankadan 17 Milyon DM'l1k Libor + 1,5 fa
izi ilzerinden bir kredi saglam1§t1r. Fakat B'nin $'a gereksinimi bulunmakta
d1r. Bu amacla taraflar bir swap i§lemine girerler. 

Bu swap i§lemi ba§lang1c1nda parite 1 $ = 1,70 DM'd1r. 

Swap i§lemi §U §ekilde gercekle§mi§tir: 

[~1 
10 Milyon $ 

'Q 
17 Milyon DM 

D' 
% 9 ($) 

,Q Libor + 1,5 DM 

D' 10 Milyon $ 

,D 17 Milyon DM 

Seki!: 32. Swap 1§leml 

Eger vade sonunda 1 $ = 1,70 DM paritesi degi§mez ise, bu durumda 
taraflar1n kar ve zararlar1 §Oyle olacakt1r: 

(366) Vecdi Onay; Op. Cit., s. 15 
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Libor + 1,5 = % 8 olsun. 

A Sirketi Ac1s1ndan; 

A'n1n Odemeleri : 10.000.000 $ (B'ye verdigi para) 

A'n1n gelirleri 

Gelir 
Odeme 

Kar(A) 

B Sirketi Ac1s1ndan; 

B'nin Odemeleri 

B'n1n gelirleri 

800.000 $ (17 Milyon DM'1n Libor + 1,5 faizi = 
1. 360. 000 DM 
1 $ = 1,70 DM :1.360.000 =800.000 $ 

10.800.000 $ Toplam 

10.000.000 $ (B'nin dOnem sonunda verdigi para) 
900.000 $ (B'nin verdigi 10 Milyon $'1n faizi) 

10.900.000 $ Top lam 

10.900.000 $ 
10.800.000 $ 

100.000 $ 

17.000.000 DM (A'ya verdigi para) 
1.530.000 DM (10 Milyon $'1n % 9 faizi:900.000 $ 

1 $=1,70 DM:900.000 $=1.530.000 DM) 

18.530.000 DM Toplam 

17.000.000 DM (A'n1n dOnem sonunda verdigi para) 
1.360.000 DM (A'n1n verdigi 17 Milyon DM'1n 

Libor + 1,5 faizi) 

18.360.000 DM Toplam 

Gelir 18.360.000 DM 
Odeme 18.530.000 DM 

Zarar(B) 170.000 DM 

1 $ = 1,70 DM ise 100.000 $ = 170.000 DM 

- Eger Libor + 1,5 = % 7 olursa ve parite de degi§mez ise (vade sonunda); 

A Sirketi Ac1s1ndan; 
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A'n1n Odemeleri 

A'n1n gelirleri 

Gelir 
Odeme 

KAr(A) 

B Sirketi Ac1s1ndan; 

B'nin Odemeleri 

B'n1n gelirleri 

Gelir 
Odeme 

Zarar(B) 

10.000.000 $ (B'ye verdigi para) 
700.000 $ (17 Milyon DM 1 1n Libor + 1,5 faizi: 

1.190.000 DM 
1 $ = 1,70 DM:l.190.000 DM=700.000$ 

10.700.000 $ Toplam 

10.000.000 $ (B'nin dOnem sonunda verdigi para) 
900.000 $ (B'nin verdigi 10 Milyon $'1n % 9 

faizi) 

10.900.000 $ Top lam 

10.900.000 $ 
10.700.000 $ 

200.000 $ 

17.000.000 DM (A'ya verdigi para) 
1.530.000 DM (10 Milyon $'1n % 9 faizi:900.000 $ 

1 $=1,70 DM:900.000 $=1.530.000 DM) 

18.530.000 DM Toplam 

17.000.000 DM (A'n1n dOnem sonunda verdigi para) 
1.190.000 DM (A'n1n verdigi 17 Milyon DM'1n 

Libor + 1,5 faizi = 1.190.000 DM 

18.190.000 DM Toplam 

18.190.000 DM 
18.530.000 DM 

340.000 DM 

- Eger vade sonunda parite degi§mez ve Libor + 1,5 = % 9 olursa; 

A Sirketi Ac1s1ndan; 

A'n1n Odemeleri : 10.000.000 $ (B'ye verdigi para) 
900.000 $ (17 Milyon DM'in Libor + 1,5 faizi: 

1. 530. 000 DM 
1 $ =· 1, 70 DM: 1. 530. 000 DM=900. 000$ 

10.900.000 $ Toplam 
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A'n1n gelirleri 

Gelir 
Odeme 

KAr(A) 

B Sirketi Ac1s1ndan; 

B'nin Odemeleri 

B'n1n gelirleri 

10.000.000 $ (B'nin dOnem sonunda verdigi para) 
900.000 $ (B'nin verdigi 10 Milyon $'1n % 9 

faizi) 

10.900.000 $ Top lam 

10.900.000 $ 
10.900.000 $ 

-.-

17.000.000 DM (A'ya verdigi para) 
1.530.000 DM (10 Milyon $'1n % 9 faizi:900.000 $ 

1 $=1,70 DM:900.000 $=1.530.000 DM) 

18.530.000 DM Toplam 

17.000.000 DM (A'n1n dOnem sonunda verdigi para} 
1.530.000 DM (A'n1n verdigi 17 Milyon DM'1n 

Libor + 1,5 faizi(% 9)=1.530.000 DM 

18.530.000 DM Toplam 

Gelir 18.530.000 DM 
Odeme 18.530.000 DM 

KAr (B) -.-

GOriildoga gibi olay1 yine konsolide olarak dO§tlnOrsek grubun (A+B} 
bir kAr veya zarar1 sOzkonusu degildir. Buradan da taraflar1n swap i§lemine 
girerek kendilerini kur riskine kar§1 koruduklar1 sonucuna var1labilir. 

4.4.2.2.3. DEG!SKEN FA!ZDEN DEG!SKEN FA!ZE SWAP (Cross Currency swap) 

Degi§ken faizden degi§ken faize swap tekniginin yap1s1 da aynen fa
iz swap1ndaki gibidir. Bu finansman tekniginin ayr1cal1g1, farkl1 temele gOre 
hesap edilmi§ iki degi§ken faiz swap'1n1n yap1lmas1d1r. 

Yine yukar1daki Sabitten Dalgal1ya Para Swap1ndaki Ornek Ozerinde 
cal1§malar1m1z1 sOrdOrelim. 

