BÖLÜM X
FİNANSMAN VE ÖDEME

55.

Mal Mukabili Ödeme Nedir? Özellikleri Nelerdir?
İhraç edilen mal›n bedelinin, bu mal›n ithalatç› taraf›ndan teslim al›nmas›ndan sonra ödenmesi
şeklinde yap›lan bir ödeme türüdür.
İthalatç›n›n gelen mal› devralmas›yla bu mal›n mülkiyeti değil, ancak zilyedliği kendisine geçer.
Mallar›n mülkiyetinin devri ise ancak bu mallar›n devir ve teslimine ilişkin belgelerin ithalatç›ya
teslim edilmesi ile mümkündür.
Mal Mukabili Ödemenin Özellikleri:
•

Taraflar birbirlerini iyi tan›rlar ve karş›l›kl› güvenleri vard›r.

•

İhracatç› için en riskli ödeme şeklidir. Çünkü mal bedelinin ödenmesi ile ilgili hiçbir
güvence yoktur. Bir başka ifade ile ihracatç› gönderdiği mal›n paras›n› alamama ya da
kesintiyle alma gibi risklerle karş› karş›ya kalabilir.

•

İthalatç› için ideal bir ödeme yöntemidir.

•

Al›c› ve sat›c›n›n uzun zamanlardan beri birbirleriyle iş yapt›klar› ve birbirlerine tam güven
duyduklar› durumlarda uygulanabilen bir yöntemdir.

•

Belirli bir ödeme tarihi taş›mamas› yönünden esnek bir uygulamad›r.
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56.

Vesaik Mukabili Ödeme Nedir? Özellikleri Nelerdir?
Bir mal›n ihraç ülkesinden yola ç›kar›lm›ş olduğunu gösteren belgesinin ihracat bedelini ödeyerek
bankadan al›nmas› yoluyla yap›lan ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile bankan›n, ihraç bedelini
tahsil ettikten ya da gelecekte bir tarihte tahsil edilmek üzere vadeli bir poliçe düzenlendikten
sonra mallar›n çekilmesini sağlayacak belgeleri (vesaikleri) ithalatç›ya teslim ettiği ödeme
türüdür.
Uluslararas› ticarette yayg›n olarak kullan›lan bir ödeme arac›d›r.
Vesaik Mukabili Ödeme İşleminin Özellikleri
•

İhracatç› için risk taş›yan bir ödeme şeklidir.

•

Vesaik mukabili ödemede ithal konusu mal›n ülkeye gelmiş olmas› şart değildir.

•

Bu tür ödemede ihracatç› sevk ettiği mallar karş›l›ğ› bu mallar›n sevk edildiğini gösteren
belgeler (vesaik) karş›l›ğ›nda bir kredi kullanmaktad›r.

•

Gerek ithalatç›n›n ülkesindeki bankan›n ve gerekse ihracatç›n›n ülkesindeki bankan›n hiçbir
ödeme taahhüdü bulunmamaktad›r.

•

Vesaik Mukabili Ödeme yönteminde bankalar›n aval veya garanti vermemişlerse sat›ş
işleminin aksamadan gelişmesini garanti edecek herhangi bir yükümlülükleri söz konusu
değildir.

•

Bankalar, sadece ihracatç›n›n kendilerine verdiği vesaikin ithalatç›n›n ülkesindeki
muhabirlerine gönderilmesini ve tahsil emrindeki direktifler uyar›nca al›c›ya teslimi
sorumluluğunu taş›maktad›r.

•

Uluslararas› ticarette vesaik mukabili yan›nda, "mal mukabili ödemeler" de
yap›labilmektedir. Bu uygulama da ise, ihracatç›, herhangi bir ödeme yap›lmadan veya bir
poliçe tanzim etmeden, mallar› ithalatç›ya gönderir.

•

Mal bedeli sözleşmede belirlenen ilerdeki bir tarihte veya mallar sat›ld›ktan sonra
ödenmektedir. Aç›kça görüldüğü gibi, böyle bir uygulama ihracatç› için oldukça risklidir.

•

Vesaik mukabili ödeme şeklinde kullan›lan belgelerden biri konişmentodur. Konişmento
ithalatç›n›n bankas› ad›na kesilmektedir. Bir başka ifade ile konişmentoda gönderilen
(consignee) bölümünde ithalatç›n›n bankas›n›n isim, unvan ve adresi yaz›l›r. Bildirim
yap›lacak kişi (notify) bölümünde ise al›c› firman›n isim, unvan ve adresi yaz›l›r.
İthalatç›n›n bankas› (tahsil bankas›) mal bedelini tahsil edince konişmentoyu ithalatç›ya ciro
eder. İthalatç›, bankan›n kendisine konişmentoyu ciro etmesi üzerine mallar›n al›c›s› s›fat›n›
kazanmaktad›r.
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•

Vesaik mukabili ödemenin birinci türü görüldüğünde ödemeli poliçe (sight bill of
exchange), sevk belgeleri ithalatç›ya ancak ödemeyi yapt›ğ› takdirde teslim edilir. Vesaik
mukabili ödemenin ikinci türü "ticari kabul" (commercial acceptance) olup, belgeler al›c›ya,
ad›na çekilen poliçedeki bedeli ödeyeceği dair "kabul" al›nd›ktan sonra teslim edilir.
İhracatç›n›n bankas› kabul edilmiş poliçeyi saklar ve süresi geldiğinde tahsil eder.

•

Kabul edilmiş bir poliçe güvenli midir? Kabul edilmiş poliçe "bir borcun hukuki delili"
say›l›r. En az›ndan al›c›, senetlerini ödemeyen birisi olarak ilan edilecek ve uluslararas›
piyasada ciddi bir itibar kayb› olacakt›r. Fakat, sat›c›lar, ödememe riskine karş› genellikle
ibraz bankas›n›n veya birinci s›n›f bir diğer bankan›n "aval" veya "garanti" vermesini
istemelidir.

•

Kabul edilmiş poliçenin ihracatç›ya bir finansman imkan› sağlama özelliği de vard›r.
İhracatç› bu poliçeyi bankas›na cari faiz haddinden "iskonto" ettirebilir.

