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ÖNSÖZ 

Şubat 2022’de, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, Finans ve Bankacılık Bölümü’nün özel 

oturumlu Bölüm Kurulu toplantısında ilk tohumu atılan “Güncel Gelişmeler Işığında Dış Ticarete 

Yönelik Seçilmiş Muhasebe ve Finans Konuları” adlı bu kitap nihayet Aralık 2022’de tamamlanmış 

ve okuyucuların huzuruna çıkmıştır. 

İster hizmet isterse de ürün olsun herhangi bir üretimde birçok zorluklar ve sıkıntılar söz 

konusudur. Üretimin kaliteli, değerli, yeterli ve hepsinden önemlisi güncel bilgileri kapsaması 

istendiğinde yaşanan zorluk ve sıkıntıların büyüklüğü de o nispette artmaktadır. İşte bu kitabın 

yazarlarının temel hedefi, kitapta yer alan bilgilerin değerli, yeterli ve güncel olmasını sağlamaktı. 

Bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının takdir edicileri ise kuşkusuz siz kıymetli okuyuculardır. 

Kitap, toplam 11 bölümden oluşmaktadır. Dış ticaret temelinde ele alınan bu bölümlerin ilk 

6’sı finans; diğer 5’i ise muhasebe bilim alanıyla ilgili seçilmiş konuları içermektedir. Finans ve 

Bankacılık Bölümünde görevli bütün öğretim elemanlarının özverileriyle hazırlandığı için bu 

özelliğiyle kitap, dikkat çekici ve önemlidir. Bu kitabın yazarları arasında SCÜ SBE Muhasebe, 

Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı’nda doktora yapan bazı öğrenciler de bulunmaktadır. 

Meşhur "marifet iltifata tabidir" sözünden hareketle bu güzel eserin vücuda gelmesinde 

emeği geçenlere teşekkür etmek gerekir. 

Öncelikle, finansla ilgili bölümleri titiz bir şekilde gözden geçiren, o bölümlerin kalitesini, 

geçerliliğini ve değerini artırmak için yazarlara görüş ve önerilerde bulunan Prof. Dr. Güven 

DELİCE’ye;  

Kitabın tamamlanması için emek sarf ettikleri, gayret gösterdikleri hepsinden önemlisi bir 

ekip olduğumuzu hissettirdikleri için kitaptaki 11 bölümün bir birinden değerli tek tek yazarlarına; 

Bölümümüzle ilgili bütün idari işlerin düzenli yürümesi, genel düzenin sağlıklı ve güvenilir 

olması için mesai harcayan idari personelimizin her birisine; 

Son olarak bu kitabın basımını gerçekleştiren Paradigma Akademi Yayınevi yetkililerine en 

içten duygularımla teşekkür ederim. 

Kitabın okuyuculara faydalı olması temennisiyle… 

Sivas 

Prof. Dr. Mehmet DEMİR 

Aralık /2022 
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GİRİŞ 

Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve büyüme açısından dış ticarette süreçlerin 

iyileştirilmesi ve maliyetlerin en aza indirilmesi önem taşımaktadır. Dış ticaret işlemlerinin yüksek 

maliyetleri tarife dışı engel fonksiyonu görmektedir. Gerek bölgesel gerekse küresel ölçekte uzun 

soluklu bir süreç sonucunda gümrük tarifelerinin kaldırılması veya azaltılması konusunda önemli 

mesafeler alınmış olmakla birlikte, tarife dışı engeller konusunda henüz yeterince ilerleme 

sağlanamamıştır. Bu tür engeller bağlamında özellikle işlem maliyetlerini yükselten, zaman 

kayıplarına yolaçan bürokratik ve yasal prosedürler önemli bir maliyet unsuru olarak varlıklarını 

sürdürmektedirler. Bu anlamda ticari prosedürleri kolaylaştırmak ve etkinliğini artırmak için bilgi 

ve iletişim teknolojilerinin yoğun bir şekilde uygulanması söz konusu olmuştur. Bu çerçevede kâğıt 

tabanlı doküman işlemlerinin yerini dijital işlemlere bırakmasından, gümrüklerde otomasyona kadar 

birçok alanda önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır. Dijital dönüşüm süreçleri dış ticarette önemli 

değişikliklere yol açmış, işlem maliyetlerinde azalma verimlilik artışı, zaman tasarrufu başta olmak 

üzere dış ticaretin birçok aşamasında etkili olmuştur.  

Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler mal ve hizmet alım-satımının yanı sıra veriler 

üzerinden bilgi akışının biçimini de önemli ölçüde değiştirmiştir. Belgelerin ve işlemlerin elektronik 

ortama taşınması uluslararası ticaretin hacmini ve çeşitliliğini artırmış ve süreçleri hızlandırmıştır. 

COVID-19 pandemisi de dijital dönüşüm sürecinin hızlanmasında etkili olmuştur. Etkin bilgi ve 

belge yönetimine imkân sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri birçok sektörde bilişim sistemlerinin 

kurulup, işletilmesini zorunlu kılmıştır. İnternet kullanımının artmasına paralel olarak hızla gelişen 

bu süreç bilginin birikimi, aktarımı ve paylaşımını kolaylaştırarak ekonomik faaliyetler ve kurumsal 

yapılar üzerinde önemli etkiler oluşturmuş; hükümetler bu sürecin geliştirilmesinde ve etkin 

yönetiminde giderek daha fazla sorumluluk almaya başlamışlardır.  

Dış ticareti etkileyen birçok faktör konuyla ilgili teorik ve ampirik literatürde incelemeye 

konu olmuştur. Ancak dijitalleşme nispeten yeni bir alan olduğu için bu konudaki literatürde önemli 

boşluklar söz konusudur. Bu çerçevede kitabın bu bölümünde bilgi işlem teknolojilerindeki 

gelişmelerin dış ticaret üzerindeki etkileri incelenecektir. Konu “Ticaretin Kolaylaştırılması” başlığı 

altında bilgi iletişim teknolojilerinin en belirgin şekilde kendini gösterdiği dijital ticaret ve özelde 

kâğıtsız ticari işlemler çerçevesinde ele alınacak; arkasından bu alanda yapılan düzenlemeler ve 

sürecin önündeki engeller/sorunlar değerlendirilecektir. 

1. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

Üçüncü sanayi devriminde ortaya çıkan bilgisayarlar, internet, cep telefonları gibi iletişim 

araçları dijital devrimle birlikte çok ileri bir aşamaya evrilmiş; blockchain, çevrimiçi platformlar ve 

akıllı cihazlar, üretimin, finansın ve ticaretin yapısını dönüşüme uğratmıştır. Dördüncü sanayi 
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devrimi (Endüstri 4.0) olarak adlandırılan bu süreçte dijital teknolojiler, ürünler ve hizmetler, üretim 

süreçlerini ve iş modellerini etkilemekte, yerleşik sektörleri ve dünya ekonomisinin dinamiklerini 

değişime zorlamaktadır (Jones, vd., 2021:5). Bu süreçte ivme kazanan dijitalleşme hayatın her 

alanına nüfuz etmiş, verimlilik ve refah artışında önemli rol oynamıştır. “Literatürde bilgi ve iletişim 

teknolojisi ile dijital teknoloji kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bilişim teknolojisi, 

telekomünikasyon yoluyla bilgiye erişim sağlayan teknolojileri1 ifade ederken, ‘dijital’ terimi, 

verileri üreten, depolayan ve işleyen elektronik teknolojiye karşılık gelmektedir. Dünya Bankası 

dijital teknolojileri, internet, cep telefonları ve dijital olarak bilgi toplamak, depolamak, analiz 

etmek ve paylaşmak için kullanılan diğer tüm araçlar olarak tanımlamaktadır” (Ismail, 2020:258).  

Dijitalleşme, genel olarak kamu ya da özel sektörde geleneksel modellerin ve mevcut 

yönetim tarzlarının eksikliklerini ortadan kaldırmakta, işleyiş sürecini kolaylaştırmakta, zaman ve 

diğer kaynakların kullanımını en aza indirmektedir (Şeker, 2020:46). Teknolojik altyapıların ve 

dijital imkânlara erişimin iyileşmesi, özellikle Covid-19 pandemisi zamanında bu imkânların daha 

geniş kullanımına yol açmıştır. Bu dönemde hükümetlerin ekonomik yavaşlamayı azaltmak ve 

toparlanmayı hızlandırmak için dijital ticaretin etkinliğini ve kapsamını artıracak adımlar atmaları 

söz konusu olmuştur. Bu sürecin etkilediği alanlardan birisi de dış ticaret işlemleridir. 

Küreselleşmenin şiddetlendirdiği rekabet ortamında gerek ülkeler, gerekse firmalar bazında bu 

işlemlerde bilgi iletişim teknolojilerinin yoğun kullanımı bir zorunluluk halini almıştır. 

Dış ticaret istihdamdan ödemeler dengesine kadar birçok makroekonomik göstergeyi 

etkileyerek, ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Mikro ölçekte bakıldığında, dış ticaretin sağladığı imkân ve fırsatların firmalara bu sürecin bir 

parçası olmaları yönünde önemli teşvikler sağladığı görülecektir. Diğer taraftan dış pazarlara 

açılmak ve buralarda tutunabilmek, yoğun çaba gerektiren dinamik bir süreçtir. Firmalar bir taraftan 

dış pazarların sunduğu imkânlardan ve kar fırsatlarından yararlanırken, diğer taraftan bu sürecin 

etkin yönetimi sorunuyla karşı karşıyadırlar. Bu bağlamda firmalar maliyetleri en aza indirecek, 

verimlilik ve karlılığı artıracak iş modelleri arayışında olacaklar; hükümetler de sundukları hizmetler 

ve verdikleri teşviklerle bu arayışa katkı sağlayacaklardır.  

Dış ticaret işlemleri, malların/hizmetlerin satılması/satın alınması için karşı tarafın 

bulunması, sözleşmelerin yapılması, finansman temini, belgelerin/ürünlerin hazırlanması, taşıma, 

teslim ve ödeme gibi oldukça karmaşık süreçleri ihtiva etmektedir. Bu karmaşık ortamda bilgi 

iletişim teknolojileri firmalar için pazarlama, tanıtım ve dağıtım ağı kurulması, pazar araştırmaları 

yürütülmesi, müşteri bilgilerine ulaşılması gibi hususlarda önemli kolaylıklar sağlamaktadır (Ismail, 

2020:258).  

                                                             
1 İnternet, kablosuz ağlar, cep telefonları ve diğer iletişim ortamları 
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Teknolojik gelişmeler üretim ve ticaret süreçlerini, işlerin yapılma biçimlerini dönüşüme 

uğratmakta olup, gelinen noktada bilişim sektörünün sunduğu imkânlara erişim ve bunların etkin 

kullanımı birçok sektörde firmaların ayakta kalabilmelerinin ön koşulu haline gelmiş durumdadır. 

Sürecin dışında kalmak hem firmalar hem de makro ölçekte ülkeler açısından ciddi maliyetlere yol 

açmaktadır. Konuyla ilgili olarak yapılan birçok çalışmada inovasyonun, küresel ölçekte 

üretkenliğe, firmaların uluslararasılaşmasına ve dış ticaret artışına katkı yaptığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Genel olarak bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun kullanan firmalarda ihracat oranları 

daha yüksek gözükmektedir (Tabakan, 2015:4,7). Yapay zekâ ve blockchain teknolojilerinin ortaya 

çıkmasıyla birlikte bu süreç daha farklı bir noktaya doğru evrilmeye başlamıştır. Blockchain 

uygulamaları alanındaki girişimler özellikle ticari belgelerin dijitalleştirilmesine odaklanmaktadır  

(Sorescu and Bollig, 2022:16). 

Dış ticaret işlemleri açısından bakıldığında, kullanılan belgelerden iş süreçlerine kadar 

birçok aşamanın bu gelişmelerden etkilenmesi söz konusudur. Örneğin dış ticarette kullanılan çok 

sayıda belgenin elektronik ortamda tek bir belgede toplanması taraflar arasındaki uyumsuzlukları, 

ihtilafları ortadan kaldıracaktır. López-González (2021), internet kullanımı daha yüksek olan 

ülkelerin daha yüksek derecede ticari açıklığa sahip olduklarını ve daha fazla pazara daha fazla ürün 

satabildiklerini ifade etmektedir. Yazara göre, "çift taraflı dijital bağlantı"daki %10'luk bir artış, mal 

ticaretini yaklaşık %2 ve hizmet ticaretini %3'ün üzerinde artırmaktadır. Benzer bir çalışmada 

bölgesel ticaret anlaşmaları özelinde dijital bağlantıda %10'luk bir artışın, mal ihracatında ek 

%2,3'lük bir büyümeye yol açtığı tespit edilmiştir (Lopez-Gonzalez and Ferencz, 2018:25). 

Uluslararası ticaretin dijitalleşmesi sebep ve sonuçları çerçevesinde birçok açıdan ele 

alınabilir. Çalışmanın odak noktası dijital ticaret ve özellikle kâğıtsız dış ticaret işlemleri olarak 

belirlendiği için konu bu başlıklar altında detaylandırılacaktır. Ancak ondan önce bir üst başlık 

olarak ticaretin kolaylaştırılması süreci ile ilgili bazı değerlendirmeler yapılacaktır. 

2. TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI 

Bölgesel ticari bloklar ve küresel düzenlemeler (GATT-WTO) çerçevesinde ülkeler arasında 

gümrük tarifeleri ve kotaların azaltılması hususunda önemli ilerlemeler sağlanmış ve dünya ticaret 

hacminde önemli artışlar ortaya çıkmıştır. Bu süreçte gelişmekte olan ülkeler küresel tedarik ve 

değer zincirlerine entegre olarak küresel ticaretten aldıkları payları artırabilmişlerdir. Diğer taraftan 

dış ticaret işlemlerinin karmaşık niteliğinin (müşteri/ürün bulunması, üretim, satış/satınalma, 

finansal işlemler, gümrük işlemleri) eşlik ettiği ticari engeller, başta KOBİ’ler olmak üzere dış 

ticaret yapan bütün firmalar için önemli bir dezavantaj oluşturmaya devam etmektedir. Ulusal 

düzeyde yapılan düzenlemeler, denetim yetersizlikleri, ürünlerin taşıma sürelerinin uzunluğu, 

gümrükleme süreçlerinin karmaşıklığı, fiziki altyapı yetersizlikleri gibi birçok faktör uluslararası 
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ticari akımların önünde engel teşkil etmektedir (Ahsan, vd., 2021:93). Bu süreçlerin basitleştirilmesi 

ve etkinliklerinin artırılması firmalar açısından önemli maliyet avantajları sağlama potansiyeline 

sahiptir. Konu bu boyutuyla akademik, politik ve uygulayıcılar düzeyinde “ticaretin 

kolaylaştırılması” kavramı etrafında ele alınmaktadır. Kavram, mal, hizmet ve ödeme akımlarıyla 

ilgili süreçlerin ve bilgi akışlarının basitleştirilmesi, standart hale getirilmesi ve uyumlaştırılmasını 

ifade etmektedir. “Ticaretin kolaylaştırılması, genellikle uluslararası ticaret prosedürlerinin 

basitleştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi olarak kabul edilir. Bu prosedürler, uluslararası 

ticarette malların hareketi için gerekli verilerin toplanması, sunulması, iletilmesi ve işlenmesi ile 

ilgili faaliyetler, uygulamalar ve formalitelerden oluşmaktadır. Bunların yanısıra lojistik 

performansı, hizmetler (sigorta, bankacılık vb.), altyapı, düzenleyici ortam, limanların ve 

gümrüklerin etkinliği de ticareti kolaylaştırmanın bileşenleri olarak kabul edilmektedir” (Odebiyi 

and Alege, 2019:70).  

Ticaretin kolaylaştırılması gümrük süreçlerinin ve diğer sınır geçiş kurumlarının yasal 

çerçevelerinin entegre edilmesini gerektirmektedir. Konuyla ilgili olarak Samad ve Ahmed (2014), 

tarafından yapılan çalışmanın bulguları, Pakistan örneğinde ticaretin kolaylaştırılması için gümrük 

prosedürlerinin ve sınır geçişlerindeki diğer düzenleyici çerçevelerinin uyumlu hale getirilmesini 

gerektirdiğini göstermektedir (Aktaran, Ahsan, vd., 2021:96). Bazı tahminlere göre, ticari işlemlerde 

ortaya çıkan önlenebilir maliyetlerin ticari akımlar üzerindeki etkisi gümrük tariflerinin etkisini 

gölgede bırakacak düzeyde olup, ticareti kolaylaştırma adımlarının atılmasıyla uluslararası ticaret 

akışları arasında pozitif bir ilişki söz konusudur. Örneğin Asya-Pasifik Ticaret ve Yatırım 

Raporunda (2017), Asya ve Pasifik'te ticaretin kolaylaştırılmasında bölge çapında yapılan ılımlı 

iyileştirmelerin GSYH’yı artırabileceği vurgulanmaktadır. Bu artışın 2015 ile 2030 arasında yıllık 

%0,32 oranında olacağı (yılda yaklaşık 87 milyar ABD Doları) ve bu oranın tarifelerin 

serbestleştirilmesi senaryosuna göre 14 kat daha fazla bir ticaret artışı ifade ettiği belirtilmektedir 

(ESCAP and ADB, 2018). OECD, ticaret maliyetlerindeki her %1’lik düşüş için ticaretin 40 milyar 

ABD doları artabileceğini tahmin etmektedir (Aktaran, Liang, vd., 2021:3). 