Bu def a A $irketinin Prime Rate Ozerinden borclanmi§ oldugunu kabul 
edelim. 
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Taraflar1n kat1lacag1 swap i§lemi §U §ekilde ger~ekle§ecektir: 

~ <---10 Milyon $'----> r-:-i 

~ 17 Milyon DM----~ 
10 Milyon $ 
Prima Rate 

17 Milyon DM 
Libor + 1,5 

~<--.Prime Rate($)--

~---.Libor + 1,S(DM)-->Q 

~-<--10 Milyon $, ____ >r-:-i 

~ 17 Milyon DM---~ 

Prime Rate : % 8 
Libor + 1,5 : % 7 
1 $ = 1,70 DM 

A Sirketi A~1s1ndan; 

Seki!: 33. Swap t§lemi 

A' n1n Odemeleri : ·1O.000. 000 $ ( B 'ye verdigi para) 

A'nin gelirleri 

Gelir 
Odeme 

K&r(A) 

700.000 $ (17 Milyon DM'in Libor+l,5 faizi(%7}= 
1.190.000 DM 
1 $ = 1,70 DM :1.190.000 =700.000 $ 

10.700.000 $ Toplam 

10.000.000 $ (B'nin dOnem sonunda verdigi para) 
800.000 $ (B'nin verdigi 10 Milyon $'1n % 8 

faizi) 

10.800.000 $ Top lam 

10.800.000 $ 
10.700.000 $ 

100.000 $ 
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B Sirketi Ac1s1ndan; 

B'nin Odemeleri 

B'n1n gelirleri 

Gelir 
Odeme 

Zarar(B) 

17.000.000 DM (A'ya verdigi para) 
1.360.000 DM (10 Milyon $'1n % 8 faizi:800.000 $ 

18.360.000 DM Toplam 

17.000.000 DM (A'n1n dOnem sonunda verdigi para) 
1.190.000 DM (A'n1n verdigi 17 Milyon DM'1n 

Libor + 1,5 = % 7 faizi) 

18.190.000 DM Toplam 

18.190.000 DM 
18.360.000 DM 

170.000 DM 

1 $ = 1,70 DM ise 100.000 $ = 170.000 DM 

- Vade sonunda; Libor + 1,5 = % 7 faiz oran1 degi§mez buna kar§1n, Prime 
Rate = % 9 ve Parite 1 $ = 1,60 DM olursa taraflar §U §ekilde etkilenecektir: 

A Sirketi Ac1s1ndan; 

A'n1n Odemeleri : 10.000.000 $ (B'ye verdigi para) 
743.750 $ (17 Milyon DM'1n Libor + 1,5 faizi: 

1. 190. 000 DM 
1 $ = 1,60 DM:l.190.000 DM=743.750 $ 

10.743.750 $ Top lam 

A'n1n gelirleri 10.000.000 $ (B'nin dOnem sonunda verdigi para) 
900.000 $ (B'nin verdigi 10 Milyon $'1n Prime 

Rate = % 9 faizi) 

10.900.000 $ Top lam 

Gelir 10.900.000 $ 
Odeme 10.743.750 $ 

KAr(A) 156.250 $ 

B Sirketi Ac1s1ndan; 
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B'nin Odemeleri 

B'n1n gelirleri 

Gelir 
Odeme 

Zarar(B) 

17.000.000 DM (A'ya verdigi para) 
1.440.000 DM (10 Milyon $'1n Prime Rate = % 9 

faizi: 900.000 $) 
1 $=1,60 DM:900.000 $=1.440.000 DM) 

18.440.000 DM Toplam 

17.000.000 DM (A'n1n dOnem sonunda verdigi para) 
1.190.000 DM (A'n1n verdigi 17 Milyon DM'1n 

Libor + 1,5 faizi = 1.190.000 DM 

18.190.000 DM Toplam 

18.190.000 DM 
18.440.000 DM 

250.000 DM 

1 $ = 1,60 DM ise 156.250 $ = 250.000 DM 

4.5. GENEL DEGERLEND!RME 

Yukar1da yap1lar1 itibariyle temel tOrlerine deginilen swap teknigi
ni Ozetle, bell! ko§ullarda d1§ borclanmada avantaj saglayan dOviz riskini mi
nimize eden, dOviz piyasas1n1 uluslararas1 kredi ve tahvil piyasalar1 ile bO
tOnle§tiren ve §irketlere finansman olanag1 saglayan bir yOntem olarak ac1kla
mak olanakl1d1r. 

DOnta ticaretinde Onemli paya sahip, geli§mi§ Olkelerin paralar1n1n 
diger Olkelerin paralar1 kar§1s1nda h1zla deger kazanmalar1, bir cok Olkeyi 
zor durumda b1rakm1§t1r. Bu Olkeler, kendi kontrolleri di§1nda olan bu geli§
melerden kendilerini ancak, pasif yOntemlerle koruyabilmektedirler. 

DOviz riskinden korunmak icin gerek kamu kurulu§lar1, gerekse ozel 
kurulu§lar bir cok yOntemler geli§tirmi§lerdir. DOviz yOnetiminde kullan1lan 
yOntemlerden biri olan swap teknigi gQnOmOzde gittikce artan bir oranda kulla
n1lmaktad1r. Bunun bu derece h1zl1 olmas1, teknigin saglam1§ oldugu bir cok 
yararlardan kaynaklanmaktad1r. 

Swap f inansman teknikleri Olkemizde fazlaca tan1nan bir f inans yOn
temi degildir. Vadeli dOviz piyasalar1n1n olu§mas1 swap yOnteminin i§lerligi 
icin gereklidir. COnkO dOviz riskini de minimize eden bir finans yOntemi olan 
swap, car! ve vadeli kur piyasalar1 aras1nda bir kOprO i§levi gOrmektedir. 

Son y1llarda Olkemizin pazar ekonomisine geci§ cabalar1 ve d1§a ac1k 
bir ekonomi politikas1n1 benimsemesi, Olkedeki para ve sermaye piyasas1na i§
lerlik kazand1rma, Olke paras1n1n yabanc1 Olke paralar1 kar§1s1nda konvertibi
litesini saglamak gibi bir cok geli§meleri de gOzOnOnde bulunduracak olursak 
art1k bizim de dOviz yOnetimi ve dOviz riskine kar§1 hassas olmam1z kac1n1l
mazd1r. 
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SONUC 

Dilnya'da her illkenin amac1 kalk1nmakt1r. Kalk1nman1n en Onemli ko§u
lu ise daha cok ihracat yapmakt1r. Ancak, ihracat yogun rekabetin ya§and1g1, 
pahal1, karma§1k ve riskli bir olgudur. 

Finansman ihracatta en Onemli etkenlerden biridir. Finansman sagla
mak, saglanan kaynaklar1 g(ivenli bir §ekilde kullanarak ihracat1 geli§tirmek 
ve ihrac edilen mal bedeli dOvizleri yurda getirmek hem ihracatc1 ve hem de 
ulke ac1s1ndan oldukca Onemlidir. 

thracat1n finansman1 uluslararas1 finansman1n Ozilnu olu§turmaktad1r. 
Dogabilecek Onemli sorunlar aras1nda kur riski, a11c1n1n finansal gucil hakk1n
da yeterli bilgi saglanamamas1, ticari, politik riskler, Ozel finansman kay
naklar1 ve bunlar1n maliyetidir. 