•

Vesaik mukabili ödeme ihracatç› için mal mukabili ödemeye göre daha güvenli bir ödeme
yöntemi iken akreditifle karş›laşt›r›ld›ğ›nda daha az güven verici olduğu görülmektedir.
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57.

Akreditif Nedir? Özellikleri Nelerdir? Nas›l Kullan›l›r? Akreditif Ödeme
Garantisini Ne Şekilde Sağlar?
İhraç edilen mal›n bedelinin ödenmesi konusunda belirli koşullar›n yerine getirilmesinden sonra
ödemenin yap›lacağ›na ilişkin bir çeşit teminatt›r.
Şartl› bir ödeme taahhüdü olarak tan›mlanabilir. İthalatç› (amir) bankas›ndan (amir banka) ihracatç›
(lehdar) lehine bir akreditif açmas›n› ve ihracatç›n›n ülkesindeki bir muhabir banka arac›l›ğ›yla
haberdar edilmesini istemektedir. İhracatç› gerekli belgeleri doğru, eksiksiz, kurallara uygun ve
kredinin geçerlilik süresinde bankas›na sunmas› durumunda ödeme yap›lmaktad›r.
Akreditif İşleminin Özellikleri:
•

Uluslararas› ticarette en s›k kullan›lan ödeme şeklidir.

•

Akreditif hem ihracatç›y›, hem de ithalatç›y› koruyan bir işlemdir.

•

Akreditif, ithalatç›n›n verdiği talimat doğrultusunda, ithalatç›n›n çal›şt›ğ› bankan›n belirli
bir meblağa kadar ve belirli bir vade için istenilen koşullar›n yerine getirilmesi ve ihracatç›
taraf›ndan ihraç edilen mallar›n ihrac›na ilişkin belgelerin ibraz› karş›l›ğ›nda ihracatç›ya
ödeme yap›lacağ›n› taahhüt etmesidir.

•

İthalatç› firma, kendi bankas›na verdiği emirle ithal edeceği mal›n karş›l›ğ›n› ihracatç›
firman›n bankas›na, mal ihraç edildiği takdirde ödemeyi taahhüt ettiğini bir kredi mektubu
ile bildirir. Bu kredi mektubu akreditiftir.

•

Diğer ödeme yöntemlerine göre daha pahal› olmas›na rağmen, en güvenilir olan›d›r. Hem
sat›c›ya hem de al›c›ya çeşitli faydalar› vard›r.

•

Akreditife bankalar ve belgeler üzerinden işlem yaparlar. Çünkü akreditif işlemleri mallarla
ilgili olmay›p yap›lacak hizmet ve işlemlerle ilgilidir.

•

Akreditifler dayand›r›ld›klar› sat›ş veya diğer sözleşmelerden ayr› işlemlerdir.

•

Aksi bir hüküm bulunmamas› durumunda akreditifde belirlenen koşullar›n yerine
getirilmesinden itibaren bir hafta (7 gün) içerisinde ödeme yükümlülüğü içermektedir.

•

Rezerv (Discrepancy): İhracatç›n›n ibraz edeceği belgeler ile akreditifde belirtilen şartlar›n
uyuşmamas› durumunda bankan›n ödeme sorumluluğu kabul etmemesidir. Ancak rezerv
konular›n›n al›c› taraf›ndan kabul edilmesi durumunda ödeme yap›labilmektedir.

•

Söz konusu ödeme şeklinde bankalar ihraç edilen mal ile ilgili hiçbir kontrol
yapmamaktad›r. Ödeme, ancak belgeler akreditif metnine uygunsa gerçekleşmektedir.

BÖLÜM X – FİNANSMAN VE ÖDEME

137

Akreditif (Kredi Mektubu)
•

Kredi mektubu (L/C), bir bankan›n önceden belirlenmiş belgelerin sunulmas› üzerine belli
koşullar ve vadelerle, müşterileri (ithalatç› veya başvuran) ad›na kullan›c›ya veya
ihracatç›ya ödeme yapmas›n› garantileyen bir düzenlemedir.

•

Finansal işlem daha garantili yap›lmak istenirse bir başka bankan›n müdahalesi ve
ihracatç›y› kredi mektubu konusunda bilgilendirilmesi, kendi onay›n› eklemesi suretiyle bu
yap›labilir. Mektubu veren bankan›n ödemeyi aksatmas› durumunda bu banka garanti
vermiş olmaktad›r.

•

Kredi mektubu, genelde uluslararas› formda haz›rlanan kesin bir belgedir. Bu mektup,
ürünlerin k›sa bir aç›klamas›n›, ödeme için gereken bilgilerin listesini, yükleme tarihini,
art›k ödemenin yap›lamayacağ› son tarihi belirtmek durumundad›r.

•

İhracatç›n›n ancak belli koşullar› yerine getirmesi, ard›ndan ödemeyi alabileceği garantiye
bağlanm›şt›r. Kredi mektubundaki tüm koşullar›n tamamlanmas›ndan sonra ihracatç›,
bankas›na ödeme için gerekli bilgileri sunabilecektir.

•

Kredi mektubuna göre ödeme elde edebilmek için ticari fatura, yükleme konşimentosu veya
ürünlerin taş›maya sağlad›ğ›n› gösterir bir başka belge. Bazen navlunun önceden ödendiğini
gösteren belge de gerekir.

•

Sigorta belgesi, menşe şehadetnamesi, kalite, miktar, paketleme uygunluğunu gösteren
müfettiş belgesi, paket listesi ve benzeri belgelerin sunulmas› gerekecektir.

•

İhracatç› ve al›c› aras›nda eskiye dayal› bir ilişki olmad›kça ihracatç›n›n ç›karlar›n›
koruman›n ve ödeme yapt›rman›n en kolay yolu, kredi mektubudur. Kredi mektubunun en
yayg›n formlar aşağ›da ele al›nm›şt›r.