Ticaretin kolaylaştırılması kapsamında öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir (Go, 2018): 

 Kuralların, prosedürlerin ve belgelerin basitleştirilmesi 

 Kurumlararası diyalog, koordinasyon ve entegrasyon 

 Gümrük teşkilatlarının güçlendirilmesi 

 Gümrük işlemlerinin modernizasyonu  

 Gümrüklerle ilgili altyapı ve lojistik sorunlarının çözülmesi 

Bu alanlarda alınacak önlemler ile ülkeler arası ticaret daha hızlı, daha düşük maliyetli ve 

daha güvenli yapılacak; sürecin şeffaflığı işlemlerdeki belirsizlikleri bertaraf edecektir. Sürecin 
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temel özellikleri, sadelik, şeffaflık, uyumluluk ve standardizasyondur. Özellikle gümrük 

işlemlerinin elektronik ortamlarda yapılabilmesi, ticaretin kolaylaştırılmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu anlamda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Dünya Ticaret 

Örgütü (WTO) gibi kuruluşlar tarafından çeşitli ticareti kolaylaştırma göstergeleri geliştirilmiş olup, 

bu göstergelerin izlenmesi, hükümetlerin ticareti kolaylaştırma yaklaşımlarını uyumlaştırılmasına 

yardımcı olacak niteliktedir (Mbouwé, 2020). 

3.  DİJİTAL TİCARET 

Yukarıda da belirtildiği gibi, teknolojinin üretim, pazarlama, dağıtım süreçlerine hâkim 

olmasıyla elektronik ortama kayan birçok işlem daha düşük maliyetle ve daha hızlı bir şekilde 

yapılmaya başlanmıştır. Bilgi iletişim teknolojileri sayesinde verilerin işlenmesi, depolanması ve 

akışı kolaylaştıkça firmalar için elektronik ticaret/dijital ticaret2 önemli fırsatlar ortaya çıkarmıştır.  

Dijital ticaretin tanımı konusunda genel kabul gören yaklaşım oluşmamıştır. WTO dijital 

ticareti, e-ticaret yoluyla üretilen, dağıtılan, satılan veya teslim edilen mal ve hizmetlerin ticareti 

olarak tanımlarken (Jiang, vd., 2022:1403); OECD e-ticareti “sipariş almak veya vermek amacıyla 

özel olarak tasarlanmış yöntemlerle bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştirilen bir mal veya 

hizmetin uluslararası satışı veya satın alınması” olarak tanımlamaktadır (ESCAP, 2016:106). 

OECD (2020), dijital ticareti, dijital olarak sipariş edilen ve/veya dijital olarak teslim edilen 

ticaret olarak ikiye ayırmış ve hesaplarda işlemlerin nerede kaydedildiği, dijital ticaret işlemlerinin 

nasıl yapıldığı, ürün türlerinin neler olduğu ve alıcı ve satıcıların kimlerden oluştuğu soruları 

etrafında bir kavramsal çerçeve geliştirmiştir. Aşağıdaki şekilde OECD’nin tanımında yer alan 

dijital ticaretin bileşenleri gösterilmektedir. 

                                                             
2 Çalışmada bu iki kavram aynı anlamda kullanılmıştır. 
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Şekil 1: Dijital Ticaretin Kavramsal Çerçevesi 

Kaynak: OECD, (2020), Handbook on Measuring Digital Trade, Organisation for Economic 
Cooperation and Development, p.33. 

Şekilden görülebileceği gibi, hükümetler, şirketler ve hane halklarının yanı sıra, sistemin 

doğası gereği oluşan dijital aracı platformlar da sürecin önemli aktörleri arasında yer almaktadır. 

Yapılan işlemin niteliği (dijital sipariş ve/veya dijital teslim) dijital ticaretin belirleyici özelliğidir. 

Bunun yanı sıra, ticaret politikası açısından, işlem gören ürünün yapısı da önem arz etmektedir. 

Parasal olmayan dijital akımlara ilişkin terminoloji üzerindeki müzakereler ise devam etmektedir. 

E-ticaret, dijital olarak sunulabilen fiziksel olmayan ürün ve hizmetlerin yanı sıra fiziksel malları da 

içerebilmektedir. Ürünün siparişi dijital ortamda gerçekleşmişse, teslimat ister fiziki olarak isterse 

çevrim içi ortamda yapılsın bu işlem e-ticaret olarak kabul edilir (Awad-Warrad, vd., 2021:196). 

“E-ticaret faaliyetleri doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki gruba ayrılarak incelenebilir. 

Dolaylı e-ticaret işlemlerinde, malların elektronik ortamda sipariş edilmesi ile posta hizmeti ve 

ticari kuryeler gibi geleneksel yollarla fiziki teslimi gerçekleştirilmektedir. Doğrudan e-ticaret 

işlemleri ise, bilgisayar programları, müzik ve eğlence, görsel ve işitsel eserler, çeşitli konularda 

bilgi sunan hizmetler, danışmanlık hizmetleri gibi fiziksel olmayan mal ve hizmetlerin siparişinin, 

ödenmesinin ve tesliminin online olarak gerçekleştirilmesidir” (UİB, 2017:7). Diğer taraftan e-

ticaret, hükümetler, işletmeler ve tüketiciler arasındaki elektronik ilişkilere dayalı olarak dört gruba 

ayrılabilir. Bunlar; B2B (işletmeler arası); B2C (işletmeden tüketiciye); B2G (işletmeden devlete) 

ve C2C (tüketiciden tüketiciye) şeklindedir. Bunlar arasında baskın olan, toptancıdan perakendeciye 

kadar işletmeler arasındaki dijital ticaret olan B2B kategorisidir (ESCAP, 2016:105). 
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Dijitalleşme sürecinde geleneksel dış ticaret yapıları dönüşüme uğramış e-ticaret sistemleri 

oluşmuş; dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde ve hacminde önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. 

Yirminci yüzyılın son çeyreğine kadar dış ticaretin önündeki en önemli engeller gümrük tarifeleri, 

ithalat yasakları ve kotalar iken, zamanla tarife dışı engeller bunların yerini almıştır. Görünmez 

olarak kabul edilen bu engellerin aşılması diğerleri kadar kolay olmamıştır. Ancak teknolojik 

gelişmeler bu anlamda fiili bir durum ortaya çıkarmış ve işlemler elektronik ortama taşındıkça ağır 

işleyen prosedürler basit ve sade bir niteliğe kavuşmuştur. Böylece işlemlerin maliyetleri düşmüş3, 

hızı ve verimliliği artmıştır. Özellikle Covid-19 pandemisinin kaynaklık ettiği tedarik zinciri 

sorunları ve lositik sektöründe yaşanan sıkıntıların dış ticaret üzerinde doğurduğu maliyet baskıları 

işlem maliyetlerinden elde edilecek maliyet avantajlarının önemini daha da artırmıştır. Salgın 

sonrası dönemde sınır ötesi e-ticaret, küresel dış ticaret için yeni bir büyüme patikası olmuştur. 

Pandemi dijital dönüşümü hızlandırmış ve kâğıtsız ticarete yönelik adımlara ivme kazandırmıştır. 

Bireylerin ve firmaların online işlemleri giderek daha fazla kullanmalarına paralel olarak küresel 

değer zincirlerinin yönetimi de giderek daha fazla dijital ortamlara kaymaya başladı. UNCTAD 

(2022), bu dönemde dijital olarak teslim edilebilir hizmetler, küresel hizmet ihracatının neredeyse 

yüzde 64'üne ulaştığını; 2020'de firmaların yüzde 24'ünün çevrimiçi sipariş aldığını ve yüzde 

40'ından fazlasının çevrimiçi sipariş verdiğini belirtmektedir. Diğer taraftan pandemi, birçok ülkenin 

kriz zamanlarında dış ticaretin kolaylaştırılması yönelik uzun vadeli stratejiler geliştiremediğini de 

açığa çıkarmıştır.  

Dijitalleşme dış ticaret üzerinde öncelikle e-ticaret uygulamalarıyla gündeme gelmiştir. 

Dijital teknolojilerin dış ticarette kullanılmaya başlanmasıyla verimlilik artışları yaşanmış, daha 

küçük firmalar da ihracat yapabilir hale gelmiş, lojistik süreçlerinde değişiklikler ortaya çıkmış, yeni 

mal ve hizmet üretimi ve ticareti artış göstermiştir. “Çevrimiçi platformlar, 3D yazıcılar, IoT, 

blockchain gibi ileri teknolojiler tüketicilerin bireysel tercihlerine özel mallar sunulmasına ve bu 

bağlamda mal arzının çeşitlenmesine yol açarak küresel ticaret içerisinde özelleştirilmiş ürünlerin 

hacmini artırmıştır. Diğer taraftan, bazı ürünlerin fiziksel biçimlerinin yerini giderek daha fazla e-

ürünler (e-kitap, e-dergi, çevrimiçi oyunlar vb) almıştır. Dijital teknolojiler ürün sağlayıcılarla 

nihai tüketiciler arasındaki mekânsal yakınlık ihtiyacını da giderek ortadan kaldırmaktadır” 

(Rymarczyk, 2021:109,110). 

Firmalar e-ticareti ya çok sayıda alıcı ve satıcıya hizmet veren çevrimiçi platformlar 

üzerinden ya da kendi web siteleri üzerinden gerçekleştirebilmektedirler (Tan, 2017:8). Dijital 

                                                             
3 Ticari maliyetler bir ürünün üretime aşamasından nihai varış noktasına kadar olan tüm maliyetleri içerir. Bunlar 

içerisinde özellikle kurallar ve düzenlemeler konusunda şeffaflık eksikliği, gereksiz ve uzun izin süreçleri ve farklı 

formatlarda ve farklı veri öğeleriyle birden fazla belge gereksinimi hem ticari maliyetleri hem de işlemlerin süresini 

artırmaktadır (UN, 2012).  



Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Dış Ticaret İşlemleri Üzerindeki Etkileri 

10 

teknolojilerin gelişmesi bir taraftan küresel düzeyde hizmet ticaretini giderek daha fazla elektronik 

ortamlara taşırken, diğer taraftan birçok fiziksel ürünün uluslararası ticareti dijital platformlar 

aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır (Jiang, vd., 2022:1404). Dış ticarette taraflar, müşteri/satıcı 

bulunmasından nihai ürünün teslimine kadar olan süreçlerde ticaret bilgi portallarından 

yararlanabilecekleri gibi, çevrimiçi platformlardan da yararlanabilmektedirler. Google, Amazon, 

Facebook, Apple, Alibaba, eBay, Flipkart ve Route gibi küresel çevrimiçi platformlar, tarafların 

ihtiyaç duydukları bilgilerin sağlanmasında ve ihracatçılar ve ithalatçılar, üreticiler ve tüketiciler 

arasında iletişim kurulmasında çok büyük bir rol oynamaktadır (Rymarczyk, 2021:107). Bu anlamda 

web siteleri bir taraftan firmaların tanıtımına katkı yaparken, diğer taraftan da satış ve pazarlama  

faaliyetlerinin yürütüldüğü ortamlar olarak hizmet etmektedir. Böylece işletmeler sürecin sunduğu 

zaman, mekân ve maliyet avantajlarından yararlanırken; tüketiciler de ihtiyaçlarını karşılamada daha 

hızlı, daha kolay ve fazla emek sarf etmeden bütün alanlarda işlemlerini yapabilmektedirler 

(Güldüren ve Öztop, 2020:173). Blockchain teknolojisinin bu işlemlere dâhil olmasıyla birlikte bu 

süreçlerin daha etkili bir noktaya doğru evrilmesi beklenmektedir. 

Firmaların dijital ticaret yapma kapasiteleri oluşturmaları ve var olan kapasitelerini 

güçlendirmeleri bir zorunluluk halini almıştır. E-ticaret cephesinde başarılı olmak için, iyi gelişmiş 

bir lojistik sisteme, yani sorunsuz çalışan karayolu taşımacılığına, limanlara, posta teslimat 

hizmetlerine ve gümrüklere sahip olmak, siparişlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaya 

yardımcı olmak için çok önemlidir. Diğer taraftan,  e-ticaret tabanlı hizmetlerin sunulabilmesi için 

telekomünikasyon, internet, ulaşım ve elektronik sistemler gibi diğer teknolojilerin önceden mevcut 

olması gerekmektedir (Awad-Warrad, vd., 2021:196,197).  

Dijital teknolojilerin en fazla etkilediği sektörlerin başında hizmetler gelmektedir. Bu süreç 

lojistik sektörünün verimliliğini artırarak online olarak sipariş edilen küçük ve nispeten değeri düşük 

olan fiziki malların ticaretinde de artışlar ortaya çıkarmıştır4. Diğer taraftan üretimin robotlaşması 

veya otomasyonu dünya çapında giderek artmaktadır. Dünyanın en büyük endüstriyel robot pazarı 

olarak dikkat çeken Asya’yı, bu konuda Avrupa ve Amerika yakından takip etmektedir (Bekkers, 

vd., 2021:42). 

Dijital ticaret için en önemli konulardan birisi, verilerin sınır ötesi hareketidir. Günümüzde 

ticaret ve üretim, giderek artan bir şekilde sınır ötesi dijital bilgilerin (verilerin) taşınmasına, 

depolanmasına ve kullanılmasına büyük ölçüde bağımlı hale gelmiştir (López-González, 2021). 

Özellikle gümrüklerin otomasyonunun sağladığı hızlı ve güvenilir bilgi akışı sayesinde, farklı 

                                                             
4 Bu konuda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında önemli bir mesafe bulunmaktadır. Örneğin, 2019 yılında 

yüksek gelirli ülkelerde nüfusun yarısından fazlası internetten alışveriş yaparken, düşük gelirli ülkelerde bu 

rakam sadece yüzde 2 olmuştur (UNCTAD, 2022:3). 
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gümrükler arasındaki etkileşim kolaylaşır ve dış ticarete konu olan malların hareketliliği hızlanır. 

Veri yönetiminin dijital ortamlarda daha etkin bir şekilde yapılmasıyla birlikte ülkeler arasındaki 

bürokratik işlemler ve ihtilaflar da azalmaktadır. Diğer taraftan, e-ticaret mesafe engelini ortadan 

kaldırarak, özellikle KOBİ’lerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmaktadır. E-ticareti etkin 

kullanamayan firmalar rakipleri karşısında dezavantajlı duruma düşmektedirler. 

Ticaretin ölçeğini, kapsamını ve hızını artıran bu süreç özellikle daha küçük firmaların, 

büyümenin önündeki engelleri aşmak, ödemeleri kolaylaştırmak, işbirliğini sağlamak, bulut tabanlı 

hizmetler kullanarak sabit varlıklara yatırım yapmaktan kaçınmak ve kitle fonlaması gibi alternatif 

finansman mekanizmalarını kullanmak için yeni ve yenilikçi dijital araçları kullanmalarını 

sağlamaktadır (OECD, 2022b). Dijitalleşme, değer zincirlerinin tüm aşamalarını, yani üretim öncesi, 

üretim ve üretim sonrası aşamaları etkilediği için ülkelerin küresel ticarette rekabet gücünü 

etkileyebilmekte ve bu nedenle mevcut küresel değer zincirlerinin büyük ölçüde yeniden 

düzenlenmesine ve yenilerinin ortaya çıkmasına yol açabilmektedir (Banga, 2018:6) 

Dış ticaret bedellerinin ödenmesi kadar vergi, resim, harç gibi mali yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi de risk ve maliyet içeren bir süreçtir. E-ödeme seçeneklerinin yaygınlaşması sayesinde 

bu işlemlerin de maliyetleri azalmakta ve önemli zaman tasarrufu sağlanabilmektedir. Bu anlamda 

özellikle bölgesel düzeyde oluşturulan dijital ödeme ve mutabakat sistemleri giderek 

yaygınlaşmaktadır. Bankacılık sisteminin dışında lisanslı ödeme sağlayıcılarının ve platformlarının 

sunduğu farklı ödeme sistemleri giderek yaygınlık kazanmaktadır. Örneğin SWIFT tarafından 

geliştirilen ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yönetilen BPO (Bank Payment 

Obligation), temel alınan kağıt veya elektronik belgelerden çıkarılan verilerin elektronik olarak 

sunulmasına izin veren yeni bir ödeme yöntemidir (Bkz. Civelek vd., 2017:78). 

3.1. Kâğıtsız Ticaret 

Geleneksel olarak dış ticaret işlemleri genellikle kâğıt belgeler üzerinden yürütülmektedir. 

Dijitalleşme süreciyle birlikte söz konusu işlemler elektronik ortama kaymaya başladı ve birçok 

belge bu ortamda işlem görür hale geldi. Günümüzde dış ticaret işlemlerinin bir kısmı kâğıt tabanlı 

yapılmaya devam edilirken, bir kısmı da elektronik belgeler üzerinden yapılmaktadır. “Kâğıtsız 

ticaret”, ticareti hızlandırmak ve iş yapma maliyetini azaltmak için geleneksel olarak kâğıt tabanlı 

dokümantasyon sistemlerini elektronik bir formata dönüştüren önlemleri içermektedir. “Sınır ötesi 

kâğıtsız ticaret” ise, kurumsal düzenleme ve operasyonel mekanizmalar aracılığıyla sınır ötesi 

karşılıklı tanıma ve ticaretle ilgili veri ve belgelerin elektronik ortamda değişimini sağlayan bir 

süreci ifade etmektedir (ESCAP, 2021:23). 

İnternetin hızla gelişmesi sonucunda kâğıt üzerinde fiziksel olarak yapılan işlemler 

elektronik ortama alınmış; sadece bilgi alışverişi değil, işlemlerde önemli belge ve sözleşmelerin 
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transferi de online olarak yapılmaya başlanmıştır (Karabulut, 2020: 43).  Kâğıtsız ticaret, sınırları 

aşan mal ve hizmetleri desteklemek için gereken bilgi akışlarının dijitalleştirilmesi anlamına gelir. 

Kavram, ulusal ticari ve düzenleyici bağlamda elektronik veri alışverişine atıfta bulunmak için 

kullanılır. İşlemler ağırlıklı olarak işletmeden devlete (B2G) şeklinde gerçekleştirilmekle birlikte, 

hükümetler (G2G) ve işletmeler (B2B) arasında da kullanılabilmektedir (WTO, ESCAP and 

UNCITRAL, 2022:6). 