Turkiye gibi, ihracata yOnelik kalk1nma politikas1 izleyen ulkelerde 
ihracat1n finansman1nda bankalar1n cok Onemli bir yeri vard1r. Bankalar1n en 
Onemli ugra§1lar1ndan biri di§ ticaretin finansman1 olmu§tur. Sermaye piyasa
lar1n1n geli§mi§ oldugu illkelerde ihracat kredileri tamamen ticari bankalar1n 
ve finans kurulu§lar1n1n denetimi alt1nda bulunmaktad1r. 

Bir illkede ihracat1n geli§mesi, ba§l1ca uc etkene bagl1d1r. Bunlar
dan birincisi kur politikas1. !hracatta ba§ar1l1 olan ulkeler dogru bir kur 
politikas1 izlemi§lerdir. !kinci etken, ihracat1n finansman1d1r. thracat1n fi
nansman1n1n maliyeti enflasyonun alt1nda olmal1d1r. Ocilncil etken de, illkede 
yurutulen genel makro ve mikro politikalar1n ihracat1 destekleyici yOnde olma
s1 gerekir. 

!hracat1n faiz, prim vb. parasal te§viklerle desteklenmesi yanl1§
t1r. thracatc1ya istedigi anda uygun bir faizle ve bilrokratik engeller en aza 
indirilerek kredi saglanmas1· daha yararl1 bir silbvansiyondur. !hracat1n fi
nansman1 temelde §U §ekilde yap1lmal1d1r: Bir ihracat katma degeri olan her 
vey ihracat finanman1 oiarak finanse edilmelidir. Cilnku butiln finansman ola
naklar1 ihracatc1ya verilir, fakat ihracatc1n1n satacag1 mali uretecen olan 
sanayiciye hie bir finansman verilmezse, bir noktada ihracatc1 satacak mal 
bulamayacaktir. Dolayisyla, her Qretim dal1, ihracat katma degeri Olcusunde 
ihracat finansman1ndan yararlanabilmelidir, ihracat muamelesi gOrmelidir. Ma
lezya, Gilney Kore, Tayvan gibi ihracat1 cok yQksek duzeyde olan ulkelerde de 
ihracatin finansman1n1n temelinde bu sistem bulunmaktadir. Sistem dahili akre
ditifle yurtulmektedir. thracatc1lar1n di§aridan getirdikleri akreditiflerin 
kar§1l1g1nda bankalar, bu akreditifi baz alarak, ihracatc1lar1n dahili a11mla
r1 ya da ithalatlar1 icin yeni akreditifler acmaktadirlar. Bu akreditiflerin 
en Onemli Ozelligi, istenildigi anda otomotik olarak Merkez Bankas1'nda rees
kont edilmesidir. Dolay1s1yla bankalar herhangi bir likidite endi§esine du§
meden ihracatciya bu finansman olanag1n1 saglamaktadir. Ancak dahili akreditif 
sistemiyle yap1lan ihracat finansman1nda sevk Onces! f inansman ve sevk sonras1 
finansman konular1n1n cok iyi bilinmesi gerekmektedir. Cilnkil her iki finansman 
kategorisinde de riskler cok farkl1d1r. Sevk Onces! finansmanda risk ihracat
c1n1n sevkiyat1 yap1p yapmayacag1nda, sevkiyat yap1ld1ktan sonra risk di§ar1-
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daki ithalatc1n1n paray1 odeyip odeyemeyecegindedir. Riskler farkl1 oldugu 
icin finansmanlar1n ve maliyetinin kesinlikle farkl1la§t1r1lmas1 gerekir. 
Kisacas1, ihracat katma degeri olan her §ey ihracat muamelesi gOrmeli ve 
desteklenmelidir. 

thracat1n artmas1nda, ihracatc1n1n risklerinin sigorta edilmesi na
s1l Onemli ise, ulke finans sisteminin, ihracat icin ucuz ve uzun vadeli fon 
yaratmas1 da o denli Onemlidir. Uluslararas1 sat1§ta rekabeti belirleyen ilc 
klasik etken Fiyat, Kalite ve Zaman1nda teslimdir. 

Ancak, sanayi mal1 ihracat1nda, illkelerin hemen heps! bu uc alanda 
birbirine ilstunlilk saglama cabas1 icindedirler. Bu etkenler, tilm Olkelerde 
e§itse, ithalatc1n1n karar1n1, sat1§la birlikte sunulan finansman paketi be
lirleyecektir. tthalatc1, en ucuz krediyi, en uzun dOnemde saglayan ihracat
c1yla i§ baglant1s1 kuracakt1r. Ornegin !kinci Bogaz Koprftsil ihalesini, Birin
ci KOprilyil yapm1§ olan !ngiliz firmas1na kar§1 Japon firmas1n1n kazanmas1, Ja
pan firmas1n1n, devlet destekli daha iyi kredi paketi sunmas1ndan dolay1yd1. 

Yurt d1§1 i§lemlerde k1sa vadeli(l y1la kadar) krediler bilyilk Olcilde 
ta§1ma surelerinin finansman1nda, tilketim mallar1n1n sat1§1nda uygulan1r. Yurt 
d1§1 borcluya kredi veren dogrudan bankad1r. Kredi kar§1l1g1n1n Odenmesini ge
nellikle borclunun illkesinde bir banka ilstlenir. Bu i§lemler yurt d1§1 banka 
ac1s1ndan gercekte akreditif niteligindedirler. thracatc1ya Odemenin yap1lma
s1yla kar§1l1g1n denkle§mesi aras1nda al1§1lm1§ bir ula§1m silresi icin banka
lar aras1nda gilvence sunmaya gerek gOrillmediginden, kredi limitini belirleyen 
banka, kredi verdigi i§letmenin yer ald1g1 ulke riskiyle yetinmektedir. 

Orta ve uzun sureli krediler genellikle yurtd1§1ndaki buyQk proje 
yat1r1mlar1n1n finansman1 i§levine yOneliktir. Ayr1ca uzun bir uretim silreci
ne gereksinim duyulan ihracat mallar1n1n f inansman1nda da bu kredilere ba§vu
rulmaktad1r. Uzun sOreli kredilerde riskin degerlendirilmesi daha da Onem ka
zan1r. Bunun nedeni, sOreleri genellikle 10 y1l1 a§an bu kredilerde geli§menin 
Onceden kestirilememesi ve ayn1 zamanda bu tor kredilerin hacimce bOyOk tutar
lara ula§mas1d1r. Ayr1ca bu kredilerin ticari i§lemlerden bag1ms1z olarak za
man zaman Odemeler bilancosunun ac1klar1n1 kapama fonksiyonlar1 da vard1r. 