•

Geri döndürülemez belgeli kredi mektubu: Tüm taraflar›n onay› olmaks›z›n iptal veya
değişiklik mümkün değildir. İhracatç›, gerekli belgeleri gösterip tüm koşullar› da yerine
getirdiyse ödemesi banka taraf›ndan garantiye al›nm›şt›r.

•

Geri döndürülebilir belgeli kredi mektubu: İlkine göre daha esnektir. Karş› tarafa bilgi
vermeksizin iptal ve değiştirme mümkündür.

•

Aktar›labilir kredi mektubu: Genelde ayn› koşullar alt›nda olmak üzere ayn› müşteriye
dönük olarak eldeki fonlar›n tekrarlanan ticaret işlemlerinde kullan›lmas›n› mümkün k›lar.

Akreditifte Ödeme Garantisi
•

Kredi mektubu, özellikle de belgeli geri döndürülemez nitelikli kredi mektubu, uluslararas›
ticaret ödemelerinde kullan›lan en güvenli metotlar aras›nda değerlendirilir. Ancak, yine de
ihracatç› dikkatli olmal›d›r. Zira, yabanc› ithalatç›, teslim edilen belgelerle teslim edilmesi
gereken belgeler aras›nda uyumsuzluk olduğunu ileri sürerek ödeme yükümlülüğünü yerine
getirmekten kaç›nabilir.
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•

Yukar›daki durumun engellenmesi için, ihracatç› aşağ›dakileri yapmal›d›r.

•

Kredi mektubunu haz›rlamadan önce, sunulmas› gereken belgelerin tam ve aç›k bir listesini
oluşturmak üzere karş›daki al›c› ile tüm koşullar karş›l›kl› gözden geçirilmelidir,

•

Kredi mektubundaki her bir kelimenin karş›laşt›r›lan belgelerle ilişkili olmas›na dikkat
edilmeli ve kelimelerle belgeler karş›l›kl› kontrol edilmeli,

•

Belgelerin birbiriyle uyumlu olup olamad›ğ› kontrol edilmeli ve ayr›ca bunlar›n ICC
koşullar›yla uygunluk içinde olmas›na dikkat edilmeli.

•

Karş› taraf kötü niyet taş›yorsa, ihracatç› yarg› yoluna başvurabilir ve tüm kredi koşullar›n›
karş›lad›ğ›n› gösterebilir. Ancak yabanc› ülkedeki bir tarafa karş› yasal tedbir alman›n zor,
zaman al›c› ve pahal› olduğu hat›rlanmal›d›r. İhracatç›n›n bankas›, iskonto edilmiş bir kredi
mektubuna karş›l›k avans olarak ç›kar›lm›ş kaynaklar›n geri ödemesini talep edebilir.

•

Bu tür problemlerden kaç›nmak üzere ihracatç›lar yabanc› al›c›n›n güvenirliliğini dikkatle
değerlendirmelidirler.

•

İhracatç›lar, kredi mektubu açan bankan›n hatas›na karş›l›k kendilerini korumak üzere kendi
ülkelerindeki bir bankan›n bu kredi mektubuna onay vermesini isteyebilirler. Bu
sağland›ğ›nda onaylanan banka, t›pk› ilk banka gibi garanti vermiş olur. Bu durumda,
ihracatç› ikili bir güvenceye sahip olacakt›r. Banka, ancak kredi mektubu geri döndürülemez
ve serbestçe kararlaşt›r›labilir nitelikte ise kendi onay›n› kredi mektubuna eklemeye istekli
olacakt›r.
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58.

Peşin Ödeme Nedir? Özellikleri Nelerdir?
İhracat bedellerinin mal›n fiili ihrac›ndan önce ödenmesi anlam›n› taş›maktad›r. Al›c›n›n, sipariş
edilen mallar›n sevkiyat›ndan önce, sat›c›ya ödeme yapmas›d›r. İthalatç› taraf›ndan mal›n teslim
al›nmas›ndan önce, gerek bankalar yolu ile ve gerekse al›c›n›n kendisi veya vekili ya da onun ad›na
hareket eden üçüncü bir kişi taraf›ndan sat›c›ya peşin olarak ödenmesidir.
Peşin Ödemenin Özellikleri
•

Peşin ödeme genellikle birbirlerini çok iyi tan›yan al›c› ve sat›c› aras›nda yap›lmaktad›r. Tam
anlam›yla güvene dayanan bu ödeme şekli, ihracatç› aç›s›ndan en elverişli ödeme yöntemi
olmas›na rağmen, uygulamada en az rastlan›lan›d›r. Burada bütün risk al›c› üzerindedir.
Çünkü mallar gönderilmeden paras›n› ödemektedir.•

•

Mallar›n sevki, sat›c›, firmadan yahut ülkenin şartlar›ndan kaynaklanan nedenlerle aksayabilir
ve gecikebilir. Bu durumda al›c› firma en az›ndan paran›n kendisinde beklemesi ile
kazanabileceği faiz gelirinden mahrum olmaktad›r. Diğer taraftan peşin ödeme şekli, ihracatç›
aç›s›ndan bir ön finansman niteliğini taş›makta, bunun kaynağ› ise al›c› (ithalatç›) olmaktad›r.

•

Uluslararas› piyasalarda genellikle sat›c› tekeli olan mallarda ve bazen de al›c› bak›m›ndan
peşin ödeme iskontalar›n›n yüksekliği nedeniyle bu tür ödemeler cazip olabilmektedir.

•

Peşin bedellerin üçüncü kişilere devri mümkün değildir.

•

Uluslararas› piyasalarda yoğun rekabet ortam› ve k›s›tl› pazar olanaklar› dolay›s›yla pek s›k
kullan›lan bir ödeme şekli olmamakla birlikte nadiren de olsa kullan›lan bir ödeme şeklidir.

•

Uygulamada daha çok mal bedellerine ilişkin avans olarak kullan›lmaktad›r.

•

Bu ödeme şekli, piyasada fazla talep gören mallar›n sat›ş›nda kullan›lmaktad›r. İhracatç›,
mallar›na yoğun talep olduğu için müşteri bulamamak gibi bir riski yoktur.