Dış ticaret belgelerinin dijitalleşmesi kurumsal, teknik ve yasal zorlukların aşılmasına yaptığı 

katkı ölçüsünde kamu ve özel sektör aktörlerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası kuruluşların da 

öncelikli gündem maddelerinden biri olmuştur. Kâğıtsız bir ticaret sistemine gönderilen bilgilerin 

kullanımını ve yeniden dağıtılmasını veya paylaşılmasını düzenleyen yasal ve sözleşme kurallarının 

uyumlu olması, belirsizliklerin ortadan kaldırılması sistemin işleyişi için önemlidir. Diğer taraftan 

sistem içindeki etkileşimlerde ve işlemlerde güvenilirliği artırmak için kullanıcıların kimliğinin 

elektronik olarak belirlenmesi gereklidir. Teknik olarak da Telekom altyapısı ve ağ hizmetleri, 

kâğıtsız ticaret sistemlerini destekleyen tüm iletişim noktalarında mevcut olmalı; bilişim teknolojisi 

altyapısı gelecekteki olası cihaz ve teknolojik yükseltmeleri göz önünde bulundurularak 

tasarlanmalıdır (WTO, ESCAP and UNCITRAL, 2022:18,27,35). 

Tablo 1’de küresel ölçekte dijital ortamda işlem gören dış ticaret belgeleri gösterilmektedir. 
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Tablo 1: Dijitalleştirilebilen Dış Ticaret Belgeleri  

İDARİ BELGELER 

 
Ürünle ilgili belgeler 

Menşe belgeleri 
Canlı hayvan ürünleri için sağlık sertifikası 

Bitki sağlık sertifikası 

Nesli tükenmekte olan türler için CITES sertifikası 

Organik ürünler için denetim sertifikası 
Tehlikeli mal belgeleri 

 

 
 

Ürünlerin hareketi (ihracat, 

ithalat, transit ticaret) 

İthalat/ihracat beyannamesi 

Kontrollü/çift kullanımlı mallar, tarım ürünleri ve lisans 
rejimine tabi diğer ürünler için ihracat/ithalat lisansları 

Emniyet ve güvenlik beyannamesi 

ATA Karnesi (transit) 

TIR (transit) 
Birlik Transit Belgesi 

Ortak Transit Belgesi 

 
Vergi ve harcamalara ilişkin 

belgeler 

Bağlayıcı tarife bilgisi 
Hızlı tarife özelgesi 

Tüketim vergisi garantisi 

EMCS* için kullanılan idari belgeler 

TİCARİ BELGELER 

 

 

Finans ve ödeme 

Akreditif 

Ticari faturalar 

Sipariş formları 

Sigorta poliçesi belgeleri 
Ödeme onayları 

 

 
 

 

Nakliye ve lojistik 

Çeki/Koli listesi 

İhracat kargo sevkiyat talimatı 
Standart sevkiyat bildirisi 

CIM sevk irsaliyesi 

Karayolu Taşıma Belgesi (CMR) 

Deniz kargo manifestosu (Yük özet beyanı) 
Hava kargo manifestosu (Yük özet beyanı) 

Havayolu taşıma senetleri 

Denizyolu taşıma senetleri 

 

Genellikle finans, ödeme, nakliye 

ve lojistikte kullanılan kıymetli 

evrak statüsündeki belgeler 

Konşimentolar 

Kambiyo senetleri 

Senetler, bonolar, çekler 

Gemi teslimat emri 
Deniz sigorta poliçesi 

Kargo sigortası sertifikası 

Depo/ambar makbuzları 

Kaynak: WTO, ESCAP and UNCITRAL, (2022), Cross-border Paperless Trade Toolkit, World Trade 

Organization, p. 12. 

*: Özel Tüketim Vergisine tabi mallarının hareketini izlemek için oluşturulmuş sistem. 

E-belgelerin dış ticaret alanındaki potansiyel faydaları şu şekilde özetlenebilir (Karabulut ve 

Civelek, 2019:133):  

 İşlem süresinde azalma 

 Maliyetlerde azalma 

 Kullanılabilirlikte artış 

 Uygulama tutarsızlıklarının/farklılıklarının giderilmesi 



Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Dış Ticaret İşlemleri Üzerindeki Etkileri 

14 

 İnsan faktörünün etkisinin azalması 

 Arşiv maliyetlerinin azalması 

 Ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması 

 Dolandırıcılığın önlenmesi 

 Ödeme yöntemlerindeki karmaşıklığın ortadan kaldırılması 

 Belge sayısında azalma 

 Ticari bilgilere erişimin kolaylaşması 

 Küresel ticaret hacminde artış 

 Öngörülebilir maliyetler 

 Dil farklılıklarından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması. 

Sınır ötesi kâğıtsız ticaretin tam olarak uygulanması, işlem süresini ve maliyetlerini 

azaltmanın yanısıra mevzuata uyumu artırmakta ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası 

ticarete ve sınır ötesi e-ticarete daha doğrudan ve yoğun katılımını sağlamaktadır (ESCAP and ADB, 

2018: 2). Küresel tedarik zincirlerinin genellikle çok miktarda kâğıt belgenin yazdırılması, 

gönderilmesi, işlenmesi, mübadelesi ve nihai olarak imha edilmesini içerdiği düşünülürse, 

uluslararası ticarette elektronik süreçlerin kullanılmasının önemli çevresel faydalarının olması da 

söz konusu olabilecektir (WTO, ESCAP and UNCITRAL, 2022:5). 

Kâğıtsız ticaret sürecinin etkin işleyişi açısından “Tek Pencere Sistemi”nin oluşturulması 

önemli yararlar sağlayacaktır. Tek pencere, kullanıcının gerekli tüm belgeleri tek bir arayüze 

göndermesine izin vererek, sürece dahil olan taraflar arasında bilgi alışverişini kolaylaştıran ve 

gümrükler arası işbirliğini güçlendiren, böylece malların sınır ötesi hareketini hızlandıran bir bilgi 

sistemidir (Mbouwé, 2020). Tamamen kâğıtsız bir dış ticaret sürecine geçişin sağlanabilmesi için 

tüm ülkeler tarafından benimsenecek ortak bir yasal çerçeve içerisinde tek pencere sistemi kurulması 

gelmektedir. Bu sistem, tipik bir dış ticaret işleminde yer alan tüm ilgili tarafların (ithalatçılar, 

ihracatçılar, sigorta şirketleri, lojistik firmaları, bankalar, gümrük acenteleri, hükümetler vb. dâhil 

olmak üzere) ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere erişim sağlayan platform görevi görmektedir (Karabulut 

ve Civelek, 2019:134-35). Ulusal düzeyde kâğıtsız ticaret sistemleri tek pencere üzerinden 

yapıldığında, veriler bir kez gönderilecek olup, sistemin etkin işlemesi için yasal ve teknik bir takım 

engellerin aşılması gerekmektedir. Özellikle sınır ötesi işlemlerde bu sistemlerin birbiriyle uyumlu 

ve entegre olması son derece önemlidir.   

Birleşmiş Milletler tarafından, uluslararası ticaretin zaman ve maliyet açısından 

azaltılmasına katkı sunmak üzere 2015 yılından bu tarafa, içinde kâğıtsız ticarete ilişkin önlemlerin 

de yer aldığı Dijital ve Sürdürülebilir Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Küresel Araştırma 
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(Anket)5 çalışması yürütülmektedir. Beş BM Bölgesel Komisyonu6 ve farklı küresel ve bölgesel 

paydaşlar tarafından iki yılda bir yapılan araştırma kapsamında 144 ekonomi yer almaktadır. Dört 

grupta7 sınıflandırılan 58 ticareti kolaylaştırma önlemine ve hem bağlayıcı hem de bağlayıcı 

olmayan WTO Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması önlemlerini ve ayrıca bu anlaşmanın kapsamı 

dışındaki önlemleri kapsayan bir analiz yapılmaktadır (Bkz. UN, 2021). Araştırmada yer alan ticareti 

kolaylaştırma önlemlerinin 10 tanesi kâğıtsız ticaret önlemleri olarak kategorize edilmiştir. Modern 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını ve uygulanmasını içeren bu önlemler aşağıdaki gibidir 

(UNTFSURVEY, 2022) :  

 Otomatik Gümrük Sistemi 

 Gümrük ve diğer ticaret kontrol kurumlarının kullanabileceği internet bağlantısı 

 Elektronik Tek Pencere Sistemi 

 Gümrük beyannamelerinin elektronik olarak sunulması 

 İthalat ve ihracat izin başvurusu ve onayının elektronik olarak yapılması  

 Deniz Yolu Taşıma Beyannamelerinin Elektronik İbrazı 

 Hava Yolu Taşıma Beyannamelerinin Elektronik İbrazı 

 Tercihli Menşe Şahadetnamelerinin elektronik başvuru yoluyla düzenlenmesi 

 Gümrük vergi ve harçlarının elektronik olarak ödenmesi 

 Gümrük iadeleri için elektronik başvuru yapılması   

Sınır ötesi kâğıtsız ticaret önlemleri kategorisinde ise aşağıdaki başlıklar yer almaktadır 

(UNTFSURVEY, 2022): 

 Elektronik işlemlere ilişkin yasa ve yönetmelikler 

 Yetkilendirilmiş sertifikasyon otoritesinin varlığı 

 Gümrük beyannamesinin elektronik değişimi 

                                                             
5 UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation 
6 The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), The United Nations 

Economic Commission for Europe  (UNECE), The Economic and Social Commission for Western Asia 

(ESCWA), Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Economic Commission for 

Africa, ( ECA) 
7 Bu gruplar (UN, 2021:4,5): 

1. Genel Ticaret Kolaylaştırma Önlemleri 

a. Şeffaflık (5 Önlem) 

b. Formaliteler (8 önlem) 

c. Kurumsal düzenleme ve işbirliği (5 önlem) 

d. Transit ticaretin kolaylaştırılması (4 önlem) 
2. Dijital Ticareti Kolaylaştırma Önlemleri 

a. Kâğıtsız ticaret (10 önlem) 

b. Sınır ötesi kâğıtsız ticaret (6 önlem) 

3. Sürdürülebilir Ticareti Kolaylaştırma Önlemleri 

a. KOBİ'ler için ticaretin kolaylaştırılması (5 önlem) 

b. Tarım ticaretinin kolaylaştırılması (4 önlem) 

4. Diğer Ticaret Kolaylaştırma Önlemleri (Bu başlık 2021 yılında araştırmaya dahil edilmiştir) 

a. Ticaret finansmanının kolaylaştırılması (3 önlem) 

b. Kriz zamanlarında ticaretin kolaylaştırılması (5 önlem) 
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 Menşe Şahadetnamesinin elektronik değişimi 

 Sağlık ve Bitki Sağlığı Sertifikasının elektronik değişimi 

 Akreditif belgelerinden ödemenin kâğıtsız yapılabilmesi 

Aşağıda yer alan Şekil 2’de sözkonusu araştırma kapsamında Türkiye’nin kâğıtsız ticaret 

konusunda elde ettiği skorlar yer almaktadır. Şekilde skorlar şu şekilde tanımlanmıştır:  

0: Uygulama yok 

1: Planlama aşamasında 

2: Uygulama kısmen var 

3: Uygulama var 

 

Şekil 2: Ticaretin Kolaylaştırılması Kapsamında Kâğıtsız Ticaret Uygulaması Açısından Türkiye’nin 

Görünümü (2021) 
Kaynak: UNTFSURVEY, (2022), UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation 

2021, https://www.untfsurvey.org/compare-economies, 15.11.2022 

Şekilden de görülebileceği gibi, 2021 yılında Türkiye 10 başlık içerisinde, “deniz taşıma 

senetlerinin elektronik ibrazı” ve “elektronik tek pencere sistemi” dışında kalan 8 tedbirde dünya 

ortalamasının üzerinde bir skorla “uygulama var” kategorisinde yer almıştır. Elektronik tek pencere 

sistemi konusunda da dünya (1,53) ve gelişmiş ülkeler (1,67) ortalamasının üzerinde bir skor (2: 

kısmi uygulama) söz konusudur. 

Sınır ötesi kâğıtsız işlemler kategorisinde Türkiye’nin elde ettiği skorlar biraz daha düşük 

gözükmektedir (Şekil 3). 
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Şekil 3: Ticaretin Kolaylaştırılması Kapsamında Sınır Ötesi Kâğıtsız Ticaret Uygulaması 

Açısından Türkiye’nin Görünümü (2021) 

Kaynak: UNTFSURVEY, (2022), UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade 
Facilitation 2021, https://www.untfsurvey.org/compare-economies, 15.11.2022 

Sınır ötesi kâğıtsız işlemler kapsamında “yetkilendirilmiş sertifikasyon otoritesinin varlığı” 

tam puan alınmıştır. Elektronik menşe şahadetnamesi değişimi ve sağlık ve bitki sağlık sertifikasının 

elektronik değişimi başlıklarında uygulama söz konusu değildir. Bu iki başlıkta dünya ortalaması 

(0,81) ve gelişmiş ülkeler ortalaması (1,3) da diğer kategorilere göre düşüktür. Elektronik işlemlere 

ilişkin yasa ve yönetmelikler kategorisinde ise Türkiye (2: kısmi uygulama) dünya ortalamasının 

(1,74) üzerinde; gelişmiş ülkeler ortalamasının (2,33) altında yer almaktadır. 

3.2. Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Yapılan Düzenlemeler 

Ticaretin kolaylaştırılması ülkelerin rekabet gücü ve piyasaların entegrasyonuna yaptığı 

katkı ölçüsünde uluslararası ticaretin etkinliğini önemli ölçüde artıracak bir süreci ifade etmektedir. 

Bu süreç, yeni teknolojilerin kullanılması, bürokrasinin azaltılması yoluyla sürdürülebilir ekonomik 

büyümeye katkı yapacaktır. Konuyla ilgili küresel ve bölgesel düzeyde birçok girişim başlatılmış 

olup, önemli mesafeler alınmıştır. Gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerde hükümetler 

dijital ve kâğıtsız ticaretin ortaya çıkardığı fırsatlardan yararlanma konusunda oldukça istekli 

görünmektedirler. Bu bağlamda ulusal düzeyde oluşturulacak çok paydaşlı kurumsal yapılanmaların 

gerekliliği üzerinde ortak bir kabul oluşmuştur. Elektronik işlemlerin ve belgelerin işlevsel olarak 

kâğıt sürümleriyle eşdeğer olabileceğinin yasal olarak kabul edilmesi, kâğıda dayalı ticaret 

sistemlerini kâğıtsız ticaret sistemleriyle değiştirmek açısından büyük öneme sahiptir (WTO, 

ESCAP and UNCITRAL, 2022:11). 
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Dijital ticarete hazırlık bakımından ülkeler arasında önemli farklılıklar söz konusudur. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde dijital altyapının kurulması ve etkinleştirilmesi ve bu ülkelerin 

dünya ticaretinden aldıkları payları artırmaları için önemli adımlar atılması gerekmektedir. Gelişen 

teknoloji ve değişen küresel koşullar çerçevesinde Uzak Doğu Asya ülkeleri, dış ticaret işlemlerinde 

kâğıda bağımlı süreçlerden dijital ortama geçişin önemini fark etmede öncü olmuşlardır. Örneğin 

Güney Kore’de kâğıtsız dış ticaret işlemlerine geçiş için 1989 yılında çalışmalara başlanmış ve 2007 

yılında UtradeHub portalının açılmasıyla önemli mesafeler alınmıştır (Karabulut ve Civelek, 

2019:133). 

Dijital ticaretin nasıl düzenleneceği konusunda uluslararası düzeyde ortak standartlar henüz 

geliştirilebilmiş değildir. Bu anlamda küresel ekonomide belirleyici konumda olan ABD, AB ve 

Çin’in konuya yaklaşımları oldukça farklılık göstermektedir. Örneğin, uluslararası ticaret 

anlaşmalarında AB veri gizliliğine ve tüketicinin korunmasına daha fazla önem verirken, ABD 

verilerin sınırlar arasında serbest akışını sağlamaya ve işletmelerinin fikri mülkiyet haklarını 

korumaya öncelik vermektedir (Jones, vd., 2021:4). Bu anlamda bu üç küresel aktörün yanı sıra 

gerek hükümetler düzeyinde, gerekse sürecin diğer paydaşlarıyla koordineli bir uluslararası sürecin 

işletilmesi gerekmektedir. 

WTO bünyesinde 2013 yılında imzalanan ve 22 Şubat 2017'de yürürlüğe giren Ticaretin 

Kolaylaştırılması Anlaşması (TKA) özellikle ülkelerin dış ticaret işlemlerinin hızını ve verimliliğini 

iyileştirmeleri halinde ortaya çıkacak ekonomik yararlar üzerinde odaklanmıştır. WTO üye 

devletlerinin 2/3’den fazlasının imzaladığı anlaşmanın bütün üye devletler tarafından uygulamaya 

konulması halinde ticaret maliyetlerini ortalama %14,3 oranında azaltabileceğini ve küresel ticareti 

yılda 1 trilyon dolara kadar artırabileceği ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu süreçten önemli 

kazanımlar elde edecekleri tahmin edilmektedir (Mbouwé, 2020; Ismail, 2020). OECD bünyesinde 

farklı gelir seviyeleri, coğrafi bölgeler ve gelişmişlik seviyelerindeki 160'tan fazla ekonomi için tüm 

sınır prosedürlerini kapsayan bir dizi ticareti kolaylaştırma göstergesi geliştirilmiştir. Bu göstergeler 

üzerinden yapılan değerlendirmede, ticareti kolaylaştırma önlemlerinin dünya çapındaki ticaret 

maliyetlerini %10 ila %18 oranında azaltabileceğini ve en büyük kazançların düşük gelir 

gruplarındaki ülkelerde elde edileceği değerlendirilmektedir (OECD, 2022a). 