Di§ ticaretin geli§mesine paralel olarak ce§itli kolayl1klar sagla
mak amac1yla, bankalar mil§terileri icin yeni kredi tilrleri geli§tirmektedir
ler. Bu kredilerin bir bOlilmil bankalar1n tek ba§1na kendi kaynaklar1ndan sun
dugu kredilerdir. Bu tor krediler daha cok ihracat ve ithalat1n finansman1n1 
kolayla§t1rmay1 hedef almaktad1rlar. Ote yandan, genellikle uzun zaman alan 
bilyilk projelerin finansman1na yOnelik krediler ise, bankalararas1 i§birligi 
cercevesinde kar§1lanmaktad1r. 

thracat1n finansman1nda en cok kullan1lan, dOviz kredileri ve prefi
nansman kredileridir. 

Prefinansman kredilerinin de amac1na uygun kullan1lmas1 gerekir. 
Prefinansman kredileri kolay finansman araclar1ndan biridir. thracatci firma
lar prefinansman kredilerini ba§ka amaclarla kullanmaktad1rlar. Bu konuda bir 
disiplin getirilmesi gerekir. 
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Kar§ilikli ticaret uygulamasina gelince, bu teknik Qlkemizde Ozel
likle dOviz darbogazi dOnemlerinde sikca kullanilmi§tir. Ozellikle Dogu Bloku 
illkeleri ile yapilan bu tilr ticaret Ozel anla§malar cercevesinde "kliring" he
saplari ile yapilmi§tir. Bu hesaplar daha sonra tasfiye edilmi§ ve ce§itli ill
kelerle serbest dOvize dayali ikili anla§malar cercevesinde ticaret yilriltillme
ye ba§lanmi§tir. Bagimsiz Devletler Toplulugu'na bagli ve bazi Orta Dogu Qlke
leri ile olan hesap ili§kileri kredi limitleri kullanilarak yillik denge sag
lanmasi ile olmaktadir. Ote yandan A.B.D. ile yapilan off-set anla§malari ve 
bazi Kuzey Afrika Qlkeleriyle yapilan petrol takasi anla§malari kar§ilikli ti
caretin diger tQrleri olarak Qlkemizde uygulama alani bulmaktadir. 

Kurulu§ gerekcesi ilgili bOlilmde ayrintili olarak ele alinan Exim
bank' lar geli§mekte olan Qlkelerde olu§turulurken TQrkiye'de bu geli§meleri 
yakindan izleyerek, kendi di§ ticaret finansman kurumunu kurmu§tur. 

1986 yili sonlarinda ba§layan cali§malar kisa bir zamanda sonuclan
dirilarak Devlet Yatirim Bankasi 1987 yili ortasinda TQrkiye thracat Kredi 
Bankasi A.~./TQrk Eximbank olarak yeniden OrgQtlenmi§tir. 

Ozel bankalarin dQ§Qk, sabit oranli ve uzun vadeli ihracat kredisi 
saglamalari genellikle k&rli degildir. Bu nedenle Eximbank, Qlke finansman 
sistemine ihracat arti§i saglamak amaciyla iki tQrlQ mQdahalede bulunarak ih
racata finansman kaynagi yaratmaktadir. 1) thracat finanasmani icin gerekli 
bQtQn fonu kendisi saglar; ya da Onemli bir kismini kendisi, geri kalanini da 
Ozel bankalar piyasa fiyatlarindan saglarlar. 2) Ozel bankalar ihracat finans
mani icin gerekli fonun hepsini kendisi saglar, fakat piyasa fiyatlari ile 
ihracatin gercekle§mesi icin gerekli dO§Qk faiz orani arasindaki fark Eximbank 
tarafindan kar§ilanir. TQrkiye'de daha cok birinci yol kullanilmaktadir. 

TOrk Eximbank halen Sevk Onces! thracat Kredisi, Alici Kredileri ve 
Libya'da l§ yapan mQteahhitler icin kOprQ dOviz kredisi garantisi, Kisa Vadeli 
1hracat Kredi Sigortasi, Spesifik thracat kredi sigortasi vb. gibi programla
rini uygulamaktadir. 

Kisa vadeli kredilerin yanisira alicilarin gittikce daha uzun vadeli 
kredi istemlerinin artmasi, ihracatin Ozendirilmesi amaciyla Qlkeleri yeni kre 
di olanaklari araetirmaya yOneltmi§tir. Uzun vadeli kredilerin daha riskli ol
masi (saticinin aliciyi yeterince tanimamasi, alicinin Olkesinin ekonomik ve 
politik risklerinin olmasi v.b.) kredinin gQvencesini daha da azaltmaktadir. 

Potansiyel riskler kredili ihracati olumsuz yOnde etkiledigi gibi, 
ihracatcilarin bankalardan yeterli tutarlarda kredi almalarini engelleyen bir 
etken olmaktadir. 

Bu nedenle bircok Olke, ihracatin Ozendirilmesi amaciyla, ihracatta 
kar§ila§ilabilecek riskleri en aza indirecek sistemler kurmaya cali§mi§lardir. 

Bunlardan biri de "Ihracat Kredi Sigortasi" olup, ilk olarak 1925 
yilinda Hollanda'da uygulamaya konulmu§, onu Avrupa Olkeleri ve diger Olkeler 
izlemietir. 
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!hracat Kredi Sigortasi Avrupa illkelerinde 65 yillik bir gecmi§e sa
hip olmasina kar§in, ulkemizde 1989 yilinda uygulamasina gecilmi§tir. 

!hracat sigortasi yaptiran bir ihracatci, sigorta policesini teminat 
olarak kullanarak ve policeyi bankaya ciro ederek, Ozel banka kaynagindan kre
di kullanabilir. Bu ku§kusuz ihracatcinin i§letme sermayesi gereksinimine 
olumlu katkida bulunacaktir. 

Genel olarak Eximbanklar, Ozel bankalara iki tilr garantl verirler: 
1) Satici kredisine garanti (banka finansmani dogrudan ihracatciya, ithalatci
nin kabul ettigi, pollceler teminatiyla kredi saglamietir ve bu finansmanda 
sabit faiz orani piyasa ile faiz orani arasindaki fark lhracat flnansman kuru
mu tarafindan kar§ilanmietir), 2) Alici kredisine garanti (banka dogrudan it
halatciya kredi saglar). Her iki durumda da Eximbank garantislnin ko§ulu lhra
catcinin gerekli lhracat sigorta pollcesini Onceden satin almasidir. 

Turk Eximbank'in temel Ozelllgl, devlet destekli finansman ve sigor
ta kurumu olasidir. Dilnya'daki yaygin uygulama da bu yOndedir. Ancak, ihraca
tin Eximbank modeliyle finanse edilmesi, bankalar sistemiyle flnanse edllmesi 
olgusuyla alternatif kabul edilmemelidir. Tam tersine, bu iki sistemin birbi
rini tamamlayici olmasi gerekir. Exlmbank, bankalar slsteminin sagladigi fl
nansmanin geli§tirilmesini, yayginla§tirilmasini, kolayla§tirilmasini saglayan 
sistemin buna ragmen Ostlenemedigi f aaliyetleri ise dogrudan dogruya Ostlenen 
te§vik edici bir model olmaktadir. 