•

Al›c› firma prefinansman› ihracata konu olan ürünün üretiminin finansman›nda kullan›lmak
üzere ithalatç›dan bedelin k›smen veya tamamen sağlanmas›d›r.

•

Gümrük İdareleri, peşin ödemeye istinaden ihracat yap›l›rken döviz al›m belgesinin arkas›na
gümrük beyannamesinin tarih ve numaras› ile meblağ›n› kaydetmektedir.
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59.

Kabul Kredili Ödeme Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir Poliçenin araç olduğu
ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile kabul kredisi sat›lan mal›n bedelinin bir poliçeye bağland›ğ›
vadede sat›c›ya ödendiği bir ödeme şeklidir.
Bu kredi vesaik ile birlikte ibraz edilen poliçenin ithalatç› veya buna ilaveten ithalatç›n›n bankas›
taraf›ndan kabul edilmek suretiyle kullan›l›r.
Kabul kredili ödemede taraflara bankalar arac›l›k ederler ve bunun için komisyon al›rlar. Sat›c›n›n
düzenlediği poliçe sadece al›c› taraf›ndan kabul edilmiş ise "trade acceptance" vard›r. Poliçenin bir
banka taraf›ndan kabul edilmesi öngörülebilir. Bu durumda banka poliçeyi kabul eder veya
ithalatç›n›n kabulüne aval verebilir. Buna "banker’s acceptance" denilmektedir.
Bu ödeme şeklinde vadeli al›m yapmak isteyen ithalatç›ya karş› ihracatç›, poliçeye bankan›n kabul
veya aval vermesiyle kendini garanti alt›na alm›ş olmaktad›r.
Kabul Kredili Ödemenin Çeşitleri:
Kabul Kredili Vesaik Mukabili
Bu ödeme şeklinde mallar›n al›c›ya gönderilmesinden sonra bankan›n mal bedelini tahsil etmesi
yerine poliçeyi al›c›ya kabul ettirdikten veya bu kabule kendisinin de avalini verdikten sonra
vesaiki al›c›ya teslim edip daha sonra poliçe vadesinde mal bedelinin ihracatç›ya ödendiği ödeme
şeklidir.
Kabul Kredili Mal Mukabili
Mal mukabili işlemlerde ithalatç› önce mal› çeker sonra mevzuatta belirlenen sürede mal bedelini
öder. Bu işlemde ise ödeme yapmas› gereken süre içerisinde poliçe kabul edilecek poliçe vadesinde
ise ödeme yap›lacakt›r. Böylece süre aç›s›ndan ithalatç›ya ikinci bir finansman kolayl›ğ›
yarat›lmaktad›r.
Kabul Kredili Akreditif
İhracatç›n›n kuşat mektubuna uygun vesaiki bankaya ibraz ettiğinde mal bedelini tahsil etmeyip
banka taraf›ndan kabul edilmiş poliçenin vadesinde ödeneceğini taahhüt alt›na alan bir ödeme
şeklidir. Burada poliçe vesaik ekinde ilave olarak, teyitli akreditifte teyit bankas› ad›na, teyitsiz
akreditifte ise genellikle amir banka ad›na tanzim edilir. Kabul edilen bu poliçe ile ihracatç›
taraf›ndan kendi bankas› ya da başka bir bankaya k›rd›r›labilir.
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60.

Yabanc› Al›c›n›n Güvenirliliği Nas›l Değerlendirilir?
Yeni bir müşteri için ihraç talebini uygulamaya koymadan önce ihracatç›, potansiyel al›c›n›n
güvenirliliği ve nas›l tan›nd›ğ›n› araşt›rmal›d›r. Esasen, al›c› yeterli düzeyde tan›nm›şl›k kayd›na ve
ödeme yapabilme gücüne sahip olmal›d›r. Bunu sağlamak üzere al›c›dan şu belgeleri sağlamas›
istenmelidir: finansal duruma dair yak›n zamanl› ve denetlenmiş belgeler, muhasebe kay›tlar› (karzarar hesaplar› da dahil), ödemeler dengesi, önceki 3 y›l için nakit ak›ş belgesi, gelecek alt› aya
yönelik finansal tahmin.
Yabanc› al›c›lar bu belgeleri sağlamaya haz›r olmal›d›rlar, zira ayn› miktar paray› bankalar›ndan
borç almak isteseler benzer belgeleri göstermeleri gerekecektir. Belgelerin gerekliliğinin ve
muhasebecilerin güvenirliliğinin araşt›r›lmas› önemlidir. Bazen sahte belgeler sunulabilmektedir.
İhracatç›, ayr›ca bankas›ndan al›c›n›n bankas› veya diğer arac› yerel banka ile ilişki kurup firma
hakk›nda bilgileri ilgili finansal ve pazar bilgilerini almas›n› isteyebilir. Baz› bankalar bunu özel
araşt›rma kurumlar›na havale ederler. Bu kurumlar dünyan›n her yerinden firmalar hakk›nda
finansal ve pazar hakk›nda bilgileri sağlarlar. Dun&Bradstreet, Extel and Reuters, gibi firmalar bu
türdendir.
Yukar›da sözü edilen bilgi ve görüşler ihracatç›n›n, yabanc› al›c›lar›n güvenirliliği konusunda emin
olmas›na yard›m eder ancak onlar›n yükümlülüklerini yerine getireceklerini garanti etmez.
İhracatç› al›c›n›n bankas›ndan ödeme garantisine dönük bir provizyon isteyerek bankay› sürece
dahil etmeyi deneyebilir. Al›c›n›n bankas› böyle bir garantiyi verdiğinde elbette bu, ihracatç›n›n
yükümlülüklerini yerine getirmesi şart›na bağl› olacakt›r. Örneğin, ihracatç› ancak sözleşmedeki
koşullar tamamland›ğ›nda al›c›n›n bankas›nca ödeme yap›lacağ›ndan emin olacakt›r.
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61.