Dijital ticaret konusunda WTO bünyesinde Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS), Bilgi 

Teknolojisi Anlaşmasının yanı sıra 1998 yılında oluşturulmuş Elektronik Ticaret Çalışma Programı 

gibi çalışmalar/düzenlemeler bulunmakla birlikte, bu alanda yeterli ilerleme sağlanamamıştır 

(Malkawi, 2021:123-125). 2017 tarihli Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasında dijital 

teknolojilerin geliştirilmesi hususu, ticaret politikalarının ana gündem maddelerinden birini 

oluşturmuştur. TKA’nın bazı hükümleri üye ülkeleri bilgi iletişim teknolojilerini kullanmaları 
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konusunda teşvik etmektedir. Bu bağlamda ticaret bilgi portallarından tek pencere sistemlerine, 

gümrük otomasyonlarından e-ödeme sistemlerine kadar geniş bir alana yayılan dijital çözümler öne 

çıkmaktadır. Konuyla ilgili olarak Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve ESCAP tarafından 2021 

yılında yapılan ortak bir araştırma, Asya-Pasifik'teki ortalama ticaret maliyetindeki düşüşün, 

kâğıtsız ticaret önlemleri gibi tam dijital ticareti kolaylaştırma uygulaması durumunda yüzde 13'ten 

fazla olacağını göstermektedir (WTO, ESCAP and UNCITRAL, 2022:6). 

WTO ve OECD’nin dışında Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Dijital Standartlar Girişimi 

üzerinden hem endüstri sistemlerinin hem de uygulanabilir yasal çerçevelerin yakınsamasını 

sağlayarak ticaret ekosistemindeki dijital süreçlerin uyumlaştırılmasına yönelik olarak hükümetler 

ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürütmektedir (Sorescu and Bollig, 2022:16). 

Bölgesel düzeyde ise Mayıs 2016'da Asya ve Pasifik'te Sınır Ötesi Kâğıtsız Ticaretin 

Kolaylaştırılmasına ilişkin bir Çerçeve Anlaşması imzalandı. Tamamen ticaret süreçlerinin 

dijitalleştirilmesine ve ticaretle ilgili veri ve belgelerin yalnızca aynı ülkede bulunan paydaşlar 

arasında değil, sınırlar arasında sorunsuz elektronik alışverişini ve yasal olarak tanınmasını 

sağlamayı hedefleyen söz konusu anlaşma Şubat 2021'de yürürlüğe girdi (ESCAP and ADB, 2018; 

Sorescu and Bollig, 2022).  

3.3. Dış Ticaret İşlemlerinin Dijitalleşmesinin Önündeki Engeller 

Dijital ticaret çerçevesinde verilerin ve belgelerin elektronik ortamda hareket etmesiyle ilgili, 

yasal, kurumsal ve teknik anlamda aşılması gereken önemli engeller bulunmaktadır. Her şeyden 

önce, dış ticaret işlemlerinin dijital platformlar üzerinden yapılabilmesi için gerekli altyapı 

konusunda birçok ülkede ciddi sorunlar söz konusudur. Diğer taraftan, bu konuda ulusal düzeyde 

kamu kurumlarının kendi aralarında ve özel sektör kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde hareket 

etmeleri konusu da sorunludur. Ayrıca konuyla ilgili uluslararası koordinasyon eksiklikleri de 

varlığını sürdürmektedir. 

Stamps ve Coffin, (2014) tarafından hazırlanan bir raporda ABD’de firmaların dijital 

ticaretin önündeki en önemli engel olarak gördükleri hususlar şu şekilde belirtilmiştir:  

 Yerelleştirme zorunlulukları 

 Pazara erişim kısıtlamaları 

 Veri gizliliği ve kişisel bilgilerin korunması 

 Fikri mülkiyet haklarının ihlali 

 Yasal sorumluluklar hakkındaki belirsizlikler 

 İnternet işlemleri üzerindeki sansür 

 Gümrük zorunluluklarına uyum 
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Bir başka çalışmada (CRS Report, 2021) dijital ticaret kısıtlamaları, tarifeler ve tarife dışı 

engeller olarak sınıflandırılmaktadır. Tarife engelleri, dijital ticareti mümkün kılan teknolojik 

altyapıyı oluşturmak için kullanılan ithal malların veya kullanıcıların bağlantı kurmasına imkân 

tanıyan ürünlerin maliyetini artıran engelleri ifade ederken; ayrımcı düzenlemeler veya yerel içerik 

kurallar gibi tarife dışı engeller de dijital ticareti farklı açılardan olumsuz etkilemekte ve 

sınırlandırmaktadır. Bu çalışmada tarife dışı engelleri bağlamında aşağıdaki hususlar öne 

çıkmaktadır (CRS Report, 2021:16-23):  

 Yerelleştirme zorunlulukları 

 Sınır ötesi veri akışları üzerindeki kısıtlamalar 

 Fikri mülkiyet hakları ihlali 

 Ulusal standartlar ve uzun süreli ve maliyetli uygunluk değerlendirmeleri 

 Filtreleme, engelleme ve ağ tarafsızlığı 

 Sibergüvenlik riskleri 

Rymarczyk’ın (2021:112) çalışmasında ise dijital dış ticaretin önünde engel teşkil eden 

hususlar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: 

 Uygulanabilir yeniliklerin geliştirilmesi ve uygulamaya konulmasına yönelik teknik 

engeller 

 Yüksek Ar-Ge maliyetlerinin ve dijital cihaz üretim maliyetlerinin yüksekliği 

 Yeterli beceriye sahip işgücü yetersizliği 

 Üst yönetim tarafında gelenekçilik, muhafazakâr tutumlar ve risk endişesi 

 Yeterli veri ağı güvenliğinin olmaması ve ticarette siber saldırı ve korsanlık riski 

 Ülkelerin düzenleyici çerçeveleri   

Bugün bu sorunların önemli bir kısmının küresel ölçekte varlığını sürdürdüğü söylenebilir. 

Diğer taraftan kâğıtsız ticaret konusunda önemli ilerlemeler olmakla birlikte, tamamen kâğıtsız bir 

ticaret ortamı oluşturmak için sınır kurumlarının sistemlerinin entegrasyonları (Tek Pencere Sistemi 

gibi), farklı platformların birlikte çalışabilirliği ve ölçeklendirme konularında önemli sorunlar 

gündemi belirlemeye devam etmektedir (Sorescu and Bollig, 2022:16). Elektronik belge sistemlerini 

pratik kullanıma sokmadaki bazı problemler teknik düzeyde iken (belgelerin standardizasyonu gibi), 

önemli bir kısmı da psikolojik ve yönetimsel konularla ilgilidir (Civelek vd., 2017: 75). Bu tür 

engeller firmaların ihracat performanslarını, arama/araştırma maliyetleri, ara girdi maliyetleri ve 

işlem maliyetleri olmak üzere üç ana kanal aracılığıyla etkilemektedir (Jiang, vd., 2022:1404).  

Buradan çıkarılacak önemli sonuçlardan birisi, dijital altyapıya sahip olmanın tek başına ticaretin 

kolaylaştırılmasında yeterli olmadığıdır. Dijital ortamlarda belge ve bilgi alışverişlerinde en önemli 

konulardan birisi olan gizlilik ve veri bütünlüğü açısından çözülmesi gereken önemli sorunlar 
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bulunmaktadır. Elektronik ortamda hizmet ticaretinin kendisi bir veri akışından ibarettir. Diğer 

taraftan, fiziksel olarak yapılan gönderilerde de elektronik ortamda önemli veri akışları söz 

konusudur. Her iki durumda da veri akışlarının güvenli bir şekilde yapılması konusunda tarafların 

kaygıları olabilmektedir.   

Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, kâğıt bazlı dokümantasyonun tüm iş 

süreçlerinde tamamen terk edilmesi eğilimini ortaya çıkarmış olmakla birlikte, karmaşık iş süreçleri 

nedeniyle dış ticaret işlemlerinde kağıt bazlı süreçler hala geçerliliğini korumaktadır (Civelek vd., 

2017:74). Uluslararası düzlemde elektronik belgelerin standardizasyonu konusunda ihtiyaç duyulan 

adımların yeterli düzeyde atılmamış olması sürecin önündeki en büyük engellerden birisi olarak 

durmaktadır. Uluslararası yasal ve kurumsal sorunların çözümünün yanı sıra kâğıt belgelerin 

elektronik versiyonlarının işlem göreceği yazılım ve donanım teknolojilerinin yaygınlaştırılması bu 

sürecin etkin işleyişi bakımından önem arz etmektedir. Bu konuda bölgesel düzeyde bazı iyileştirici 

adımlar atılmakla birlikte (özellikle Asya Bölgesinde), küresel ölçekte bunlar yeterli değildir. 

Kullanıcıların kâğıt tabanlı belgeleri elektronik belgilerle değiştirme konusundaki isteklilikleri, 

kişisel ve ticari bilgilerin güvenliğine, gizliliğine ve mahremiyetine duydukları güvene bağlıdır. Bu 

güveni hak etmek için kâğıtsız ticaret sisteminin temelindeki sistem tarafından benimsenmesi 

gereken teknik önlemler bulunmaktadır (WTO, ESCAP and UNCITRAL, 2022:35). 

SONUÇ 

Uluslararası mal ve hizmet ticaretinin yapısını ve yapılış biçimlerini değiştirme potansiyeli 

olan dijital teknolojilerdeki gelişmeler dış ticaretin önündeki görünmez engelleri ortadan kaldırma 

potansiyeline sahip gözükmektedir. Dijital çözümler, işlem yapan taraflar açısından özellikle 

maliyet avantajı ve zaman tasarrufu sağlama anlamında uluslararası ticareti kolaylaştırmanın araçları 

olarak fonksiyon görmektedirler. Bu süreçte gelişmekte olan ülkeler ve özellikle de bu ülkelerdeki 

KOBİ’ler dijital altyapılarını iyileştirebilirlerse, dış ticaret fırsatlarından daha fazla yararlanma  

imkânına kavuşacaklardır. Ancak halihazırda gelinen noktada, sağladığı verimlilik artışları ve 

maliyet düşüşlerine rağmen hala daha dış ticaret işlemlerinin önünde bu anlamda alınması gereken 

önemli mesafeler bulunduğu görülmektedir. Örneğin, dış ticaret işlemlerinde kâğıt belgelerin 

ağırlığı devam etmektedir. Birçok firma gerekli altyapı ve donanıma sahip olmadığından bu süreçleri 

etkin bir biçimde işletememektedir. Bu anlamda ülkeler arasında uyum ve standardizasyon açısından 

da yakın bir işbirliği ve özellikle entegre bir tek pencere sisteminin oluşturulması önem arz 

etmektedir. Dijital mal ve hizmet ticaretinin teşvik edilebilmesi için mal ve hizmet ticaretinin yanı 

sıra veri akışlarıyla ilgili olarak teknik altyapının ve ülkeler arasındaki farklı düzenlemelerin 

uyumlaştırılması sürecin ilerleyişini hızlandıracak ve etkinliğini artıracaktır. 
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GİRİŞ 

Günümüz modern anlayışında finans yöneticilerinin amacı firma değerini veya hissedar 

varlığını artırmaktır. İşletmeler bu kapsamda sahip oldukları finansman imkânlarını varlıklara 

dönüştürme ve bu süreci etkin yönetme becerileriyle değer maksimizasyonu amacını 

gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Firma değerini artırma yurt içi işletme faaliyetleriyle olabileceği 

gibi yurt dışı faaliyetlerle de olabilmekte hatta yurt dışı faaliyetler firma değerlerinin daha da 

artmasına imkân verebilmektedir. Ulusal firmaların dış ticarete yönelmeleri yatırımlarının 

artmasına, satış gelirlerinin yükselmesine, nakit akışlarının çoğalmasına, maliyetlerin azalmasına 

böylece firma finansal performanslarının yükselmesine neden olabilmektedir. 

Dünyada küreselleşme, entegre ekonomiler ve finansal serbestleşme ile birlikte ulusal 

firmaların uluslararası pazarlara açılmaları, çokuluslu firmaların yaygınlaşması ve dış ticaret 

hacimlerinde artış yaşanmıştır. Türkiye’de de özellikle 1980 ekonomik kararları ve 1996 gümrük 

birliği süreçleriyle birlikte ulusal firmaların yurt dışı operasyonları artmaya başlamıştır. Bugün 

birçok ulusal firmanın yabancı firmalarla yaptıkları ticari anlaşmalar, kurdukları ortaklıklar, iş 

ilişkileri ile yurt dışında bağlı kuruluşları ve iştirakleri bulunmaktadır.  

Firmaların dış ticarete yönelmeleriyle birlikte finans yönetiminde bazı değişiklikler söz 

konusu olabilmektedir. Finansal planlamadan sermaye maliyetine, nakit akışından sermaye 

bütçelemesine, finansman kaynaklarından finansal risk yönetimine kadar birçok konuda dış ticaret 

firmalarında finans yönetimi ulusal firmalara göre farklılıklar gösterebilmektedir. Dış ticarette 

finans yönetimi uluslararası finans, çok uluslu firmalarda finansal yönetim, uluslararası finansal 

yönetim gibi geniş konu kapsamlarına uzanabilmektedir. Kitabın bu bölümünde Türkiye ve 

dünyadaki makro ve firma düzeyindeki veriler ve güncel gelişmeler ışığında firmaları dış ticarete 

yönelten sebepler, dış ticarette finansal sistem, dış ticaret firmalarında nakit akışları, sermaye 

bütçelemesi ve dış ticarette riskler konularına kısaca değinilmiş, güncel gelişmeler ve firma verileri 

doğrultusunda bazı temel finans teorileri değerlendirilmiştir. 

1. İŞLETMELERİ DIŞ TİCARETE YÖNELTEN SEBEPLER VE SONUÇLARI 

Uluslararası finansal yönetime ihtiyaç duyulmasının temel sebeplerinden birisi küreselleşme 

ve entegre uluslararası dünya ekonomisidir (Eun vd., 2012: 28). Bu çerçevede ülkeler arasındaki dış 

ticaret hacimleri, ihracat ve ithalat birim ve tutarları artmıştır. Bu durumu Türkiye’ye ait ihracat ve 

ithalat verileriyle açıklamak mümkündür.  

Türkiye’nin 2021 yılı ihracat toplamı 225 milyar dolardır8. Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM), Nisan 2022 verilerine göre, ihracatın sektörel dağılımı sanayi %82, tarım %15 ve madencilik 

%3 şeklindedir. Sanayi ürünlerinde hazır giyim ve tekstil %15, otomotiv %13, kimyevi ürünler %13, 

                                                             
8 www.tuik.gov.tr Erişim: 16.10.2022 
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çelik %11, elektrik-elektronik %7, demir ve demir dışı metaller %6 oranlarıyla ön plana çıkmaktadır. 

Tarımsal ihracatta ilk sırada hububat ve bakliyat %5, daha sonra ise yaş meyve ve sebze %1,5 paya 

sahiptir.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında yapılan 271 milyar dolarlık 

toplam ithalatın içinde ilk sırayı 50,8 milyar dolar ile mekanik ve elektrikli makine ve cihazlar 

alırken, ikinci sırayı 50,7 milyar dolar ile mineral yakıtlar almaktadır. İthalat sıralamasında öne çıkan 

diğer ürünler demir ve çelik 27,6 milyar dolar, plastik ürünler 17,5 milyar dolar, motorlu kara 

taşıtları 15,6 milyar dolar şeklindedir. 

TÜİK 2021 yılı verilerine göre en çok ihracat yaptığımız ilk on ülke Almanya, Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Irak, Fransa, Hollanda, İsrail ve Rusya 

Federasyonu olurken en çok ithalat yaptığımız ilk on ülke ise Çin, Rusya Federasyonu, Almanya, 

ABD, İtalya, Hindistan, Fransa, Güney Kore, İspanya ve Belçika şeklindedir.  

Bu verilerden anlaşılacağı üzere Türkiye’de yaşayan hane halklarının ihtiyaçlarını 

karşılayabilmeleri için başta petrol ürünleri olmak üzere elektrik ve mekanik ürünlerin ithalatına 

ihtiyaç duyulurken bu ürünlerin bedellerinin ödenmesi için tekstil, otomotiv ve tarımsal ürünlerin 

ihracatına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye için ifade edilen süreç tüm dünya ülkeleri için geçerlidir. 

Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) verilerine göre 2021 

yılında küresel ticaret hacmi 22,3 trilyon dolara ulaşmıştır.  Haliyle Türkiye için ifade edilen ihracat 

ve ithalat süreci ile dünya ticaret hacmi düzeyleri dış ticarette finans yönetimini ortaya çıkaran 

önemli etkenlerden birisidir. 

Firmaları dış ticarete yönelten etkenleri mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler teorileriyle de 

ifade edebilmek mümkündür. Bu çerçevede Adam Smith tarafından mutlak üstünlükler ve David 

Ricardo tarafından karşılaştırmalı üstünlükler teorileri ortaya konulmuştur. Mutlak üstünlükler 

teorisinde iki farklı ülke (A ve B ülkesi) ve iki farklı ürün (X ve Y ürünü) üretiminde, ülkelerden 

birisi (A ülkesi) bir ürün üretiminde (X ürünü), diğeri (B ülkesi) ise diğer ürününün (Y ürünü) 

üretiminde üstünlüğe sahiptir. Bu çerçevede A ülkesi X ürününü, B ülkesi ise Y ürününü üreterek A 

ülkesi B ülkesine X, buna karşın B ülkesi de A ülkesine Y ürününü ihraç etmelidir. David Ricardo 

tarafından ortaya konulan karşılaştırmalı üstünlükler teorisinde bir ülke (A ülkesi) diğer ülkeye (B 

Ülkesi) göre her iki üründe de (K ve Z ürünü) mutlak üstünlüğe sahiptir (Seyidoğlu, 2003: 17-20). 