Bankacilik kesiminde bugiln yaygin olarak kullanilan ba§lica di§ ti
caret finansman teknikleri forfaiting, factoring, leasing (finansal kiralama) 
ve Swap'dir. 

Forfaitlng, bir yOkleme sonrasi finansmanidir. !hracatcinin mali 
yukledikten sonra, mal bedelini tahsil edinceye kadar gecen dOnem icinde orta
ya cikan finansman gereksinimini kar§ilayan bir tekniktir. Bir anlamda ihra
catcinin "vadeli ihracat" yapmasini olanakli kilan, alacak hakkinin bir banka
ya veya forfaiter diye adlandirilan kuruma satilmasina dayanan bir yOntemdir. 
Dolayisiyla, ihracatci mali vadeli satmakta, ama parasini (biraz eksigiyle) 
pe§in almaktadir. Yani ihracatci icin tilm ticari ve politik riskler ortadan 
kalkmi§ olmaktadir. 

Eger uygulanacak sabit faiz orani, iskonto i§leminden Once belirle
niyorsa, bankanin (forfaiter'in) yalniz i§lem tarihindeki Euro faiz oranini 
degil, faiz oranlarindaki genel egilimi de gOzOnilnde bulundurmasi gerekir. Bu 
nedenle bir taahhilt sOresi iceren forfaiting i§lemlerinde faiz orani, derhal 
iskonto edilen senetlere uygulanan faiz oranindan genellikle daha yuksek ol
maktadir. 

Taahhilt silresi iceren forfaiting i§lemlerinde, bankanin taahhilt ko
misyonu almasi ve daha yilksek iskonto orani uygulamasi, bankanin girmi§ oldugu 
taahhildiln yani sira kur ve faiz riskini kar§ilamasi yOnilnden de hakli gOrill
mektedir. 

- 232 -



Forfaiting ielemlerinde opsiyon sores! de sOzkonusu olmaktadir. Ban
kanin, forfaiting icin ileri surdugil ko~ullarin, ihracatci tarafindan kabul 
edilmesi icin zaman gecmesi gerekmektedir. Opsiyon suresi 48 saat ve daha kisa 
ise, bankalar bu sure icin Qcret almamaktadirlar. Eger ihracatciya koeullarin 
red ve kabulQ icin daha uzun Ornegin 1-3 ay gibi bir opsiyon sOresi taniniyor
sa, bir opsiyon komisyonu alinmaktadir. Bu opsiyon komisyonu, anlaemanin bae
langicinda Odenmektedir. 

Forfaiting ihracatin geliemine katkida bulunmasi acisindan TOrkiye 
icin olumlu bir uygulama olarak gOrOlmekle birlikte, TQrkiye ihracatinin mal 
gruplar1na ve Olkelere gOre mevcut dagiliminin forfaiting'in gelieimine elve
rieli olmadigi gOrQlmektedir. TOrkiye'nin ihracatinda yatirim mallari payinin 
son yillarda artmakta olueu, ayrica batili Olkelerde de forfaiting'in ham mad
de ihracatini finanse etmek amaciyla kisa vadeli olarak kullanilmaya baelamasi 
TOrkiye icinde bu eekilde uygulama olanagi·olabilecegine ve forfaiting'in ul
kemizde de yayginla~acagina iearet etmektedir. 

Hukuki acidan forfaiting ielemine cok benzeyen factoring yOnteminde 
de yine banka veya araci kurum ihracati yapilan mal bedelinin tahsil edilememe 
riskini kismen Ostlenmektedir. Factoring ieleminde genellikle vadeler daha ki
sa, tutarlar daha bQyuk olmaktadir. 

Die pazarlarda, TOrkiye'nin cok farklilik gOsteren bir die pazar 
spektrumu var. "Factoring" yOnteminde ticari risk muhabir §irket tarafindan 
kar§ilandigi icin bu sisteme aye olmayan Orta Dogu ve Libya gibi Olkelerle 
olan ticaretinde de bu sistemin kullanilmasi olanakli degildir. 

Bu tQr yOntemlerin TQrkiye'de kullanilmasi acisindan Bankalar Kanu
nu'nun 44.Maddesine gore, krediler ancak acildiklari ki§ilere kullandirilabi
lir. Oysa, yukardaki iki yOntemde de kredi ithalatciya acilirken Odeme ihra
catciya yapilmaktadir. Ayrica, Turk Parasinin kiymetini Koruma Kanunu'na gore 
ihracat bedelinin en fazla ac ay icerisinde Qlkeye getirilmesi gerekmektedir. 
Oysa, "factoring" de her tOrlQ mOlkiyet "factoring" kurulu§una gecmektedir. 

Bu cercevede, yukarida soza edilen teknikler henuz cok geni§ kabul 
gOrmQ§ olmasi bile Onamuzdeki yillarda ihracatimizin yatirim mallarina yOnel
mesiyle birlikte yaygin bir kullanim alani bulacaktir. 

Uygulanan ekonomik model geregi, yabanci sermaye ve di§ krediler 0-
nemli birer kaynak olarak agirlik kazanmietir. Kiralama sanayi, yabanci serma
ye ortakligi ile di§ kredilere yOnelik geli§me saglayabilir. Bu yOntemle yurt 
di§indan kaynak saglanmie olabilecegi gibi yatirim mallari ithalati da tamamen 
di§ kredi ile finanse edilebilir. Bu durumda, di§ ticaret dengesinde olumlu 
bir geli§me saglanacak ve yurt icinde enflasyonist bir baski ya§anmayacaktir. 
Kiralama teknigi !le yapilacak yatirimlarin ihrac yOnlu sanayiler olmasi ha
linde de rekabet gQcQmuz artacak, die bore taksitleri icin kaynak yaratilmie 
olacaktir. Bu sistem Uzak Dogu ve Latin Amerika Olkelerinde ihracata yOnelik 
sanayilerin makina ve donanimin (techizatin) kareilanmasinda da etkili bir ee
kilde kullanilmaktadir. 

!hrac yOnlu sanayilermizin geli§tirilerek, kalkinmamizda yatirim fo
nu olarak kullanilan dOviz gereksinimimizin arttigi bu gQnlerde, leasing cok 
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daha fazla Onem kazanm1§t1r. Cilnkft bu yOntemle. bQyilk miktarlardaki yat1r1mlar 
icin gerekli geni§ Odemeler yerine belli dOnemlere yay1lm1§ bir takvim icinde 
yap1lacak kUcilk Odemelerle dOviz varl1klar1nda pozitif bir deger saglanmi§ 
olacakt1r. Bunun yan1 s1ra d1§ pazarlarda rekabet gQcQmQzQ art1racak yen! tek
nolojilerin ulkemize girerek mal ceeidinin cogalmas1na ve sonucta ihracat1m1-
z1n artmas1na katk1da bulunabilecektir. 