Kredilendirilmiş İhracat Alacaklar› Zaman›ndan Önce Nas›l Nakite
Dönüştürülebilir?
Yabanc› al›c›ya kredi tan›nmas› ihracatç›n›n rekabet gücü aç›s›ndan yararl›d›r, ancak likidite
aç›s›ndan negatif etki yapar. İhracatç›lar, çal›şan sermayenin k›sa sürede girmesini sağlayacak bir
düzenleme yapamad›klar› takdirde üretim süreçleri bozulabilir. İhracatç›n›n kredi tan›yabileceği ve
yine de bir likidite düşüşü ile karş›laşmayacağ› baz› metotlar aşağ›da aç›klanm›şt›r.
Alacaklar›n İskontosu
Kambiyo senedi, fatura veya akreditif türünde olabilecek alacaklar için ihracatç› alacaklar›n›n
iskonto edilmesi mümkündür. Faiz ve ücretler ç›kt›ktan sonra alacak değerinde para banka
taraf›ndan hemen ihracatç›ya ödenir. Benzer bir uygulama başka bir taahhüt alt›na girmeden veya
tersine gerçekleştirilebilir (note: right of recourse). Burada, çabukluk söz konusudur ve
ihracatç›lara alacaklar›n› iskonto etmeleri ve ne zaman bunu yapabilecekleri noktas›nda esneklik
sağlar. İşlemler basittir ve ihracatç› bankaya özel legal dökümanlar ve garanti sunmak üzerinde
değildir.
Faktoring
Alacaklarla ilgili hesaplar›n iskonto ile günlük haftal›k veya ayl›k bazda bir faktoring bürosuna
sat›lmas› işlemine faktoring denir. Bu sat›ş genelde bir bankaya yap›lmaktad›r. Benzer faktoring
bürolar› müşterilerinin ticari borçlar›n› sat›n almakta ve onlar› kendi adlar›na toplamaktad›r.
Forfaiting
İhracatç›, ithalatç›ya iletilen ürünler için ödeme hakk›n› devreder ve bunun karş›l›ğ›nda forfaiting
yapan kuruluştan hemen nakit sağlar. Alacaklar, ihracatç›n›n sağlad›ğ› kambiyo senetleri veya
ithalatç›n›n sağlad›ğ› taahhüt içeren kağ›tlar olabilir. Ürünler teslim edildikten ve böylece sözleşme
tamamland›ktan sonra ihracatç› bu alacaklar› bir forfaiting kuruluşuna satar ve bu kuruluş tüm
riskleri üstlenmiş olur, bu arada ücretlerini kestikten sonra ihracatç›ya nakit ödeme yapar. Sermaye
ürünlerinin yan›nda diğer ürünlerin de tüm ihracat›nda orta – uzun vade kredi ihtiyac› bu yolla
finanse edebilir.
Forfaiting, ihracatç›ya finansman sağlaman›n bir yoludur. Bir kuruluş yabanc› müşteriden kambiyo
senedi kabul eder. İskonto ile bunu sat›n al›r ve zaman› gelince müşteriden ödemeyi talep eder.

KAYNAKLAR
‹hracatta Ödeme ﬁekilleri, 2006, Ankara, ‹GEME, Mithatpaﬂa Cad. No.60, K›z›lay, Ankara,
Tel: 312 – 417 22 23, Fax: 312 – 417 22 33, e-mail: igeme@igeme.gov.tr,
Internet: http://www.igeme.gov.tr

BÖLÜM X – FİNANSMAN VE ÖDEME

143

62.

Eximbank İhracat Kredi Sigortas› Nedir, Nas›l Faydalan›labilir Ve
Sağlad›ğ› Yararlar Nelerdir?
İhracat kredi Sigortas›; ihracatç›lar›n mal ve hizmet ihrac›ndan doğan alacaklar›n›, ticari ve politik
risklere karş›l›k teminat alt›na alan bir sigorta türüdür. Vadeli ihracatlar›n› sigorta kapsam›na
ald›ran ihracatç›lar, sigorta poliçesinden doğan alacaklar›n› ticari bankalara temlik sureti ile daha
kolay ve ucuz finansman sağlamaktad›r. Eximbank taraf›ndan Uygulanan İhracat Kredi Sigortas›
iki çeşittir.
K›sa Vadeli ihracat Kredi Sigortas›
K›sa Vadeli ihracat Kredi Sigortas› program› çerçevesinde, bir y›l içinde yap›lacak, 360 güne kadar
vadeli gayrikabili rücu akreditif vesaik ve mal mukabili ödeme koşullar› ile yap›lan tüm sevkiyatlar
kapsanmaktad›r. Bir y›l içinde yap›lan tüm ihracat›n sigortalanmas› ile, risk dağ›l›m› sağlanmakta
ve prim oranlar› asgari düzeyde tutulmaktad›r. Program kapsam›nda 170’den fazla ülkeye yönelik
sevkiyat, sigorta teminat› alt›na al›nabilmektedir. Tazminat oran› doğacak zarar›n % 90’›d›r.
Spesifik İhracat Kredi Sigortas›
İhracatç›lar›n tek bir sat›ş sözleşmesine bağl› olarak beş y›la kadar vadeli ödeme koşuluyla
yapacaklar› sermaye mal› ihrac›ndan doğan alacaklar›n› ticari ve politik risklere karş› teminat alt›na
alan Spesifik İhracat Kredi Sigortas› ile bu güvencenin yan› s›ra ihracatç›lar›n ticari bankalardan
finansman teminine de olanak sağlamaktad›r. Spesifik İhracat Kredi Sigortas› kapsam›nda
sigortalanacak 2 y›l ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinde sözleşme bedelinin en az % 15’inin
mal›n teslimine kadar ihracatç›ya ödenmiş olmas› gerekmektedir. Prim oran›, al›c›n›n türüne,
al›c›n›n bulunduğu ülkenin risk derecesine, mal›n teslim süresi ve ödeme vadesine göre belirlenir.
Doğacak zarar, sözleşme bedelinin % 85'inin azami % 90'›na kadar tazmin edilmektedir.
İhracat Kredi Sigortas› Program›na Müracaat
Firma, Teklifname ve ekleri ile birlikte Türk Eximbank’a müracaat eder. Başvuru sahibinin
Teklifname’de verdiği bilgiler düzenlenecek olan poliçeye esas teşkil etmektedir. Teklifname ve
ekleri Türk Eximbank yetkililerince incelenerek düzenlenecek olan poliçeye ilişkin özel şartlar
saptan›r. Söz konusu özel şartlar› içeren Kabul Formu iki nüsha halinde düzenlenerek, Ülke Şartlar›
ve Prim Oranlar› Listesi ile birlikte ihracatç›ya gönderilir. Firman›n Kabul Formunu imzalayarak
bir nüshas›n› göndermesi halinde sigorta sözleşmesi yürürlüğe girer.
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63.