Buna karşın A ülkesi K ürününü 2Z birime üretebilirken, B ülkesi K ürününü 1/2Z birime 

üretebilmektedir.  Dolayısıyla her iki üründe de mutlak üstünlüğe sahip olan A ülkesine karşın B 

ülkesi Z ürününde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Buna göre A ülkesinin K ürününü, B ülkesinin 

Z ürününü üretip ihraç etmesi gerekmektedir. Ülkeler arasındaki hem mutlak hem de karşılaştırmalı 

üstünlükler dış ticaretin gerçekleşmesindeki etkenlerdendir.  
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Tablo 1: Mutlak ve Mukayeseli Üstünlükler 

Ülkeler 
Günlük Üretim Kapasitesi Günlük Üretim Kapasitesi 

X Ürünü Y Ürünü K Ürünü Z Ürünü 

A Ülkesi 100 birim 20 birim 100 birim 50 birim 

B Ülkesi 40 birim 50 birim 20 birim 40 birim 

Kaynak: Seyidoğlu, 2003: 17-19 referans alınarak oluşturulmuştur. 

Dış ticaret firmaların satış, gelir, maliyet, karlılık, finansal yapı ve piyasa değerlerini yani 

finansal performanslarını etkileyebilmektedir. Finansal performansı artırma dış ticaret için bir sebep 

oluşturabilir. 

Tablo 2’ye göre BİST’te kayıtlı olup, piyasa değeri en büyük reel sektör firmalarının hepsinin 

yurt dışı faaliyetlerinden satış gelirlerinin olduğu görülmektedir. Türk Hava Yolları,  Ford Otosan, 

Şişecam,  Arçelik firmalarının yurt dışı satış oranlarının %50’lerin oldukça üzerinde Enka İnşaat ve 

Tofaş Otomobilin ise %50 civarında yurt dışı satış gelirlerinin oldukları görülmektedir. Dolayısıyla 

BİST’e kayıtlı piyasa değeri en büyük on reel sektör firmasından altısının yurt dışı satışlarının %50 

ve üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Diğer dört firmanın da %11 - %31,4 arasında yurt dışı satış 

gelirleri olduğu dikkate alındığında piyasa değeri kriterine göre BİST’te en büyük olma 

sıralamasında yurt dışından gelir elde edebilmenin etkisi olduğu değerlendirilebilir. 

Karlılıklarına bakıldığında Fort Otosan, Türk Hava Yolları, Şişecam ve Aselsan firmalarının 

özkaynak karlılıkları sektör ortalamalarının üzerinde, diğer firmalarda ise sektör ortalamalarına 

yakın seviyeler söz konusudur. 2021 yılı TÜFE oranının %36,08 olduğu göz önüne alındığında 

firmaların enflasyon karşısında özkaynaklarının bir miktar aşındığı anlaşılmaktadır (Tablo 2).  

Piyasa çarpanlarına bakıldığında fiyatlamaların sektör ortalamalarına yakın gerçekleşirken, 

2021 yılı BİST ortalama fiyat/kazanç oranı 7,40 ve piyasa değeri defter değeri oranı 1,44 piyasa 

çarpanlarına göre şirket çarpanlarının daha yüksek olduğu dolayısıyla şirketlerin BİST 

ortalamalarının üzerinde fiyatlandığı anlaşılmaktadır.  

Tablo 2 verileri genel olarak değerlendirildiğinde BİST’te kayıtlı en büyük on reel sektör 

firmasının önemli oranda yurt dışı gelirlerine sahip oldukları, şirket fiyatlamalarının BİST 

fiyatlamalarının üzerinde, karlılıkların sektör ortalamalarında gerçekleştikleri dolayısıyla yurt 

dışından gelir elde edebilen firmaların mutlak ve karşılaştırılabilir değer bakımından büyük olma 

niteliklerine sahip olabildikleri söylenebilir. 
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Tablo 2: Borsa İstanbul’da Piyasa Değeri En Yüksek 10 Reel Sektör Firma Listesi 

Şirket 

(1.000.000₺ 

düzeyinde) 

Yurt 

Dışı 

Satışlar 

Yurt Dışı 

Satışlar/ 

Toplam 

Satşlr (%) 

ÖKO 
Sektör 

ÖKO 

Firma 

F/K 

Sektör 

F/K 

Firma 

PDDD 

Sektör 

PDDD 

Ereğli 14.038 20,5 25,4 28,53 6,13 7,84 1,40 1,65 

Ford Otosan 54,515 74,7 102,3 80,9 9,49 11,06 8,23 6,77 

Enka İnşaat 12.816 49,7 7,49 10,11 16,35 15,23 0,95 1,34 

İskenderun 

Demir Çel. 
6.944 24,1 21,1 28,53 10,42 7,61 1,72 1,57 

Sasa 

Polyester 
3.506 31,4 19,7 30,6 84,87 63,91 14,22 11,35 

Tüpraş 34.450 29,0 22,8 30,6 11,65 9,18 2,20 2,06 

Şişecam 13.789 67,4 29,6 24,6 4,49 4,49 1,04 1,04 

Türk 

Havayolları 
87.422 89,7 12,6 7,8 3,36 9,05 0,30 0,86 

Aselsan 2.240 11,0 32,8 26,0 6,68 8,44 1,86 2,81 

Arçelik 43.775 64,2 18,4 20,7 10,67 14,39 1,68 1,78 

Tofaş 

Otomobil 
14.643 49,3 64,2 80,9 11,54 11,06 6,59 6,77 

Not 1: 2021 yılı verileri esas alınarak hesaplanmıştır. Not 2: 2021 yılı BİST100 PDDD 1,44; FK 

7,40 ve TUİK 2021 yılı TÜFE oranı 36,08’dir.  

Kaynaklar: KAP, Fastweb Mali Analiz, FxPlus ve TUİK.  

Yukarıda ifade edilen; (1) küreselleşme ve entegre ekonomi, (2) mutlak ve mukayeseli 

üstünlükler teorileri, (3) firmaların dış ticaret ile performanslarını artırma gibi sebeplerle 70’li 

yıllardan itibaren uluslararası toplam ticaret artmış, ihracatın GSYİH’e oranı yükselmiştir (Tablo 3 

ve 4). 

Tablo 3: Uluslararası Toplam Ticaret 

(Milyar $) 
Yıllar 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 

Yunanistan 5,2 4,5 8,2 11 11,7 18,4 28 28,5 35 47 

Türkiye 2,9 7,9 12,9 21,5 27,7 73,4 113,8 150,9 169,6 225 

Brezilya 20 26 31 47 55 119 200 187 209 280 

G. Kore 17,5 30,2 65 125 172 284 466 526,7 512,5 644,4 

Almanya 192 184 421 523 552 971 126 1.326 1.382 1.632 

Çin 18 27 62 149 249 762 1.577 2.273 2.590 3.364 

ABD 225,5 218,8 393,5 584,7 781,9 901 1.278 1.502 1.425 1.755 

G20 1.531 1.486 2.742 4.136 5.075 8.204 11.690 12.739 13.569 17.039 

Dünya 2.036 1.953 3.490 5.168 6.454 10.510 15.302 16.556 17.645 22.283 

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 
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Dünya genelinde uluslararası ticaret hacmi son 40 yılda 10,9 kat yükselmiştir (Tablo 3). 

1980’de 2 trilyon dolar olan dünya ticaret hacmi 2021 yılında 22,2 trilyon dolara yükselmiştir. Bu 

artışta gelişmiş ülkelerin etkisi olmakla birlikte gelişmekte olan ülkelerin rolü daha büyüktür. 

Uluslararası ticaret son 40 yılda ABD’de 7,8; Almanya’da 8,5; Yunanistan’da 9; G20 ülkelerinde 

11,1; Brezilya’da 14; Güney Kore’de 36,8; Türkiye’de 77,5 ve Çin’de 187 kat artmıştır. 

Türkiye’deki artışta 1980 ekonomik kararlarının, Çin’deki artışta ise uygulanan ekonomi 

politikalarındaki değişikliklerin etkili olduğu değerlendirilmektedir. 

Tablo 4: Mal ve Hizmet İhracatının GSYİH'e Oranı 

Ülke/Yıllar 
Yıllar 

1970 1980 1990 2000 2010 2020 

ABD 5,6 9,8 9,3 10,7 12,4 10,1 

Almanya 15,1 18,6 22,8 30,8 42,6 43,4 

Çin 2,5 5,9 13,6 20,9 27,2 18,5 

Brezilya 7 8 8,2 10,2 10,9 16,9 

Yunanistan 7,9 19,3 14,8 23,7 21,8 32 

G. Kore 11,4 28,4 25 33,9 47,1 36,4 

Türkiye 4,4 5,2 13,4 19,9 21,2 28,7 

Yüksek Gelirli Ülkeler 13,1 20,6 19 23 29,4 28,8 

Orta Gelirli Ülkeler 10,7 19,3 18,1 25,8 27,3 22,6 

Dünya 12,8 20,4 18,9 23,6 28,8 26,5 

Kaynak: Dünya Bankası (WB), Dünya Kalkınma Göstergeleri 

Tablo 4’te görüldüğü üzere GSYİH’e göre ihracatın payı son 50 yılda iki kattan daha fazla 

(2,07) artarak 12,8’den 26,5’e yükselmiştir. Bu durum dış ticaretin ekonomik faaliyetler içindeki 

payının arttığını göstergesidir.  Tablodaki ülkeler arasında en yüksek artış Çin (7,4), sonrasında 

Türkiye (4,05) gelmektedir. Çin ve Türkiye örneklerinde ekonomi politikalarındaki değişikliğin 

ihracat oranlarını önemli ölçüde etkilediği anlaşılmaktadır.  

Yukarıda ifade edilen sebepler ve bu sebeplere bağlı oluşan sonuçlar kapsamında 

günümüzde, işletmelerin kendilerini dış çevresel faktörlerden ve özellikle rekabetten soyutlama fikri 

ortadan kalkmıştır (Aydın vd. 2015: 524). Bu fikri ortaya çıkaran temel etken küreselleşme olmuştur. 

Günümüz koşullarında işletmeler için faaliyet alanı tüm dünya düzlemi olmuştur. İşletmelerin 

kendileri faaliyetlerini doğrudan farklı ülke piyasalarında yürütmeseler bile, farklı piyasalardaki 

işletmelerle yaptıkları anlaşmalar, kurdukları ticari ilişkiler, ortaklıklar, bağlı kuruluşlar gibi 

yapılarla dolaylı olarak faaliyet alanlarını dünya ölçeğinde genişletebilmektedirler. Bu süreçlere 

bağlı olarak küresel firmaların satışları, gelirleri, piyasa değerleri birçok ülkenin GSYİH’sini 

aşabilmektedir. 2020 yılı dünyanın en değerli şirketleri sıralamasının ilk beşinde bulunan şirketler 
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ve piyasa değerleri; Apple (2,2 trilyon dolar), Microsoft (2 trilyon dolar), Saudi Aromco (1,9 trilyon 

dolar), Amazon (1,7 trilyon dolar), Alphabet (1,5 trilyon dolar) şeklindedir. Görüldüğü üzere 2 

trilyon dolar piyasa değerleriyle dünyanın en büyük şirketleri Dünya Bankasının (WB) dünyanın en 

büyük ekonomileri sıralamasındaki ilk 10 ekonomi hariç diğer ülkelerin GSYİH’lerinden daha 

yüksek değerlere sahiptirler. 

2. DIŞ TİCARETTE FİNANSAL SİSTEM 

Finansal sistemlerin temel amacı fon arz edenler ile fon talep edenler arasındaki fon akımını 

sağlamaktır. Fon transferi genellikle pay senedi, tahvil, finansman bonosu gibi bir finansal araç 

üzerinden gerçekleşmekte ve bu transfer finansal piyasalar, borsalar genel çerçevesinde çoğunlukla 

aracı kurumlar, bankalar gibi finansal aracılar yoluyla yapılmaktadır. Finansal sistemler Türkiye, 

Almanya, ABD gibi ulusal düzeyde, Avrupa, Asya-Pasifik gibi bölgesel düzeyde ya da tüm 

dünyayı esas alan küresel finansal sistem üzerinden oluşabilmektedir. 

Reel sektör firmaları ve finansal kurumlar faaliyetleriyle ilgili fon arz ve talebini ulusal 

finansal sistemler üzerinden yapabildiği gibi bölgesel ya da küresel finansal sistem üzerinden de 

gerçekleştirebilmektedirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 2022 

Nisan ayı sonu itibariyle özel sektörün yurt dışından sağladıkları toplam kredi borcu 163,7 milyar 

dolardır9. Bunun 7,7 milyar doları kısa, 156 milyar doları uzun vadeli borçtur. 156 milyar dolar 

uzun vadeli borcun %39’u finansal kuruluşlardan %61’i finansal olmayan kuruluşlardan 

kaynaklıyken 7,7 milyar dolarlık kısa vadeli borcun %81,4’ü finansal kuruluşlardan, %18,6’sı ise 

finansal olmayan kuruluşlardan oluşmaktadır. Özel sektörün yurt dışından sağladığı borç tutarı 

(163,7 milyar dolar) BİST’te işlem gören şirketlerin 2022 Mayıs ayı sonu değeri olan 146 milyar 

dolardan10 biraz daha yüksektir. Bu verilere dayanarak Türkiye’deki işletmelerin BİST yoluyla 

sağladıkları özkaynak tutarından daha fazla yurt dışı finansal piyasalardan borçlanarak kaynak 

sağladıkları söylenebilir. Haliyle Türkiye’de işletmelerin hem ulusal finansal sistemde hem de 

uluslararası finansal sistemde faaliyetlerinin oldukları anlaşılmaktadır. 

Finansal yönetim geleneksel olarak iki temel fonksiyona ayrılmaktadır: fon sağlama ve 

sağlanan bu fonların kullanılması (Shapiro, 2010: 44).  İlk fonksiyon genellikle finansman, ikincisi 

ise yatırım kararları olarak nitelendirilmektedir. Finansman kararlarında kaynak maliyetiyle 

birlikte fonların işletme açısından kullanımının uygunluğu önem taşımaktadır. İşletmeler fon 

sağlama bakımından sadece ulusal piyasalardan fon tedariki sağlamamakta uluslararası para ve 

sermaye piyasalarından da yararlanabilmektedirler. Aynı zamanda uluslararası sermaye akımları 

da yerli firmalara finansman imkanı sağlayabilmektedirler. Şekil 1’de görüldüğü üzere Borsa 

                                                             
9 https://www.tcmb.gov.tr/ Erişim: 18.06.2022 
10 https://www.world-exchanges.org/ Erişim: 18.06.2022 
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İstanbul’da (BİST) yabancı takas oranları 2020 yılına kadar uzun zaman %50’nin üzerinde 

olmuştur. Dolayısıyla Türkiye’de BİST’te işlem gören şirketlerin özkaynak finansmanında yabancı 

portföy yatırımlarının önemli payları bulunmaktadır. 

 

Şekil 1: BİST'te Yabancı Takas Oranları 

Kaynak: Foreks FXPlus Veri Platformu 

Finansal yönetimin ikinci fonksiyonu yatırım kararlarıdır. 1970’li yıllarda gelişmiş 

ekonomilerde, 1980’li yıllarda gelişmekte olan ülkelerde başlayan finansal serbestleşme ve küresel 

ekonomiye entegre olma süreçleriyle birlikte firmaların yatırım kararlarında tüm dünya yatırım 

seçeneği olarak ortaya çıkmıştır. Şekil 2’de Türkiye’de ve dünya genelindeki doğrudan yabancı 

sermaye (DYS) girişleri yani Türkiye’ye yönelik sabit sermaye yatırım kararları görülmektedir. 

Türkiye’ye yönelen DYS girişleri 2000’li yıllar sonrasında yaygınlaşan özelleştirme süreçleriyle 

birlikte 2007 yılında 22 milyar dolara ulaşırken, 2010-2020 döneminde ortalama olarak 12 milyar 

dolar civarında gerçekleşmiştir. Dünya genelinde ise 2000-2009 döneminde 1 trilyon dolar civarında 

gerçekleşen DYS yatırımları 2010-2020 döneminde 1.5 trilyon dolar ortalama değerlerine 

ulaşmıştır. 

Şekil 1’deki BİST’teki yabancı takas oranları yabancı pay senedi yatırımlarını, Şekil 2’deki 

DYS yatırımları ise Türkiye’ye yönelen yabancı sermaye akımlarını göstermektedir. Her iki veri de 

Türkiye’deki işletmelerin küresel finansal sistemden yararlanma derecesi ile ilgili önemli 

göstergelerdir. 
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Şekil 2: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Milyon Dolar) 

Kaynak: UNCTAD, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü https://unctad.org/ Erişim: 

27.05.2022 

Günümüzde Türkiye’deki şirketlere bağlı olarak yurt dışında faaliyette bulunan birçok 

işletme mevcuttur. Bunlar ulusal firmaların yurt dışı yatırım kararları şeklinde nitelendirilebilir. 

Şişecam11 üretim faaliyetlerini 10 ülkede sürdürmekte, Arçelik12 9 ülkede faaliyette bulunmakta, 

Vestel13 firmasının yurt dışında 16 şirketi bulunmaktadır. Shapiro ve Sarin’e göre (2009:493) farklı 

ülkelerde faaliyette bulunmanın ortaya çıkarabildiği arbitraj fırsatları olabilmektedir: Bunlardan ilki 

vergi arbitrajıdır. Firmalar yüksek vergilendirmenin bulundukları uluslardan daha düşük 

verilendirmenin bulunduğu ülkelere faaliyetlerini alarak vergi arbitrajı yapabilmektedirler. Diğeri, 

finansal piyasalar arbitrajıdır. Firmalar bağlı birimleri arasında fon transferleri yaparak döviz 

kontrollerinden kaçınma, daha yüksek getirili fonlara ulaşabilme, daha düşük maliyetli fon 

kaynaklarını sağlama yoluyla finansal piyasa arbitrajı yapabilmektedirler. Sonuncusu ise hükümet, 

düzenleme otoriteleri ve birliklerden kaynaklı yasa ve yönetmeliklerden ortaya çıkan, işletme 

faaliyetlerine olumsuz etkisi olabilecek, maliyetleri artırıcı, gelirleri azaltıcı düzenlemelere karşı 

farklı ülkeler arbitraj imkânı sunabilmektedir. Bu arbitrajlara bağlı olarak firmalara dış ticaret, 

uluslararası işletme olma yolları açılabilmektedir. 