Uluslararas1 leasing i§lemlerinde ise. ihracatc1 mal1n1n ihrac1n1 
yapmadan Once yabanc1 veya yerli bir leasing eirketine sat1§ yapmakta, o lea
sing §irketi de sOzkonusu mal1 diger Qlkede kiralamak suretiyle degerlendir
mektedir. 

thrac yOnlu sanayilerimizin geli§tirilerek. kalk1nmam1zda yat1r1m 
f onu olarak kullan1lan dOvize gereksinimimizin artt1g1 bu gQnlerde hem yurt
d1e1ndan Tilrkiye'ye hem de Tftrkiye'den yurtd1e1na yap1labilecek olan finansal 
kiralama Ozel bir Oneme sahiptir. 

Swap ise. belli ko§ullarda di§ borclanmada avantaj saglayan dOviz 
riskini minimize eden, dOviz piyasas1n1 uluslararas1 kredi ve tahvil piyasa
lar1 ile butilnle§tiren ve §irketlere f inansman olanag1 saglayan bir yOntem 
olarak ac1klamak olanakl1d1r. 

Swap f inansman teknikleri ulkemizde f azlaca tan1nan bir f inans yOn
temi degildir. Vadeli dOviz piyasalar1n1n olu§mas1 swap yOnteminin i§lerligi 
icin gereklidir. Cilnku dOviz riskini de minimize eden bir finans yOntemi olan 
swap, cari ve vadeli kur piyasalar1 aras1nda bir kOpru i§levi gOrmektedir. 

DOviz riskinden korunmak icin gerek kamu kurulu§lar1, gerekse Ozel 
kurulu§lar bir cok yOntemler geli§tirmi§lerdir. DOviz yOnetiminde kullan1lan 
yOntemlerden biri olan swap teknigi gQnQmuzde gittikce artan bir oranda kulla
n1lmaktad1r. Bunun bu derece h1zl1 olmas1, teknigin saglamie oldugu bir cok 
yararlardan kaynaklanmaktad1r. 

GOrilldugQ uzere, bu gQn ihracat1n finansman1nda kullan1labilecek ye
n! f inansman teknikleri konusunda baz1 yasal ve kurumsal eksiklikler bulunmak
tad1r. Ancak, bu tur yOntemlerin cok Onemli hizmet paketleri oldugu ve kulla
n1lmas1 gerektigi gOru§undeyiz. 

Ayr1ca, Bankalar1n, finansman d1§1nda d1§ ticarette fazlaca destek
lerinin oldugu da gOzOnilnde bulundurulmal1d1r. Bankalar1n saglad1klar1 di§ ti
caret belgeleri ve i§lemleri konusundaki dan1§manl1k hizmetleri, diger illke
lerdeki kambiyo ve d1§ ticaret rejimleri konusunda ihracatc1lara gerekli bil
gilerin aktar1lmas1, ihracat i§lemlerine arac1l1k edilmesi, vadeli dOviz hiz
metleri vb. cogu zaman finansman kadar gereklidir. 

Gerek teknoloji ve gerekse bilgi birikimi ac1s1ndan hi~la geli§mekte 
olan Turk Banka Sisteminin yak1n bir gelecekte yukar1da belirtilen konularda 
gerekli yasal eksikliklerin de tamamlanmas1yla birlikte di§ ticarette tam sis
temleri kullanabilir duruma gelecegi gOrueilndeyiz. 

- 234 -



KAYNAKCA 

Dr. Alattin BUyUkkaya; TUrkiye'de 1hracat1 Te~vik ve !hracat Kredi Sigorta
s1n1n ekonomik ve Teknik YOnQ, tstanbul 1988. 

Prof.Dr. Ali Bozer; Genel Ac1dan !hracat Kredi Sigortas1-!hracat Kredi Si
gortas1 semineri, Sigorta Hukuku ve Muhteli Yay1nlar, 1988. 

Prof.Dr. Ali Sait Yilksel: "!hracat Finansman1ndaki Geli§meler ve YOntemler", 
Yat1r1mlar ve !hracatta Te§vik Politikalar1 ve Uygulamalar1 Sempozyumu, 
Marmara Oniversitesi, Ortadogu ve !slam Olkeleri Ekonomik Ara§tirma 
Merkezi, Yay1n No: 4, !stanbul 1986. 

A.1.Terry and S.P. A.membol; The Handbook of Leasing Technigues and Analy
sis, Petrocelli Book, N.Y. 1982. 

Prof.Dr. A.Mustafa Aysan; "Bankac1l1kta Di§a Ac1lman1n Gerektirdigi Politi
kalar", Banka ve Ekonomik Yorumlar, Ocak 1977. 

Arthur Day; "The Professional Exporter, Interbank-Uluslararas1 Yay1nlar1, 
lstanbul 1983. 

Aydin Esen; DOviz Kredileri, TUrkiye Bankalar Birligi Yay1n1, Yay1n No; 133, 
Ankara 1985. 

Aziz -Konukman; "lhracat1n Finansman1nda Yeni Geli§meler", Finans DUnyas1, 
May1s 1990. 

Bahar Aka; Uluslararas1 Odeme Sekilleri, tGEME, EylUl-1986. 

3182 Say1l1 Bankalar Kanunu. 

Bahir Sevener; sigortan1n Tarihcesi ve Cumhuriyet'in 50. Y1l1nda Sigortac1-
l1g1m1z. 

Bahtiyar Uzunoglu; !hracat Kredi Sigortas1, !stanbul 1986. 

Ben R.Hosh; "Gelecegin Ticaret Finansman1 YOntemi: Factoring", Di§ Ticarette 
Durum, TUrktrade Yay1n1, Say1: 12, EylUl-Ekim 1988. 

Beratiye Oneil; Forfaiting Uygulamas1, 1GEME, Ankara 1988. 

Beratiye Oncu; "Factoring Hizmetleri ve Uygulamas1", !GEME D1§ Ticaret 
Billteni, 30.5.1986. 

Cahit Aydogan; TUrk Bankac1l1k Sistemi, 2. TUrkiye !ktisat Kongresi, 
2-7.11.1981, DPT Yay1n No: 1783, !zmir. 

Cem Alpar; Az Geli§mi§ Olkelerde Dl§ Ticaretin Sorunlari ve Sanayile§me, 
Ekonomik ara§tl.rmalar Dizisi-1, Turhan Kitabevi, Ankara 1982. 

- 235 -



Cengiz P1nar; "Kredi Analizi", !stiklal Matbaas1, tzmir 1968. 

Cenk Yanal1; "Proje Finansman1 ve TQrk Bankalar1n1n Proje Finansman1ndaki 
Yeri", Para ve Sermaye Piyasas1, Say1: 124, Haziran 1989. 