Eximbank İhracat Kredi Sigortas› Program›nda Sigorta Kapsam›na Al›nan
Riskler ve Özellikleri Nelerdir?
K›sa Vadeli İhracat Kredi Sigortas› ile Spesifik İhracat Kredi Sigortas› farkl›l›klar içermektedir.
K›sa Vadeli İhracat Kredi Sigortas› Kapsam›na Al›nan Riskler
Ticari Riskler

İflas, konkordato, tasfiye, mal bedelinin ödenmemesi, mal›n
ihracatç›dan kaynaklanamayan nedenlerle kabul edilmemesidir.

Politik Riskler

Savaş hali, ihtilal, iç savaş, isyan, ayaklanma, al›c›n›n ithal izninin
iptali, al›c› bir devlet veya devlet garantisine haiz bir kuruluş ise
ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesidir.

İhracatç›lar›n kendi kusurlar›ndan kaynaklanan zararlar sigorta kapsam› d›ş›nda tutulmakta olup,
sigorta prim oranlar› % 0.095 - % 3 aras›nda değişmektedir.
Türk Eximbank ticari ve politik risklerden kaynaklanan zararlar› % 90’› oran›nda tazmin
etmektedir. Bu Sigorta Program› çerçevesinde 153 ülkeye yap›lan ihracat sigortalanmaktad›r.
Spesifik İhracat Kredi Sigortas› Kapsam›na Al›nan Riskler
Ticari Riskler

Al›c›n›n iflas etmesi, al›c›n›n imalat ve sat›ş sözleşmesinde
belirlenen mal bedeline ilişkin taksitleri vadesinde ödememesi
veya ödeyememesi, al›c›n›n kendine teslim edilen mallar› kabul
etmemesi veya edememesi gibi al›c›n›n kusurundan kaynaklanan
risklerdir.

Politik Riskler

İmalat ve sat›ş sözleşmesinde öngörülen şartlar›n yerine
getirilmesi olanaklar›n› ortadan kald›ran al›c› ve ihracatç›n›n
iradeleri d›ş›nda ortaya ç›kabilecek; İhraç ve ithal müsaadelerinin
iptali, savaş, iç savaş, isyan, transfer güçlerine dayal› risklerdir.

İmalat ve sat›ş sözleşmesi d›ş›nda, ihracatç› ile al›c› aras›nda yap›lan diğer anlaşmalardan, imalat
ve sat›ş sözleşmesindeki hatalardan veya ihracatç›n›n kusurlu davran›şlar›ndan kaynaklanan
zararlar sigorta kapsam› d›ş›ndad›r.
Sigorta Prim oranlar› al›c›n›n türü, al›c›n›n bulunduğu ülkenin risk kategorisi, sevk öncesi ve sevk
sonras› koşullar dikkate al›narak belirlenir. Sigorta kapsam›nda ticari ve politik risklerden
kaynaklanan zararlar›n % 80 – % 95’i kapsanmaktad›r.
KAYNAKLAR
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64.

Uluslararas› Gözetim Şirketlerinin İhracatç›ya Sağlad›ğ› Yararlar Nelerdir?
Uluslararas› gözetim şirketleri, uluslararas› ticarete konu olan mallar›n al›c›ya teslimi s›ras›nda
arzulanan özelliklere uygunluğu konusunda al›c› ile sat›c› aras›nda hakem görevini üstlenen
uluslararas› şirketlerdir.
Gözetim şirketlerinin amac›, d›ş ticaret işlemlerinde taraflar›n birbirlerine taahhüt ettikleri
koşullar›n tam olarak sağlan›p sağlanmad›ğ›n›; her iki taraf ad›na bağ›ms›z ve bilimsel olarak
denetlemektir.
Uluslararas› gözetim şirketleri yerine getirdikleri gözetim faaliyetiyle ihracatç› ve ithalatç›lara
önemli kolayl›klar sağlayabilmektedir.
Gözetimin Faydalar›
Al›c›n›n istediği mal›n sevkiyat öncesi ve/veya sonras›nda, sözkonusu mal›n, ithalatç› ve/veya
ihracatç›s› taraf›ndan sözleşmede ve/veya standard›nda öngörülen koşullara ne ölçüde uygun
olduğunun belirlenmesi, taraflar aras›nda ileri de doğabilecek anlaşmazl›klar›n ve bunun sonucu
olarak ortaya ç›kabilecek zarar›n önlenebilmesi, gerektiğinde yeni düzenlemelere gidilebilmesi
aç›s›ndan, ihracatç› ve ithalatç›lara avantajlar sağlamaktad›r.
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65.