Eun ve Resnick (2009:17) küresel ölçekte faaliyette bulunmanın dış ticaret firmalarına ölçek 

ekonomisinden yararlanmada bazı avantajlar sağladığına dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki, 

araştırma ve geliştirme giderleri ile reklam maliyetlerinin küresel satışlar için dağıtılmasıyla ortaya 

çıkmaktadır. İkincisi, küresel satın alma gücü tedarikçiler üzerinde yoğunlaştırılmaktadır. 

Sonuncusu ise, küresel pazarlar genişledikçe teknolojik ve yönetimsel bilgi birikimi yoluyla birim 

maliyetlerde azalma olabilmektedir. Ortaya çıkan bu durumlar dış ticaret firmalarının varlıklarının 

büyümesine, satışlarının artmasına, çalışan sayılarının yükselmesine neden olabilmektedir. 

                                                             
11 https://www.sisecam.com.tr/tr/  Erişim: 16.06.2022 
12 https://www.arcelikglobal.com/tr/sirket/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri/ Erişim: 16.06.2022 
13 http://www.vestelyatirimciiliskileri.com/  Erişim: 16.06.2022 
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Tablo 3’te dünyanın finansal olmayan en büyük 100 şirketinin varlıkları, satışları ve çalışan 

sayılarına ait veriler yer almaktadır.  

Tablo 1: Dünyanın Finansal Olmayan En Büyük 100 Şirketinin Uluslararası İstatistikleri 

Varlıklar (Milyar USD) 
Yıllar  

2018 2019 2020 

Yabancı 9.334 9.403 9.639 

Yerli 6.711 7.869 8.286 

Toplam 16.045 17.272 17.924 

Yabancı/Toplam 58 54 54 

Satışlar (Milyon USD)    

Yabancı 5.937 5.843 5.535 

Yerli 3.899 4.491 4.158 

Toplam 9.836 10.333 9.493 

Yabancı/Toplam 60 57 56 

Çalışanlar (Bin Kişi)    

Yabancı 9.544 9.339 9.076 

Yerli 8.571 10.431 10.495 

Toplam 18.115 19.770 19.571 

Yabancı/Toplam 53 47 46 

Kaynak: World Investment Report (WIR), 2021, UNCTAD  

Tablodan görüldüğü üzere, firmaların sahip oldukları varlıkların ve yaptıkları satışların 

yarıdan fazlasının yabancı ülkelerde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu şirketlerde çalışanların da 

yaklaşık yarısının yabancılardan oluştuğu görülmektedir. Bunlara bağlı olarak yurt dışı ve küresel 

ölçekte faaliyette bulunmanın şirketleri dünyanın en büyük şirketlerinin listesine girmesinde önemli 

bir etken olduğu söylenebilir. 

Tablo 3’teki 2021 yılı Dünya Yatırım Raporuna  (WIR) göre 2020 yılında enerji ve ağır 

sanayi sektörlerinin yurt dışı faaliyetlerinde önemli azalışlar meydana gelmiştir. Ağır sanayi ve 

inşaat firmalarının yurt dışı satış gelirleri 2020 yılında %15’in üzerinde azalış göstermiştir. Aynı 

şekilde COVID-19 salgın döneminde petrol fiyatlarındaki azalışa bağlı olarak petrol ve gaz 

şirketlerinin yurt dışı satış gelirlerinde %30 oranında azalışlar meydana gelmiştir. Yazılım ve bilgi 

teknolojileri sektörlerinde COVID-19 salgın döneminde faaliyetlerinde artışlar görülse de ABD ile 

Çin arasında yaşanan ticari ve ekonomik gerilime bağlı olarak ABD’li teknoloji şirketleri Apple ve 

Intel’in Çin’deki varlıklarında azalışlar meydana gelmiştir. 2020 yılında yurt dışı faaliyetlerdeki 

azalışlara rağmen dünyanın en büyük firmalarında yurt dışı faaliyetlerin önemli düzeylerde olduğu, 

küresel ölçekte faaliyette bulunmanın firmaların dünya genelinde büyükler sıralamasında yer 

almalarına katkı yaptığı ortaya çıkmaktadır. 
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3. DIŞ TİCARETTE NAKİT AKIŞ YÖNETİMİ 

Nakit, işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan, yetersizliği halinde faaliyetlerin 

aksamasına yol açan, fazlalığı halinde fırsat maliyeti bulunan önemli bir işletme varlığıdır. 

İşletmelerde nakit yönetimi, işletme faaliyetlerinin gereği olarak ortaya çıkacak nakit hareketlerini 

tahmin edip, muhtemel nakit açık ve fazlalarına karşı nakit dengesi ortaya koyarak nakdin etkin 

yönetilmesini sağlama amacını taşımaktadır.  Daha önce Şişecam, Arçelik ve Vestel örneklerinde 

ifade edildiği gibi, işletmeler bağlı kuruluşları yoluyla birden fazla ülkede faaliyette 

bulunabilmektedirler. Nakit açık ve fazlalıklarının bağlı kuruluşlar nezdinde yönetilmesi 

çerçevesinde bağlı kuruluşlar arasında nakit akışları söz konusu olabilmekte ve bu işlemin yurt dışı 

bir fon transferi olması nedeniyle işlem maliyetleri ortaya çıkabilmektedir. İşlem maliyetlerinin 

azaltılmasında netleştirme sistemi kullanılabilmektedir. Bu kısımda bağlı kuruluşları yoluyla dış 

ticaret ve uluslararası faaliyetlerin yapılmasında bir örnek yardımıyla netleştirmeye dayalı nakit 

yönetim sistemi açıklanmıştır. 

A Şirketinin14 merkezi Türkiye olmak üzere Almanya, ABD ve Rusya15’da bağlı kuruluşları 

bulunmaktadır. Tablo 4’de A Şirketinin bağlı kuruluşları da dâhil olmak üzere bir aylık toplam nakit 

hareketleri görülmektedir.  

Tablo 2: Ana Kuruluş ile Bağlı Kuruluşlar Arasındaki Nakit Tahsilat ve Ödemeler (1.000$) 

Ülkeler  Türkiye Almanya ABD Rusya 
Topl. 

İçsel 

Dışsal 

Nakit 

Girişi 

Toplam 

Nakit 

Girişi 

Türkiye - 100 125 150 375 450 825 

Almanya 80 - 105 120 305 410 715 

ABD 90 140 - 160 390 530 920 

Rusya 110 145 150 - 405 485 890 

Toplam İçsel 280 385 380 430 1.475 - - 

Dışsal Nakit Çıkışı 425 520 500 550 - - 1.995 

Toplam Nakit Çıkışı 705 905 880 980 - 1.875 5.345 

 

Türkiye’de bulunan ana firma, bağlı kuruluşunun olduğu Almanya’dan 100.000$, ABD’den 

125.000$ ve Rusya’dan 150.000$ olmak üzere toplam 375.000$ içsel nakit akışı, buna karşın 

450.000$ dışsal nakit girişi olmak üzere toplam 825.000$ nakit girişi sağlamaktadır. Aynı firma 

80.000$ Almanya’ya, 90.000$ ABD’ye ve 110.000$ Rusya’ya olmak üzere toplam 280.000$ içsel 

                                                             
14 Bu örnek, Eun, Resnick ve Sabherwal (2012: 482-485) kaynağındaki Teltrex Şirketi örneği referans alınarak yazar 

tarafından geliştirilmiştir. 
15 2021 TÜİK verilerine göre Almanya ve ABD en fazla ihracat, Rusya ise en fazla ithalat yaptığımız ülkelerdendir. 



Zekai Şenol 

37  

nakit ödemesi, buna karşın 425.000$ dışsal nakit ödemesi olmak üzere toplam 705.000$ toplam 

nakit çıkışı yapmaktadır. Dört firmanın bir aylık süreçte toplam içsel nakit girişi 1.475.000$, dışsal 

nakit girişleri 1.875.000$, dışsal nakit çıkışları 1.995.000$ ve giriş ve çıkış olmak üzere toplam nakit 

hareketi ise 5.345.000$’dır. Dışsal nakit girişleriyle nakit çıkışları arasında 120.000$ (1.995.000$ - 

1.875.000$) net nakit çıkışı söz konusudur.  

A şirketi örneğinde ana firma dahil olmak üzere dört farklı ülkede dört firma bulunmaktadır. 

Böyle bir durumda netleştirme olmaksızın ana firma ve bağlı kuruluşlar arasında 12 adet döviz 

transfer işlemi gerçekleşmektedir. Aralarında transfer yapılacak firma sayısı N ise, bu durumda en 

fazla N(N-1) sayısı kadar yani 4(4-1)=12 adet döviz transfer işlemi yapılmaktadır. 

A Şirketi ve bağlı kuruluşları arasında 1.475.000$’lık fon transferinden dolayı işlem maliyeti 

ve bakiyelerden kaynaklı fırsat maliyeti söz konusudur. Döviz transferinde %0,5 işlem maliyet oranı 

olduğu varsayıldığında 7.375$ (1.475.000$*0,005) işlem maliyeti ortaya çıkmaktadır. 

Netleştirme Sistemi 

Netleştirme sisteminde amaç ana firma ile bağlı kuruluşlar arasındaki nakit giriş ve çıkışı 

arasındaki farklardan net giriş ve net çıkışa ulaşarak nakit transfer tutarını azaltarak işlem 

maliyetlerinin düşürülmesidir. Netleştirmenin iki taraflı netleştirme ve çok taraflı netleştirme olmak 

üzere iki türü bulunmaktadır.  

Tablo 3: Ana Kuruluş ile Bağlı Kuruluşlar Arasındaki Net Nakit Tahsilat ve Ödemeler (1.000$) 

Ülkeler  Türkiye Almanya ABD Rusya 
Topl. Nakit 

Girişleri 
Net 

Türkiye - 100 125 150 375 95 

Almanya 80 - 105 120 305 (80) 

ABD 90 140 - 160 390 10 

Rusya 110 145 150 - 405 (25) 

Toplam Nakit 

Çıkışları 
280 385 380 430 1.475 0 

İkili netleştirmede iki kuruluş arasındaki nakit giriş ve çıkış tutarı arasındaki fark alınarak 

net giriş veya net çıkış tutarında para transfer işleminin yapılmasıyla işlem maliyetinin azaltılması 

amaçlanmaktadır. Tablo 5 ve Şekil 3’de görüldüğü üzere Türkiye’deki firmadan Almanya’daki 

firmaya 80.000$, Almanya’daki firmadan Türkiye’deki firmaya ise 100.000$ para transferi söz 

konusudur. İkili netleştirmede bu transferler arasındaki net tutar yani 20.000$’ın Almanya’dan 

Türkiye’deki firmaya transferi söz konusudur. İki netleştirme işlemi neticesinde yapılan transferler 

Şekil 4’de görülmektedir. İkili netleştirme toplam işlem tutarı 165.000$ (20.000$ + 25.000$ + 

10.000$ + 35.000$ + 40.000$ + 35.000$) olmaktadır. 
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Şekil 3: Ana Kuruluş ve Bağlı Kuruluşlar Arası Döviz İşlemleri (1.000$) 

İkili netleştirme ile işlem tutarı 1.475.000$’dan 165.000$’a azalırken para transfer işlem 

tutarı ise 7.375$’dan 825$’a (165.000*0,005) düşmüş, böylece işlem maliyetinden dolayı 6.550$ 

(7.375$-825$) tasarruf sağlanmıştır.  

 
Şekil 4: Ana Kuruluş ve Bağlı Kuruluşlar Arası İki Taraflı Netleştirme 

Ana kuruluş ve bağlı kuruluşlar arasında para transfer işlem maliyetini azaltmanın bir diğer 

şekli çoklu netleştirmedir. Türkiye’deki ana kuruluşa bir aylık sürede 375.000$ toplam nakit girişi, 

aynı sürede 280.000$ nakit çıkışı ve bu nakit giriş ve çıkışından net 95.000$ nakit girişi 

gerçekleşmiştir (Tablo 5). Net giriş ve çıkışlara bakıldığında ABD’deki firmaya 10.000$ net giriş, 

Almanya’daki firmadan 80.000$ ve Rusya’daki firmadan 25.000$ net çıkış gerçekleşmiştir. Çoklu 

netleştirme işlemi neticesinde sadece toplam net nakit girişi ya da çıkışı kadar toplam nakit transfer 

işlemi gerçekleştiğinden işlem yapılacak toplam nakit tutarı 105.000$ şeklinde gerçekleşmektedir  

(Tablo 5 ve Şekil 5).  Böylece toplam işlem masrafı 525$ (105.000$*0,005) oluşmaktadır. Çoklu 

netleştirme ile netleştirme olmaksızın yapılan para transferine göre 6.280$ (7.375$ - 525$), ikili 

netleştirme işlemine göre 300$ (825$ - 525$) işlem tasarrufu sağlanmaktadır (Tablo 6). 

Türkiye 

Ana Firma 

Almanya Bağlı 

Kuruluş 

ABD 

Bağlı Kuruluş 

Rusya 

Bağlı Kuruluş 

80 $ 

100 $ 

90 $ 145 $ 

125 $ 

150 $ 

120 $ 

160 $ 

Türkiye 

Ana Firma 

Almanya Bağlı 

Kuruluş 

ABD 

Bağlı Kuruluş 

Rusya 

Bağlı Kuruluş 

20 $ 

25 $ 
35 $ 

10 $ 
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Şekil 5: Ana Kuruluş ve Bağlı Kuruluşlar Arası Çoklu Netleştirme 

Netleştirme işlemleriyle sadece para transfer maliyetlerinde azalma meydana gelmemekte 

aynı zamanda döviz kur riski de düşmektedir. Firmaların tuttukları nakit döviz pozisyonları ve döviz 

nakit akışları azaldığı için döviz kur riskinde de azalışlar meydana gelmektedir. 

Tablo 4: Nakit Akış Sonuçları 

 Toplam Nakit 

Transferi 

Transfer 

İşlem Oranı 

Transfer İşlem 

Maliyeti 

Netleştirme Olmaksızın Tutarlar 1.475.000 0,005 7.375 

İkili Netleştirme Tutarları 165.000 0,005 825 

Çoklu Netleştirme Tutarları 105.000 0,005 525 

 

4. DIŞ TİCARETTE SERMAYE BÜTÇELEMESİ 

Günümüz dünyasında işletmelerin en önemli amacı, firma değerini artırmak, hissedar 

varlığını yükseltmektir. Yatırım getirilerinin bugünkü değerlerinin yatırım maliyetinden büyük 

olması halinde hissedar varlığı artmakta, firma değeri yükselmektedir. Yatırımlar işletmelerin üretim 

kapasitelerinin artmasına, ürün çeşitliliğinin çoğalmasına, kalitenin artmasına, maliyetlerin 

düşmesine sebep olabilmektedir. Bu çerçevede yatırımlar satış artışı, maliyetlerde azalma gibi 

sonuçlarla finansal raporlarda yer alarak işletmelerin finansal performanslarının artmasına neden 

olabilmektedir.  

Sermaye bütçelemesi finans literatüründe Dean ve Lutz ile başlamış, Bierman ve Smidt 

çalışmalarıyla gelişmiştir. Bierman ve Smidt literatürde yaygın olarak kullanılan geri ödeme 

dönemi, muhasebe getiri oranı, net bugünkü değer ve iç getiri oranı yöntemlerini analiz ederek net 

bugünkü değer yönteminin daha üstün bir yöntem olduğunu vurgulamıştır (Baker, 1998’den aktaran 

Yalçıner, 2012: 358). 

Sermaye bütçelemesi ile ifade edilen sabit tesis yatırımları yani uzun vadeli yatırımlardır. Bu 

yatırımların sağlayacakları nakit akışlarını tahmin etmek, nakit akışlarının bugünkü değerlerini 

hesaplayabilmek, yatırımın karlılığını belirlemek, yatırımın geri ödeme koşullarını tespit etmek 

Türkiye 

Ana Firma 

Almanya Bağlı 

Kuruluş 

ABD 

Bağlı Kuruluş 

Rusya 

Bağlı Kuruluş 

80 $ 

10 $ 
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oldukça zordur. Sebebi ise yatırımla ilgili veri elde edilmesine ilişkin süreçlerin geleceğe yönelik 

olması, uzun vadeli ve belirsiz bir süreci kapsamasıdır. Dış ticaret firmalarında ve çok uluslu 

firmalarda yatırım kararlarını etkileyen faktörlerin artması, iç piyasadan uluslararası pazarlara 

yönelmenin ortaya çıkaracağı belirsizlikler yatırım kararlarının verilmesini zorlaştırmaktadır. 

Sermaye bütçelemesi kararlarında yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi net bugünkü değer 

(NBD) yöntemidir. 

𝑁𝐵𝐷 =  ∑
𝑋𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0  

I0 = yatırım maliyeti 

Xt = net nakit akışları 

k = yatırım projesinin sermaye maliyeti 

n = yatırım dönemi 

NBD yöntemi iskonto edilmiş nakit akış yöntemi olarak bilinmektedir. NBD yatırım 

projesinin sağlayacağı iskonto edilmiş nakit akışları ile yatırım harcaması arasındaki fark şeklinde 

ifade edilebilir. NBD yönteminin kabul koşulu NBD’nin pozitif olması, negatif olmamasıdır. Birden 

fazla yatırım projesinin değerlemesinde daha yüksek pozitif NBD’yi sağlayan proje kabul 

edilmektedir. 