Doc.Dr. Cevat Geml; Di§ Ticarette Odeme YOntemleri, TUrktrade Ara§t1rma 
Merkezi Yay1nlar1, !stanbul 1989. 

Cevat Gerni; "!hracat Finansman1 ve TUrkiye'de thracat Kredileri Uygulamas1" 
(Yay1nlanmam1§ Doktora Tezi), AtatUrk Oniversitesi !!BF, Erzurum 1983. 

Chase Menhattan Bank; Dynamics of Trade Finance, 1984. 

CHR!STE F.; "Export Financing by Banks", Lectures in Export Financing, ITC 
(UNCTAD/GATT) Geneva, 1968. 

Christina Raemy; "Linked Purchase In International Trade", Trade Financing, 

Didem SentQrk; Uluslararas1 Ticarette Bankalararas1 Odeme YOntemleri, Garan
ti Bankasi Yay1nlar1; No: 21, Mart-1990 istanbul. 

DPT thracat1 Te§vik Tedbirleri. 

DPT Ekonomik istikrar Tedbirleri. 

DPT 5.- 6. Be§ Y1ll1k Kalk1nma Planlar1. 

Donya Gazetesi, Ce§itli Say1lar 

3.3.1988 Tarihli DQnya Gazetesi. 

Engin Yaz1c1oglu; ihracatc1, !hracat ve Finansman1, Akbank Yay1nlar1, No: 1, 
istanbul 1985. 

Erdogan Karakoyunlu; Tilrkiye'de Yat1r1m ve !hracat Te§vikleri, YASED, Yay1n 
No: 28, !stanbul 1987. 

Erdal Saglam; "DCM'ler Temizlendi", Dilnya Gazetesi, 16.9.1989. 

Prof.Dr. Erden Kuntalp; "Bankalar Kanunu Ac1s1ndan Factoring telemleri", Fi
nans Dilnyas1, May1s 1992. 

Ethem Kulhan; "TQrkiye thracat1 ile !thalat Te§viklerindeki Geliemeler ve 
1986 Y1l1 Uygulamalar1", Yat1r1mlarda ve thracatta Te§vik Politikalar1 
ve Uygulamalar1 Sempozyumu, Marmara Oniversitesi, Ortadogu ve !slam 01-
keleri Ekonomik Ara§t1rma Merkezi, Yay1n No: 4, istanbul 1986. 

Factoring in Deutschland FIF Dergisi; 4/1989. 

Factoring In Japan, FLF Dergisi, 2/1988. 

Prof.Dr.Feridun Ergin; Kredi Sistemi, 1.0. !ktisat Fakultesi, Yay1n No: 437, 
!stanbul 1989. 

- 236 -



Financial Times; "Surwey-Factoring", May 1, 1990. 

Finans DQnyas1 Dergisi; Ce§itli Say1lar 

G.W.Schneider; Export-!mport Financing, Ronald Press , New York 1974. 

H. Harfield; Bank Credits and Acceptane, Sth Ed.Ronald Press, New york 1974. 

Haluk Erdemol; Bankalarda Die Ticaret !elemleri ve Uygulama, Ak Yay1nlar1, 
!stanbul 1989. 

Prof.Dr. Halil Seyidoglu; Uluslararasi !ktisat, Tarhan Kitabevi-4.Baski, 
Ankara 1982. 

Hilmi Acinan; thracat Kredi Sigortalari ve TOrkiye. 

International Chamber Of Commerce (ICC); Uniform Custons and Practice for 
Documentary Credits, Yayin No: 400, 1983. 

ITC (UNCTAD/GATT); Export Financing, Geneva, 1974. 

ITC. Getting Started in Exsport Trade, Geneva 1975. 

!smail Belgin; !hracat Kredi Sigortasi, !stanbul 1988. 

!GEME, !hracat Kredi Sigortasi ve TOrkiye Degerlendirmesi Raporu. 

!brahim Betil; "TOrkiye'de Di§ Ticaretin Finansmaninda Banka Sistemi", 
TOrktrade Yayin1, 30.6.1987. 

tbrahim Kurt; lhracat Kredileri, TQrkiye Bankalar Birligi, Yayin No: 122, 
Ankara 1983. 

!GEME; !hracat Kredi Sigortasi ve TQrkiye Degerlendirmesi. 

!GEME; Di§ Ticaret ve Yatirim Mevzuati, 1988-1989-1990-1991-1992. 

!GEME; "Di§ Ticaretin Finansmaninda Oc Teknik: Leasing, Factoring, Forfai
ting". 

!hracat Rejimi Karari ve !hracat YOnetmelikleri. 

!ktisat Bankasi; "Forfaiting", Egitim MiidQrlQgil Yayinlari. 

!kt~sat bankasi, "Factoring", Egitim MOdiirlOgil Yayinlar1. 

!ktisat Bankasi; "Leasing", Egitim MiidOrlago Yayinlari. 

!ktisat Bankasi, Kare1l1kl1 Ticaret, Egitim Yay1nlar1, !stanbul 1988. 

Dr. !hsan Ersan; "Kar~ilikli Ticaret ve TOrkiye", Uluslararasi Finans, 
!stanbul 1985. 

- 237 -



!hsan Ersan; Uluslararasi Factoring ve TQrkiye, Banka ve Sermaye Piyasasi, 
Haziran 1980. 

!nterbank; Kisa SQreli Finansman, Temel !lkeler, tstanbul 1985. 

!nterbank-Uluslararasi; Uluslararasi Ticaret ve Kambiyo, Egitim MildilrlQgil 
Yayinlari, No: 10, !stanbul 1985. 

!skender Sengezer; "Leasing", !GEME Yayinlar1. 

!smail Ertilrk; "thracatin Finansmani", Di§ Ticarette Durum, Tilrktrade Yay1n
lari, Kasim-Aralik 1988. 

tstanbul Ticaret Odasi; "Diesatim Kredi Sigortasi ve Tilrkiye", Yayin 
No: 1989-3. 

Kerim Ozdemir; "thracatin Finansmani YOntemlerindeki Geliemeler ve Tilrkiye' 
de !hracat Finansmani Uygulamasi", (Yay1nlanmam1§ Doktora Tezi), 
tstanbul finiversitesi, tstanbul 1989. 

M. Metin Artukoglu; "TQrkiye'de thracat Kredileri ve TQrk Eximbank uygulama
lari", Banka ve Ekonomik Yorumlar, tstanbul 1991. 

Mehmet Topcu; "Tilrk Bankac1l1k SektOrilndeki Geli§meler ve Sorunlari", Yeni 
!§ Dilnyas1, Agustos 1984. 

Metin Boysan; "Cagda§ Bankacilikta Di§ Ticaretin Finansman Teknikleri", 
Kapital, Agustos 1987. 

Mevlilt Caglar; "TQrk Bankaciliginin Diea Acilma Sansi", Dilnya Gazetesi, 
23.12.1983. 