Eximbank İhracat Kredileri Programlar› Hangileridir?
Türk Eximbank, ihracatç›lar›, ihracata yönelik üretim yapan imalatç›lar› ve yurt d›ş›nda faaliyet
gösteren girişimcileri k›sa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayr›nakdi kredi programlar› ile
desteklemektedir.
Ayr›ca, vadeli sat›ş işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini art›rmak, yeni ve hedef
pazarlara girilmesini kolaylaşt›rmak amac›yla vadeli ihracat alacaklar›n› iskonto etmektedir.
A. K›sa Vadeli İhracat Kredileri
Türk Eximbank ihracatç› ve ihracat bağlant›l› mal üreten imalatç› firmalara, özellikle ihracata
haz›rl›k döneminde finansman gereksinimlerinin karş›lanmas› amac›yla, k›sa vadeli ihracat
kredileri tahsis etmektedir.
Bu krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar arac›l›ğ›yla veya doğrudan Türk Eximbank taraf›ndan
firmalara kulland›r›lmaktad›r.
1. Sevk Öncesi İhracat Kredileri: İhracatç›lar›n tümüne ulaşabilmek amac›yla ticari bankalar
arac›l›ğ›yla kulland›r›lan Sevk Öncesi İhracat Kredileri, bütün sektörleri kapsayan ve ihracatç›lar›n
imalat aşamas›ndan başlanarak desteklenmesi amac›yla kulland›r›lan k›sa vadeli kredilerdir.
Söz konusu kredilerde, firma ve ihracat riski arac› banka taraf›ndan üstlenilmektedir.
i) Sevk Öncesi Türk Liras› İhracat Kredisi: İhracata yönelik mal üreten sanayilerin imalat
aşamas›ndan başlanarak desteklenmesi amac›yla ticari bankalar arac›l›ğ›yla kulland›r›lan k›sa
vadeli bir kredidir.
ii) Sevk Öncesi Türk Liras› Kalk›nmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi: Kanuni veya iş
merkezlerinin yan› s›ra, ekonomik ve ticari faaliyetlerini de Kalk›nmada Öncelikli Yörelerde
(Gaziantep ili dahil) icra eden imalatç›, imalatç›-ihracatç› ve ihracatç› firmalara kulland›r›lan bir
kredi program›d›r.
iii) Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi: Mallar›n serbest dövizle kesin olarak ihrac› taahhüdü
karş›l›ğ›nda kulland›r›lan bir kredi program›d›r.
2. D›ş Ticaret Şirketleri (DTŞ) İhracat Kredileri: İhracatç›lara Türk Eximbank’tan direkt olarak
kredi kullanmalar›na imkan sağlayan D›ş Ticaret Şirketleri K›sa Vadeli İhracat Kredisi ile D›ş
Ticaret Sermaye Şirketleri (DTŞ) ve Sektörel D›ş Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracata haz›rl›k
dönemi finansman ihtiyaçlar›n›n uygun vade ve maliyet ile karş›lanmas›, böylece ihracat
performanslar›n›n art›ş›n›n teşvik edilmesi amaçlanmaktad›r. Kredi, Türk Liras› ve döviz cinsinden
doğrudan kulland›r›lmaktad›r.
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3. İhracata Haz›rl›k Kredileri: İhracatç›lar›m›z›n Türk Eximbank’tan direkt olarak kredi
kullanmalar›na imkan sağlayan İhracata Haz›rl›k Kredileri ile ihracata yönelik mal üreten imalatç›
ve ihracatç›lar›n uluslararas› piyasalarda rekabet güçlerinin art›r›lmas› ve ihracat projelerinin
ihracata haz›rl›k aşamas›nda desteklenmesi amaçlanmaktad›r. Kredi, Türk Liras› ve döviz
cinsinden, D›ş Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel D›ş Ticaret Şirketleri (SDTŞ)
d›ş›ndaki firmalara arac› banka olmaks›z›n doğrudan kulland›r›lmaktad›r. İhracata haz›rl›k kredisi
Türk Liras› ve Döviz Kredisi olarak kulland›r›lmaktad›r.
4. KOBİ İhracata Haz›rl›k Kredileri: İmalat sanayi alan›nda faaliyette bulunan ve 1 ila 200
aras›nda işçi istihdam ettiğini SSK kay›tlar› ile belgeleyen (SSK son 4 ayl›k bildirge ile), arsa ve
bina hariç mevcut sabit sermaye tutar›, son takvim y›l› bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD
Dolar› karş›l›ğ› TL’yi aşmayan Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ), ihracat taahhüdü
karş›l›ğ›nda ve mallar›n serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kredilendirilmektedir. Limiti
100.000.-Dolar, vadesi 360 gün olan bu kredi için teminat olarak, anapara ve faizin % 50'si
oran›nda banka teminat mektubu ile anapara tutar›nda teminat senedi al›nmaktad›r. KOBİ İhracata
Haz›rl›k Kredileri Türk Liras› ve Döviz Kredisi olarak kulland›r›lmaktad›r.
5. Sevk Öncesi Reeskont Kredisi: Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsam›nda imalatç›, ihracatç›
ve imalatç›-ihracatç› firmalar›n, borçlu olarak düzenleyecekleri, Bankam›z nezdinde k›sa vadeli
teminat mektubu limiti olan bankalardan birinin avalini taş›yan bonolar iskonto edilir. Sözkonusu
bonolar›n Bankam›zca Kabul Finansman› Program› çerçevesinde T.C. Merkez Bankas› (TCMB)
reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esast›r. Ancak TCMB Kabul Finansman›
Program› kapsam›nda kredilendirilemeyen işlemlerden işbu Uygulama Esaslar› çerçevesinde
Bankam›zca uygun bulunanlar Bankam›z kaynaklar›ndan iskonto edilebilecektir.
6. K›sa Vadeli İhracat Alacaklar› İskonto Program›: K›sa Vadeli İhracat Alacaklar› İskonto
Program› ile imalatç›, ihracatç› ve imalatç›-ihracatç›lara ülke riskinden ar›nd›r›lm›ş olarak yeni ve
hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli sat›ş imkanlar› ile rekabet şanslar›n›n
art›r›lmas› amac›na yönelik olarak k›sa vadeli ve sevk sonras› finansman desteği sağlanmaktad›r.
B. Özellikli Krediler
Türk Eximbank, ihracatç›lar› ve yurt d›ş›nda yat›r›m yapan müteşebbisleri özellikli kredi
programlar› ile de desteklemektedir. Sözkonusu kredi programlar›, standart kredi ve garanti
programlar›n›n d›ş›nda kalan, ancak bunlar› tamamlay›c› nitelikteki programlard›r.
1. Yurt D›ş› Mağazalar Yat›r›m Kredisi: İhracatta kal›c› pazarlar edinilmesi ve net döviz
girdisinin art›r›lmas›n› teminen, Türk firmalar›n›n değişik pazarlarda Türk menşeli her türlü
tüketim mal› niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlamas› amac›yla, herhangi bir ülkede değişik
ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren sat›ş mağazalar› ile bir ya da birden fazla firman›n bir
araya gelerek kuracaklar› al›şveriş merkezleri oluşturulmas›na yönelik yat›r›m harcamalar› finanse
edilmektedir.
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2. Özellikli İhracat Kredisi: Özellikli İhracat Kredisi program› ile döviz kazand›r›c› yurt d›ş›
projelere ihracata haz›rl›k aşamas›nda orta vadeli finansman desteği sağlanarak imalatç›/ihracatç›
firmalar›n uluslararas› piyasalardaki rekabet güçlerinin art›r›lmas› ve yeni ürünlerle yeni pazarlara
girilmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktad›r.
3. Gemi İnşa ve İhrac›na Yönelik Teminat Mektubu Program›: Gemi inşa/ihraç edecek Türk
firmalar› lehine düzenlenecek teminat mektuplar› ile al›c› firma avans ödemelerinin
gerçekleştirilmesine imkan sağlanmas›, firmalar›n gemi inşa aşamas›ndaki finansman ihtiyaçlar›n›n
karş›lanmas›, rekabet güçlerinin desteklenmesi, yurtd›ş›ndaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar
nezdindeki kredibilitelerinin artt›r›lmas› hedeflenmektedir.
4. Yurtd›ş› Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Program›: Müteahhitlik
sektöründe faaliyet gösteren firmalar›n mevcut pazarlarda kal›c›l›ğ›n›n sağlanmas›n›n yan›s›ra, yeni
pazarlara aç›lmalar›n› teminen yurt d›ş›nda üstlenilen projelerin teminat mektubu ile desteklenmesi
amaçlanmaktad›r.
5. "Çevre" üzerinde yarat›lacak olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amac›na yönelik "Çevre ve
Resmi Destekli İhracat Kredileri Üzerine Ortak Yaklaş›mlar Tavsiye Karar›" uyar›nca haz›rlanm›ş
ve Türk Eximbank taraf›ndan uygulamaya konulmuştur.
C. Döviz Kazand›r›c› Hizmetler Kapsam›ndaki Krediler
1. Uluslararas› Nakliyat Pazarlama Kredisi
Karayolu