NBD muhasebe karlarından ziyade nakde odaklanmakta ve paranın fırsat maliyetini 

vurgulamaktadır. Böylece hissedar değerinin maksimum olacağı değerlendirilmektedir (Shapiro, 

2010: 601). Bunların yanında NBD paranın zaman değerini ve sermaye maliyetini de dikkate 

almaktadır. 

Net nakit akışları yatırım projesinin gelecekte sağlayacağı vergi sonrası nakit akışlarını ifade 

etmektedir. NBD’nin hesaplanmasında önem taşıyan noktalardan birisi iskonto oranı yani yatırım 

projesinin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetidir (WACC). WACC özkaynak ve yabancı kaynak 

maliyetlerinin ağırlıklı ortalaması olmakla beraber yatırım projesiyle ilgili finansal, ticari, ülke, 

üretim, faaliyet gibi riskleri kapsamaktadır. WACC hesaplamada yabancı kaynak maliyetini 

hesaplamak kısmen kolaydır. Ancak özkaynak maliyetini hesaplamak zordur. Yabancı kaynak 

maliyeti bellidir, özkaynak maliyeti ise projenin taşıdığı riskler nedeniyle belirsizlik göstermektedir. 

Özkaynak maliyeti yatırımcıların bekledikleri getiri oranına eşittir. Bu getiri literatürde genellikle 

Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM) ile tahmin edilmektedir (Eun vd., 2012: 438).  

CAPM’e göre piyasa fiyatları toplam işletme risklerinden ziyade sistematik risklerle ilgilidir. 

Proje riskleri genel olarak piyasa getirileriyle ilişkilidir, proje riskleri toplam işletme risklerini göz  

ardı etmektedir (Shapiro, 2010: 607). Model’e göre özkaynak maliyeti piyasa portföyü getirisiyle 

risksiz faiz oranı arasındaki farkın (rm – rf)  beta ile çarpımından ortaya çıkan değerin risksiz faiz 

oranına eklenmesiyle aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 
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𝑘 =  𝑟𝑗 +  𝛽 (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

k = özkaynak maliyeti 

rj = riskiz faiz oranı 

β = beta, sistematik risk ölçütü 

rm = piyasa portföyü beklenen getirisi 

Dış ticarette NBD’nin yerine düzeltilmiş net bugünkü değer yöntemi (DNBD) 

kullanılabilmektedir. DNBD yöntemi Donald Lessard (1985) tarafından çokuluslu firmaların 

yabancı sermaye harcamalarının analizinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. DNBD yöntemi 

yabancı para cinsinden olan uluslararası nakit akışlarını dikkate almakta ve yabancı projelerin 

analizinde yaygın şekilde kullanılmaktadır (Eun ve Resnick, 2009: 447). DNBD yöntemi iskonto 

oranını finansman etkisinden arındırarak sadece yatırım projesindeki iş riskini yansıtmaktadır 

(Doğukanlı, 2012: 209).  

DNBD = 

Faaliyetlerden 

kaynaklı nakit 

akışlarının BD 

+ 

Faiz vergi 

kalkanının 

BD 

+ 

Faiz 

sübvansiyonunu 

BD 

- 

Yatırım 

harcamasının 

BD 

 

𝐷𝑁𝐵𝐷 =  ∑
𝑋𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

+  ∑
𝑇𝑡

(1 + 𝑖𝑑)𝑡
 

𝑛

𝑡=1

+ ∑
𝑆𝑡

(1 + 𝑖𝑑)𝑡
 

𝑛

𝑡=1

−  𝐼0  

Tt = vergi tasarrufu 

St = vergi öncesi faiz sübvansiyonlarının yerli para cinsinden değeri 

id = yerli ülke para cinsinden vergi öncesi borç maliyeti 

Dış ticarette sermaye bütçelemesi konusuna örnek oluşturması adına 2021 yılı verilerine göre 

toplam satışlar içinde yurt dışı satış oranı %50’nin üzerinde olan Arçelik (64,2) ve Ford Otosan 

(%74,7) firmalarının 2017-2021 dönemine ait beş yıllık verileri çerçevesinde sermaye bütçelemesi 

yapılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede NBD yöntemi kullanılmış, iskonto oranları ise CAPM’ye göre 

elde edilmiştir. 

Tablo 5: Arçelik Firması için İskonto Oranı Hesaplama 

  

Yıllar  

2021 2020 2019 2018 2017 

Risksiz Faiz Oranı (10Y Tahvil) 0,23 0,15 0,12 0,19 0,13 

BETA 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

BİST100 Yıllık Getirisi 0,25 0,28 0,26 -0,19 0,48 

Özkaynak Maliyeti (CAPM'e Göre) 0,25 0,27 0,25 0,57 0,45 

Diğer Riskler  0,04 0,05 0,05 0,05 0,03 

İskonto Oranı 0,29 0,32 0,30 0,62 0,48 

Notlar: 1. Risksiz faiz oranı olarak 10 yıllık devlet tahvili faiz oranı alınmıştır. 2. Şirket 
Betaları her yıl ayrı ayrı hesaplanmamış, 2021 yılı betaları diğer yıllar için de kullanılmıştır. 

3. Özkaynak maliyeti Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeline (CAPM) hesaplanmıştır. 4. 

İskonto oranının tespitindeki diğer riskler yazar tarafından varsayılmıştır. 

Kaynaklar: BİST, KAP, TCMB, Foreks FxPlus  
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Yukarıda NBD teorisinde görüldüğü üzere, iskonto oranının hesaplanması önem arz 

etmektedir. İskonto oranının olması gerekenden fazla ya da düşük olması yatırım projesinin kabul 

veya red koşullarını doğrudan etkileyebilmektedir. İskonto oranının yani ağırlıklı ortalama sermaye 

maliyetinin özkaynak maliyeti CAPM’den elde edilmiştir. Risksiz faiz oranı olarak kullanılan 10 

yıllık devlet tahvili faiz oranlarının 2018 ve 2021 yıllarında arttığı görülmektedir (Tablo 7 ve 8). 

Arçelik firmasının betası 0,92; Ford Otosan firmasının betası 1,25’dir. Her iki şirkette toplam piyasa 

riskine yakın hareket etmekle beraber 1,25 betaya sahip olan Ford Otosan’ın sistematik riskinin 

Arçelik’ten daha yüksek olduğu görülmektedir. Sistematik risklerin dışındaki diğer riskler yazar 

tarafından varsayılmıştır. Her iki firmanın iskonto oranları birbirine yakındır. 2017 yılında yüksek 

ve pozitif BİST100 getirisi ile 2018 yılındaki negatif ve düşük BİST100 getirileri sistematik risklerin 

artmasına neden olmuştur.  

Tablo 6: Ford Otosan Firması için İskonto Oranı Hesaplama 

  

Yıllar  

2021 2020 2019 2018 2017 

Risksiz Faiz Oranı (10Y Tahvil) 0,23 0,15 0,12 0,19 0,13 

BETA 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

BİST100 Yıllık Getirisi 0,25 0,28 0,26 -0,19 0,48 

Özkaynak Maliyeti (CAPM’e Göre) 0,26 0,31 0,30 0,57 0,57 

Diğer Riskler 0,04 0,05 0,05 0,05 0,03 

İskonto Oranı 0,30 0,36 0,35 0,62 0,60 

Notlar: 1. Risksiz faiz oranı olarak 10 yıllık devlet tahvili faiz oranı alınmıştır. 2. Şirket Betaları 
her yıl ayrı ayrı hesaplanmamış, 2021 yılı betaları diğer yıllar için de kullanılmıştır. 3. Özkaynak 
maliyeti Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeline (CAPM) hesaplanmıştır. 4. İskonto oranının 

tespitindeki diğer riskler yazar tarafından varsayılmıştır. 

Kaynaklar: BİST, KAP, TCMB, Foreks FxPlus  

Arçelik ve Ford Otosan firmalarına ait NBD hesaplamaları Tablo 9 ve 10’da görülmektedir. 

Normal koşullarda yatırım harcamaları cari yılda veya yatırım tesis süresinin bir yıldan uzun olması 

halinde yatırım harcamaları bir yıldan daha fazla zamana yayılabilir. Burada proje bazlı yatırım 

harcaması verilerine ulaşılamadığından finansal raporlardaki maddi ve maddi olmayan duran 

varlıklardaki artışlar yatırım olarak değerlendirilmiştir. Arçelik firmasının 2021 yılında yatırım 

harcamasında önemli artış görülmektedir. 
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Tablo 7: Arçelik Firması İçin NBD Hesaplama 

(1000₺ düzeyindedir) 
Yıllar  

2021 2020 2019 2018 2017 

Yatırım Harcaması 10.784.240 2.089.140 2.234.070 1.865.610 795.210 

Yıllık Kar 3.251.009 2.878.989 953.026 855.841 845.303 

Amortismanlar 1.845.682 1.221.994 1.054.934 690.414 548.187 

Yıllık Net Nakit Girişi 5.096.691 4.100.983 2.007.960 1.546.255 1.393.490 

Yatırım Harcamasının B. D. 3.037.638 688.967 1.019.694 710.871 536.579 

Yıllık Net nakit Girişinin B. D. 1.435.604 1.352.442 916.491 589.184 940.277 

Net Bugünkü Değer -1.602.033 663.475 -103.203 -121.687 403.698 

NBD Toplam -759.750 

Notlar: 1. Yatırım harcaması bilançodaki maddi ve maddi olmayan duran varlık artışından elde 

edilmiştir. 2. Yıllık net nakit girişleri, yıllık net kara amortismanların eklenmesiyle elde edilmiştir. 

Kaynaklar: KAP, Fastweb Mali Analiz Programı  

Yıllık net nakit girişleri dönem net karlarına amortismanların eklenmesiyle elde edilmiştir. 

Amortismanlar nakit çıkışı gerektirmediğinden finansal raporlarda nakit girişi olarak 

değerlendirilmektedir. Hesaplamanın nasıl olduğu Arçelik’e ait 2021 verileriyle gösterilmiştir. 

𝐴𝑟ç𝑒𝑙𝑖𝑘 𝑁𝐵𝐷2021 =
5.096.691

(1+0,2916)5 - 
10.784.240

(1+0,29)5  = (1.435.604 -3.037.638) = -1.602.033 

2017-2021 dönemi net nakit girişleri toplamıyla yatırım harcamaları arasındaki fark aşağıda 

görüldüğü gibi -759.750₺’dır. 

Arçelik NBD = 5.233.998  - 5.993.749 = -759.750 

NBD yönteminin kabul koşulu NBD’nin pozitif (NBD>0) olmasıdır. Bu veriler çerçevesinde 

Arçelik NBD sonucu negatif çıkmıştır. Dolayısıyla bu sonuca göre red kararı verilmektedir. 

Tablo 8: Ford Otosan Firması İçin NBD Hesaplama 

1.000 ₺ 2021 2020 2019 2018 2017 

Yatırım Harcaması 1.430.120 35.470 513.990 510.560 372.510 

Yıllık Kar 4.090.244 4.194.913 1.959.484 1.683.196 1.489.983 

Amortismanlar 1.054.264 916.575 775.988 569.203 473.624 

Yıllık Net Nakit Girişi 5.144.508 5.111.488 2.735.472 2.252.399 1.963.607 

Yatırım Harcamasının B. D. 392.666 10.292 211.246 194.544 233.183 

Yıllık Net nakit Girişinin B. D. 1.412.521 1.483.205 1.124.257 858.253 1.229.175 

Net Bugünkü Değer 1.019.855 1.472.913 913.011 663.709 995.992 

NBD Toplam 5.065.480 

Notlar: 1. Yatırım harcaması bilançodaki maddi ve maddi olmayan duran varlık artışından elde 

edilmiştir. 2. Yıllık net nakit girişleri, yıllık net kara amortismanların eklenmesiyle elde edilmiştir. 

Kaynaklar: KAP, Fastweb Mali Analiz Programı  

                                                             
16 İskonto oranındaki yuvarlamalardan kaynaklı hesaplamalarda küçük farklılıklar çıkabilmektedir. Örneğin 2021 yılı 

iskonto oranı 0,2884’den 0,29’a yuvarlanmıştır. 
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Ford Otosan NBD’si 5.065.480₺’dır. Pozitif olduğu için Ford Otosan NBD sonucu kabul 

edilmektedir. Buradaki gibi iki sonuçtan birisi negatif diğeri pozitif olması halinde ise pozitif olan 

sonuç kabul edilebilmektedir.  

5. DIŞ TİCARETTE FİNANSAL RİSKLER 

Dış ticaret faaliyeti yani ihracat-ithalat yapan firmalar, yurt içinde faaliyette bulunan 

firmalara göre daha fazla risklere maruz kalmaktadırlar. Dış ticaretle uğraşma işletme faaliyetlerinin 

farklı ülkelerde, farklı döviz kurlarıyla, farklı yasal düzenlemelerle, farklı çalışma koşullarında 

yapılmasına neden olmakta ve bunun neticesinde belirsizliklerin artmasına ve maruz kalınan 

risklerin çeşitleri ve şiddetleri yükselebilmektedir. Dış ticaret firmaları yurt içinde faaliyette bulunan 

firmalara göre daha fazla rekabet, müşteri istek ve ihtiyaçlarında daha fazla çeşitlilik, farklı 

ekonomik ve finansal koşullara uyum sağlayabilme, ulaşım ve tedarik zincirindeki problemler, daha 

fazla ülkenin politik risklerine maruz kalma ve ön önemlisi de daha fazla kur riskiyle 

karşılaşılmasına neden olmaktadırlar. Dış ticarette riskler konusu oldukça geniş bir konudur. Burada 

sadece bu riskler içinde en fazla karşılaşılan kur riskinden kısaca bahsedilmiştir. Şekil 6’da Dolar 

endeksi17 ve ABD Doları karşısında Euro, Sterlin ve Yen’in 2010 yılından günümüze olan grafikleri 

görülmektedir.  

 

Şekil 6: Gelişmiş Ekonomiler Döviz Kurları 

Kaynak: Refinitive Eikon & Datastream 

Not: Euro Avrupa Birliği para birimi, USD ABD doları, GBP İngiltere Sterlini, JPY Japon Yeni ve 

DXY Dolar endeksidir. 

                                                             
17 Dolar endeksi Bretton Wood’s sisteminin çökmesinden sonra ABD Dolarının diğer para birimleri karşısındaki 

değerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Dolar endeksi Japon Yeni, Kanada Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsveç 

Kronu ve İsviçre Frangı olmak üzere altı para birimi ile hesaplanmaktadır. 

https://www.gcmyatirim.com.tr/forex/yatirim-araclari/yabanci-borsa-endeksleri/dolar-endeksi Erişim:9.8.2022   
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Dolar endeksinin 80’li seviyelerden 100’ün üzerine çıktığı görülmektedir. Dolar endeksi 

yaklaşık %37 oranında değer artışı söz konusudur. 2010-2022 döneminde genel olarak ABD Doları 

Euro, Sterlin ve Yen’e karşı değer kazanmıştır. 

ABD Doları gelişmekte olan ülke para birimlerinden Brezilya Reali, Türk Lirası ve Güney 

Afrika Zarına karşı değer kazanırken Çin Yuan’ına karşı küçük bir değer azalışı yaşamıştır (Şekil 

7).  

 

Şekil 7: Gelişmekte Olan Ekonomiler Döviz Kurları 

Kaynak: Refinitive Eikon & Datastream 

Not: BRL Brezilya Reali, ZAR Güney Afrika Zarı, TRY Türk Lirası, CHY Çin Yuan’ıdır. 

 

Döviz kurlarındaki riski gösteren standart sapmalara bakıldığında ise yüksekten düşüğe 

doğru Japon Yeni, Dolar endeksi, Türk Lirası ve Güney Afrika Zarı görülmektedir (Tablo 11). Döviz 

kurları fiyat grafiklerine, fiyat değişimlerine ve standart sapmalara bakıldığında 2010-2022 

döneminde döviz kurlarının önemli düzeyde riskler taşıdığını görülmektedir. Bu veriler dış ticarette 

firmaların karşı karşıya kaldıkları kur riskini net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Tablo 9: Döviz Kurları 

Döviz Cinsi 
Tarih FARK 

(%) 

Standart 

Sapma 4.01.2010 9.08.2022 

EURO/USD 1,44 1,02 -29,08 0,11 

USD/JPY 92,55 134,90 45,76 13,86 

GBP/USD 1,61 1,21 -24,72 0,15 

DXY 77,53 106,18 36,96 8,29 

USD/BRL 1,72 5,11 196,94 1,27 

USD/TRY 1,47 17,96 1.119,03 3,40 

USD/ZAR 7,28 16,58 127,72 3,15 

USD/CHY 6,83 6,75 -1,12 0,28 

Kaynak: Refinitive Eikon&Datastream ve yazarın kendi hesaplamaları 
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Döviz kurları hem dış ticaret firmalarını hem de dış ticaret yapmayan firmaları 

etkileyebilmektedir. Tablo 12’de Türkiye ekonomisinde ve BİST’te sahip oldukları değer, büyüklük 

ve üretim gücü olarak önemli yere sahip dört firma ve bu firmalara ilişkin yabancı para pozisyonları 

ile yabancı paraların bazı etkileri görülmektedir. Arçelik ve Ford Otosan firmalarının satıları içinde 

yurt dışı satışlar sırasıyla %64,2 ve %74,7 olduğundan toplam satış gelirleri içinde yüksek ihracat 

geliri sağladıkları, buna karşın Ereğli ve Aselsan firmalarının %20,5 ve %11 yurt dışı satışlar ile 

toplam satış gelirleri içinde düşük ihracat gelirleri sağladıkları anlaşılmaktadır. Dört firmanın da 

bilanço toplamları içinde önemli derecede yabancı para varlık ve yabancı para yükümlülüklere sahip 

oldukları, buna karşın net yabancı para pozisyonlarında ise Arçelik ve Ereğli’nin sırasıyla -0,04 ve 

0,03 oranlarıyla düşük, Ford Otosan ve Aselsan’ın ise sırasıyla -0,17 ve 0,17 oranlarıyla diğerlerine 

göre bilançolarında nispeten yüksek kur riski taşıdıkları görülmektedir. Yabancı para net 

pozisyonlarından riskten korunma (Hedge) amaçlı türev ürünlerin düşülmesinden sonra ise Arçelik 

ve Ereğli firmalarındaki kur riskinin bir miktar daha azaldığı anlaşılmaktadır. Ford Otosan ve 

Aselsan firmalarının kur riski yönetiminde türev ürün kullanmadıkları görülmektedir. 