Milletlerarasi Ticaret Odasi, Tahsiller tcin Tekdilzen Kurallar, Yayin 
No: 332. 

Milletlerarasi Ticaret Odasi, Tahsiller !cin Tekdilzen Kurallar, Yayin 
No: 400. 

Morgan Guarentee Trust; World Financial Markets, London 1986. 

Murat Tuna; "3. DQnya 'Olkelerinin Di§ Borclari", Di§ Ticarette Durum, 
Sayi: 11, Temmuz-Agustos 1988. 

Doc. Dr. Muzaffer Demirci; thracat Finansman Teknikleri, izda§ Holding. 
Yayin No: 3, Bilgehan Basimevi, izmir 1988. 

Nedim !brahimhakkioglu; "!hracat Sigortas1 ve Kredisi", Di§ Ticarette Forum, 
Ocak 1987. 

Dr. Niyazi Berk; "Bankaciligin Diea Acilmasi ve Di§ Kredi !liekileri", Yapi 
ve Kredi Bankasi A.S. !ktisadi Araetirmalar Mildilrlilgti, Bankacilik Arae
tirmalari Dizisi, No: 4. 

- 238 -



Dr. Niyazi Berk; Bankac1l1g1n Di§a Ac1lmas1 ve Di§ Kredi !li§kileri, Marmara 
Universitesi, !stanbul 1985. 

Dr. NOvit Akyilz-Dr. Nesrin Ertel; Ekonomi SOzlugQ, Danya Yay1nlar1, No: 42, 
!stanbul 1987. 

Nuvit Oktay; Kar§1l1kl1 Ticaret Sistemi-DOnyada'ki ve TOrkiyede'ki Uygulama
s1, Anadolu Oniversitesi Yay1nlar1, Yay1n No: 232; Eski§ehir 1987. 

Ozgilr Pehlivan; Uluslararas1 Bir Odeme ve Garanti Arac1: Akreditif, !GEME 
Yay1nlar1. 

Ozcan Guven; D1§ Ticaretin Finansman1nda !hracat-!thalat Bankalar1, Amerikan 
Eximbank ve Turk Eximbank Uygulamalar1, !zmir 1988. 

Ozdemir Akmut; !hracat kredi Guvencesinde Riskler ve Diger Yay1nlar1. 

P1nar Bak1r; "Uluslararas1 Finansal Piyasalar ve Turkiye'nin Di§ Finansman 
Uygulamas1", (Yay1nlanmam1§ Docentlik Tezi), 11T1A, !stanbul 1987. 

P1nar Bak1r; "Factoring Uygulamas1", Para ve Sermaye Piyasas1 Dergisi, May1s 
1983. 

Recep Oner ve Erden Saner; "Turkiye'de 1hracat1n Krediyle Finansman1", Mali
ye Dergisi, Mart-Nisan 1979. 

Resmi Gazete; Ce§itli Say1lar. 

Ridvan Karluk; "lhracat1n Finansman1 ve Geli§tirilmesi YOnfinde TOrkiye'de 
!hracat Kredileri, Eski§ehir 11T1A Dergisi, Cilt: XVII, Say1: 1, Eski
§ehir 1981. 

Robert Hawkins; "Leasing as a Financial Service", The Banker, April 1982. 

Robert Hawkins; Publisher-leasing Digest, "Leasing Community expands", The 
Banker, April 1982. 

Senay Eryurek; Uluslararas1 Ticarette Odeme Sekilleri ve Vesaik, Anadolu 
(Emlak) Bankasi Yay1nlar1, No: 2. 

Seref M. Akka§; "D1§ Ticaretin Finansmaninda Factoring",D1§ Ticarette Forum, 
!GEME, Say1: 4-5, Nisan-May1s 1989. 

Tar1k Sesy1lmaz; Ortak Pazarda !hracat Kredi Sigortas1. 

T.C.M.B. D1§ Ticaret Sermaye Sirketleri Reeskont Kredileri !zahnamesi ve 
YOnetmeligi. 

T.C.M.B. Kabul Reeskontu Kredisi Uygulama YOnetmeligi ve Talimatlar1. 

T.C.M.B. !skonto ve Avans YOnetmeligi. 

- 239 -



Tilrkiye !§ Bankasi; "Factoring, Forfaiting, Leasing", Egitim Mildilrlilgtl 
Yay1nlar1. 

The CIT Group Manufactures Hannover Commercial Corporation; "Factoring" Se
mineri, !stanbul Ekim-1988. 

Tom Clark; "The Dawn of !nternational leasing", The Banker, April 1982. 

Tom Clark; Leasing Finance, Euromoney Puplication ltd.London, 1985. 

Tore Browald; "Bankac1likta Yayilma ve Birle§me", Tilrkiye Bankalar Birligi 
Yayinlari, No: 45, Ayyildiz Matbaasi, Ankara 1971. 

T.P.K.K. Hakkindaki 32 Sayili Karara ve Bu Karara !li§kin Ce§itli 
Tebligler. 

Turhan Tilmay; Di§ Ticarette Banka Teknigi, Kambiyo Yay1nlar1, !kinci Bas1, 
tstanbul 1987. 

Tilrkiye Bankalar Birligi; Bankac1lar Dergisi, Ce§itli say1lar. 

TOrkiye Di§ Ticaret Dernegi Ara§tirma Merkezi; TOrkiye'de Di§ Ticaretin 
Finansman1nda Banka Sistemi, Seminer Dizisi/2, EylOl-1987 Ankara. 

T.GOngOr Uras; !hracat Sigortasi Kurumu ve !hracat Bankasi Kurulmas1 !cin 
!stanbul Sanayi Odasi Di§ Ekonomik !li§kiler Ba§kanlig1nca hazirlanan 
tasarilar. 

Tilrk Eximbank; Kisa Vadeli thracat Kredi Sigortasi Uygulama YOnetmeligi. 

TOrk Eximbank Kisa Vadeli thracat Kredi Sigortas1 Bro§ilril. 

Tilrkiye !hracat Kredi Bankasi (Tilrk Eximbank) Kurulu§ Kanunu. 

TOrkiye !§Bankasi.; "Kredi Sigortasi.", Egitim MCldilrlOgu Yayi.nlari. 

final Alti.nta§; thracat Kredisi, Sigorta Sistemi ve Uygulama YOntemi. 

Vecdi 'Onay; Bankalarda tc Ticaretin Finanse Edilmesi Usulleri, Es Yay1nlar1, 
!stanbul 1988. 

Vecdi 'Onay; Bankalarca Di§ Ticaretin Finanse Edilmesi Usulleri, Ekonomik ve 
Sosyal Yayinlar A.$., Yayin No: 6, !stanbul 1989. 

Zeynep Harcar; "Kar§1l1kl1 Ticaret" (Yayinlanmami§ Doktora Tezi), t.'O. Sos
yal Bilimler Enstitilsil, 1989. 

- 240 -