Uluslararas› karayolu nakliyat firmalar›n›n finansman ihtiyaçlar›n›n
karş›lanarak rekabet güçlerinin art›r›lmas› ve bu yolla ülkenin döviz
kaynaklar›n›n zenginleştirilmesidir.

Denizyolu

Uluslararas› denizyolu nakliyat firmalar›n›n finansman
ihtiyaçlar›n›n karş›lanarak rekabet güçlerinin art›r›lmas› ve bu yolla
ülkenin döviz kaynaklar›n›n zenginleştirilmesidir.

2. Turizm Pazarlama Kredisi: İhracat ve yurt d›ş› müteahhitlik hizmetlerini kredi, garanti ve
sigorta programlar› ile destekleyerek ülkemizin döviz girdisinin artmas›na önemli katk›larda
bulunan Türk Eximbank, bu doğrultudaki çal›şmalar›n› çeşitlendirerek sürdürmek amac›yla Turizm
Pazarlama Kredisi program›n› uygulamaya koymuştur. Kredi TL ve döviz cinsinden
kulland›r›lmaktad›r.
3. Döviz Kazand›r›c› Hizmetler Kredisi: Türkiye’de yerleşik firmalar›n yurtd›ş›nda
gerçekleştirecekleri döviz kazand›r›c› hizmetler ile yurtd›ş›na ihraç edilecek proje niteliğindeki
yaz›l›m, projelendirme ve dan›şmanl›k gibi hizmetlerin finansman› amaçlanmaktad›r.
D. İslam Kalk›nma Bankas› (İKB) Kaynakl› Krediler
İslam Kalk›nma Bankas› (İKB) ile işbirliği içerisinde sevk sonras› ihracat finansman› ve ithalat
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finansman› programlar›na Türkiye Milli Acentas› konumunda arac›l›k yapmaktad›r. Söz konusu
programlar, İslam ülkeleri aras›ndaki ticaret hacmini geliştirmek üzere yürürlüğe konulmuş olup,
al›c› kredisi niteliğindedir.
1. İhracat Finansman› Program›: İslam Kalk›nma Bankas› (İKB) ile Türk Eximbank aras›nda
1988 y›l›nda imzalanm›ş olan anlaşma uyar›nca, İKB bünyesindeki finansman programlar›ndan
İhracat Finansman› Program›'na Türk Eximbank arac›l›k etmektedir. Sözkonusu program, al›c›
kredisi niteliğinde olup, İKB taraf›ndan yap›lan son düzenlemelerle İslam Konferans› Teşkilat›
(İKT) üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatlar›n yan›s›ra İslam ülkesi olmayan diğer ülkelere
yap›lacak ihracatlar›n da program kapsam›nda finansman› olanakl› hale getirilmiştir.
2. İhracata Yönelik İthalat Finansman Kredisi: İKB bünyesinde yürütülmekte olan bu program
kapsam›nda ihracatç›lar›m›z›n İslam Konferans› Teşkilat›'na üye olan veya üye olmayan diğer
ülkelerden yapacaklar› ithalat›n finansman› amaçlanmaktad›r. Bu program kapsam›nda; ihraç
konusu mal›n üretiminde girdi olarak kullan›lan ara mallar› ve hammaddelerin ve ihracata yönelik
üretimin gerçekleştirilmesinde kullan›lacak yat›r›m mallar›n›n ithalat›na finansman desteği
sağlanmaktad›r.

KAYNAKLAR
Türk Eximbank, Millimüdafaa Cad. No:20 Bakanl›klar 06100/Ankara
Tel: (312) 4171300 Fax: (312) 4257896, e-mail: ankara@eximbank.gov.tr,
Internet: http://www.eximbank.gov.tr
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