Tablo 10: Firmalarda Yabancı Para Pozisyonları ve Sonuçları (2021 Yılı) 

(1.000₺ Düzeyindedir) Arçelik Ford Ereğli Aselsan 

Yurt Dışı Satılar/Toplam 

Satışlar (%) 
64,2 74,7 20,5 11 

Yabancı Para Varlıklar 25.180.708 14.815.976 16.525.285 18.088.943 

Yabancı Para Yükümlülükler 28.596.052 21.893.287 13.106.542 10.328.338 

Net pozisyon -3.415.344 -7.077.311 3.418.743 7.760.605 

Türev Enstürümanlar Net 

Pozisyonu 2.021.214 0 -1.788.390 0 

Yabancı Para Net Pozisyonu 

(YPNP) -1.394.130 -7.077.311 1.630.353 7.760.605 

Varlıklar Toplamı 85.078.606 42.792.853 126.442.297 46.413.298 

Piyasa Değerleri (12.08.2022) 46.422.527 118.677.762 98.630.000 55.996.800 

Kur Riski (Net 

Pozisyon/Toplam Varlıklar) -0,04 -0,17 0,03 0,17 

Kur Riski Yönetimi 

(YPNP/Top. Varlıklar) -0,02 -0,17 0,01 0,17 

Döviz Kurlarındaki %10 

Artışın Etkisi 139.413 59.287 163.034 856.077 

Kur Farkı Giderleri/Finansman 

Giderleri 0,95 0,58 0,71 (net) 0,89 

Kur Farkı Gelirleri/Finansman 

Gelirleri 0,81 0,62   0,56 

Kaynak: KAP, Fastweb Mali Analiz ve yazarın kendi hesaplamaları. 
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Kur risklerinin bu düzeylerde kalmalarında hedge amaçlı türev ürün kullanımının dışında 

bilanço içi yöntemler başta olmak üzere firmaların uyguladıkları risk yönetim politikalarının 

sonuçları etkili olmaktadır. Şirketlerin 2021 yılı faaliyet raporlarından elde edilen bilgilere göre; 

Ford Otosan bilançoda net döviz pozisyonunun özsermaye oranının %10’da kalması politikasını 

benimsemektedir. Arçelik kur riskinin yönetilmesinde sıfıra yakın net döviz pozisyonu politikası 

izleyerek kur dalgalanmalarını etkisini en aza indirmektedir. Aselsan döviz açığı ve fazlasını asgari 

seviyede tutarak döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisini en aza indirmeyi hedeflemektedir18. 

Kur riskinin ortaya çıkardığı etkiler bu dört firma için Tablo 12’nin son üç satırında net 

şekilde görülebilmektedir. Duyarlılık analizine göre döviz kurlarında meydana gelebilecek %10’luk 

artışın ortaya çıkardığı tutarlar Arçelik’te 139 milyon ₺, Ford Otosan’da 59 milyon ₺, Ereğli’de 163 

milyon ₺ ve Aselsan’da 856 milyon ₺’dır. Finansman giderleri içinde kur farkı giderlerinin oranı 

Arçelik’te %95, Ford Otosan’da %58 ve Aselsan’da ise %89’dur. Aynı firmaların finansman 

gelirleri içinde kur farkı gelirleri sırasıyla %81, %62 ve %56’dır. Ereğli firmasında ise kur farkının 

net etkisi kur farkı gideri olarak %71’dir. Kur etkilerinin firmalarda bu kadar yüksek düzeyde 

çıkmasında Türkiye’de 2021 yılında gerçekleşen yüksek döviz kuru volatilitesinin etkili olduğu 

değerlendirilmektedir. Ayrıca döviz kurlarındaki artış firmalardaki döviz cinsine göre farklılık 

gösterebilmektedir. Örneğin Ford Otosan'da ABD dolarındaki artış ABD Doları cinsinden net döviz 

yükümlülüğü olduğundan giderleri artırırken, Euro'daki artış ise Euro cinsinden net döviz varlıkları 

olduğundan gelirleri yükseltmektedir19. Özellikle Türkiye’nin ithalatının ağırlıklı olarak ABD 

Doları, ihracatının ise çoğunlukla Euro para birimini kullanan Avrupa Birliği ülkelerine olması 

nedeniyle Euro/Dolar paritesindeki Euro yönündeki artışlar ihracatı, Dolar yönündeki artışlar ise 

ithalatı artırabilmektedir. 

Bu sonuçlar Türkiye’nin önde gelen firmalarında net kur pozisyonlarını düşük düzeyde tutma 

çabalarına rağmen kur risklerinin ve kur farklarından ortaya çıkan gelir ve giderlerin özellikle de 

kur farkı giderlerinin ne kadar önemli düzeyde olduğunu işaret etmektedir. 

SONUÇ 

Günümüz finans anlayışında firma amacı değer artırma olarak nitelendirilmektedir. Firma 

değerinin artırılması genellikle firma performansına, yani karlılık, nakit akışı, yatırımlar, uygun 

finansman koşulları, etkin yönetim, risk yönetimi gibi firma içi etkenlere ve faiz, kur, enflasyon gibi 

sistematik faktörlere bağlıdır. Firma amaçlarının sağlanması ulusal koşullardaki faaliyetlere bağlı 

olduğu gibi uluslararası koşullara da bağlıdır. 

                                                             
18 https://www.kap.org.tr/  
19 Ford Otosan 2021 yılı faaliyet raporu 
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Dünya ticaret hacmi 2000 yılında 6,4 trilyon dolarken 2021 yılında 22,3 trilyon dolara 

ulaşmıştır. Aynı dönemde Türkiye’nin ticaret hacmi 27,7 milyar dolardan 225 milyar dolara 

ulaşmıştır. Bu veriler 2000 yılı sonrasında dünya ticaretinin artığını Türkiye’deki firmaların bu 

artışın daha üzerinde bir ticaret hacmi artışı ile küresel ticarette rol oynadıklarını göstermektedir. 

Buradan Türk firmalarının yurt dışı faaliyetlerinin arttığı ortaya çıkmaktadır.  

Dış ticaret finans yönetiminde ulusal ölçekte faaliyette bulunmaya göre bazı farklılıklar 

ortaya çıkarmaktadır. Firmaların finansman ihtiyaçları artmakta, finansman konusunda alternatifler 

çoğalabilmekte, faiz oranları, döviz kurları, enflasyon gibi sistematik risklerde artışlar olabilmekte, 

tabi olunan yasa, kural ve uygulamalar farklılaşabilmekte, finansal planlamayı etkileyen faktörlerin 

sayısı artmakta, yatırım kararlarının belirleyicileri çoğalabilmektedir.  

Bu bölümde dış ticaretin sebep ve sonuçları dünya geneli, gelir gruplarına ülkeler, seçili 

ülkeler ve Türkiye örnekleri üzerinden verilerle açıklanmaya çalışıldıktan sonra dış ticarette nakit 

akış yönetimi netleştirme üzerinden ifade edilmiştir. Dış ticaret firmalarında sermaye bütçelemesi 

Arçelik ve Ford Otosan firmaları üzerinden, dış ticaretteki finansal riskler ise kur riski üzerinden 

Arçelik, Ford Otosan, Ereğli ve Aselsan firma örnekleriyle incelenmiştir. 
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GİRİŞ  

Dış ticarette uygulanan teşvikler ülkelerin birbirleriyle olan ticari faaliyetlerine doğrudan 

ve/veya dolaylı müdahalelerini ifade etmektedir. Bu uygulamaların, uygulayıcı ülkenin ihtiyaçları 

ve stratejik hedefleri doğrultusunda ülkeye katkı sağlanması beklenmektedir. Diğer yandan, 

uygulanan desteklerin ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile zayıf ve güçlü yönlerine göre farklılık 

göstermesi şaşırtıcı bir durum değildir. Belirli bir teşvik uygulaması, tüm ülkeler için aynı şekilde 

gerçekleşemeyeceği gibi ülkenin sahip olduğu imkân ve stratejik avantajlara göre her bir ülkede de 

aynı standart destek aynı sonucu vermeyebilir. Dolayısıyla dış ticarete yönelik 

desteklerde/teşviklerde öncelikle ülkenin potansiyeli, üstün ve zayıf noktaları, diğer makroekonomi 

politikaları ile ihtiyaçları tespit edilerek doğru teşviklerin uygulanması arzu edilen sonuca 

ulaşılmasında önemli bir gerekliliktir.  Örneğin; gelişmekte olan ülkelerde uygulanan teşviklerin 

amacı, bir yandan kısa vadede avantajlı olunan ürünlerdeki rekabet gücünü korumaya çalışmak ve 

bir yandan da ihracatı artırarak ödemeler bilançosundaki dengesizlikleri gidermektedir. Uzun 

vadede ise, ülkenin üstünlüğe sahip olduğu alanlarda rekabet avantajı sağlayarak dünya dış ticaret 

hacmindeki payını artırmaktadır. Yani, iktisadi kalkınma güdüsü öne çıkmaktadır. Gelişmiş 

ülkelerde ise teşvik politikalarının önceliği iktisadi büyümeye katkı sunmak şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır (Kemer, 2003: vi-vii). Bu ülkelerde teşvik sistemleri ile daha ziyade, ülke ekonomisinin 

dünya pazarlarında sahip olduğu payı korumak ve istihdam alanının genişletilmesi gibi amaçlar öne 

çıkmaktadır (Akdeve ve Karagöl, 2013: 336). 

Kitabın bu bölümünde dış ticarette uygulanan teşvik ve destekler Türkiye özelinde ele 

alınmıştır. Bu çerçevede ilk olarak dış ticarette uygulanan desteklerin ve teşviklerin kapsamına 

değinilerek bunun Türkiye için önemi irdelenmiştir. Daha sonra Türkiye’de dış ticaretle ilgili/ilişkili 

kurum ve kuruluşlar ile bunların sağladıkları destek ve teşviklerin neler olduğu açıklanmıştır. Son 

olarak, Türkiye’de uygulanan yeni teşvik sistemi ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.   

1. TEŞVİK VE DEVLET DESTEKLERİNİN AMACI VE KAPSAMI 

Dış ticarette teşvik ve desteklerin amacını anlamak, bir ülkenin iktisat politikasının bir dalı 

olan dış ticaret politikasını anlamayı gerektirmektedir. Dış ticaret politikası; gümrük vergileri ve 

diğer dış ticaret vergileri gibi gümrük tarifeleri, ihraç mallarına uygulanan vergi indirimleri, vergi 

iadeleri, ucuz girdi sağlamaya yönelik ihracat teşvikleri, ithalat kotaları ve tarife dışı engelleri gibi 

araçları kullanmaktadır. Diğer yandan Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve anti damping benzeri 

uygulamalar dolayısıyla bu araçların çoğunluğunun günümüzdeki uygulaması oldukça kısıtlıdır. 

İthalata yönelik kısıtlayıcı uygulamalar uzun süreli uygulanamamakta, diğer ülkelerin karşı önlemler 

almasına yol açmaktadır. Bunun yerine, ülkeler döviz kurları üzerinden dış ticareti dengelemeye 

çalışmaktadırlar (Eğilmez ve Kumcu, 2010: 363-364). 
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Kemer (2003: 1-5), para ve maliye politikaları gibi dolaylı araçlar ile fiyatlara yönelik vergi 

ve sübvansiyon ile miktara yönelik kota, kambiyo denetimi ve çoklu kur gibi doğrudan araçlar 

kullanılarak gerçekleştirilen dış ticaret politikasının amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamaktadır:  

 İthalatı kısıtlayıp ihracatı teşvik eden uygulamaları öne çıkararak dış ticaret açıklarını ve 

böylece dış ödemelerdeki dengesizlikleri gidermek, 

 İthalat vergileri, kotalar, çoklu kur, ithalat yasakları gibi uygulamalarla yerli sanayide 

özellikle yeni gelişen alanların dış rekabetten korunması, 

 Yerli sanayiyi korumaya yönelik ithal ikameci sanayileşme yahut kısa vadede döviz 

gelirlerini artırmak için ihracatı teşvik etmeyi amaçlayan dışa açık sanayileşme politikası 

üzerinden iktisadi kalkınmayı sağlamak, 

 Ülkede belirli bir mal için monopolistik veya oligopolistik bir yapının bulunması halinde 

bu mala yönelik gümrük vergilerini azaltmak gibi ithalatı kolaylaştıran politikalar yoluyla 

mevcut piyasa aksaklıklarını gidermek, 

 Ülkedeki istihdamı azaltmak, enflasyonu kontrol altında tutmak gibi amaçlarla dış ticarete 

yönelik kısıtlamalar getirmek yahut arzı azalan mallar için ithalatı serbestleştirmek 

suretiyle iktisadi istikrar sağlamak, 

 Özellikle gelişmekte olan ülkelerde dış ticarete getirilen vergiler yoluyla ülke hazinesine 

gelir sağlamak, 

 Bir malın üretiminde monopol gücüne sahip olunması durumunda, ihracata kota koymak 

suretiyle ülke lehine fiyatların yükselmesini sağlamak, 

 Diğer ülkelerle dış ticaret ilişkilerini azaltmak ve özellikle ithalatı engellemek suretiyle 

kendi kaynaklarıyla yetinmek, 

 Özellikle ithalatı kısıtlayan politikalar yoluyla toplum ahlakı, güvenliği ve/veya 

ekosistemi korumaya yönelik sosyal amaçları sağlamaya çalışmak, 

 Ülkeler arası ilişkilerin iyi tutulması ve böylece karşılıklı menfaatlerin elde edilebilmesini 

önceleyen dış siyasi amaçlar. 

Türkiye’de ihracat teşviki sayılabilecek ilk uygulama; 1940 yılında çıkarılıp 1956 yılına 

kadar yürürlükte kalan, üretimi devlet tekelinde olan malların ihracatında muamele vergisine istisna 

getirilmesi olmuştur. Bu dönem düzenlemelerde temel amacın, yurtiçi üretimi korumak ve artırmak 

olduğu görülmektedir (Takım ve Ersungur, 2010: 290-291). 1950’li yıllara kadar uygulanan 

teşviklerde daha ziyade yerli üretimin korunması, işletme sayısının artırılması, ülke kaynaklarının 

daha etkin kullanılabilmesi ve sanayiinin geliştirilerek ülke ekonominin dışa bağımlılıklardan 

kurtarılmaya çalışıldığı görülmektedir (Akdeve ve Karagöl, 2013: 337). 



Merve Tuncay 

55  

1980’lere kadar sağlanan desteklerin ihracatta belirgin bir etkisi görülememiş ancak bu 

dönemden sonra performansa dayalı doğrudan ve nakdi teşvikler kaldırılmış, ihracata dayalı büyüme 

modeli çerçevesinde, uluslararası yükümlülüklere de uygun olarak hazırlanan “İhracata Yönelik 

Devlet Yardımları” programları uygulanmaya başlamıştır (Takım ve Ersungur, 2010: 291). 24 Ocak 

Kararları sonrası performansa dayalı olarak sağlanan nakdi ödeme yapılmasına ilişkin teşvikler 

Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği ile kurulan anlaşmalara bağlı olarak 1995 yılı itibarıyla 

yürürlükten kaldırılmıştır (Atayeter ve Erol, 2011: 3). 

Bu dönemden sonraki teşviklerin temel amacı; firmaları ihracata yöneltmek, dış pazarlarda 

rekabet gücünü artırmak ve ürün kalitesini yükseltmek olmuştur. Yardımların kapsamı ise 

çoğunlukla vergi iadesi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, vergi, resim ve harç istisnası, gümrük 

muafiyetli ithalat uygulamaları olmuştur. Diğer yandan, hem istenen verim alınamadığı hem de 

çokça istismara uğrayan vergi iadesi uygulaması daha sonra yürürlükten kaldırılmıştır. (Takım ve 

Ersungur, 2010: 291). Bu dönem itibarıyla ayrıca, turizm, hazır giyim, tarımsal sanayii, otomotiv ve 

demir-çelik gibi ülke ekonomisinin geleceğinde belirleyici olacağı düşünülen ve “Özel Önem 

Taşıyan Sektör” adı verilen sektörler, sağlanan teşviklerde öncelikli değerlendirilmiştir (Akdeve ve 

Karagöl, 2013: 337). 

2000’li yıllara kadar uygulanan teşviklerde, bunların kamusal maliyeti, sonuçları ve 

bunlardan yararlanacak kesimlere dair doğru değerlendirmelerin yapılmamış olması uygulamaların 

yeterince başarılı olmamasına yol açmış bu yüzden de sonraki dönemlerde küresel ekonomik seyrin 

analiz edilmesi ve uzun vadede yüksek getiri sağlayabilecek üretim alanlarının yaygınlaştırılmasına 

çalışılmıştır (Akdeve ve Karagöl, 2013: 338). 

2. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET POLİTİKALARI  

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de 1980 yılına kadar uygulanan ithal 

ikameci politikalar 24 Ocak Kararları’yla birlikte yerini dışa açık sanayileşme politikalarına 

bırakmıştır. Bu politika önceliği yeni dönemde dış ticaret faaliyetlerinde daha fazla ihracat 

teşviklerini gerektirmiştir (Kemer, 2003: vii). Zaten uygulandığı dönemde öncelikli amacı ülkeye 

döviz kazandırmak olan liberalleşme sürecini getiren 24 Ocak Kararları, önceki dönemlerde 

uygulanmış olan müdahaleci ekonomi modelinin kökten değiştirilmesini ve aynı zamanda yeniden 

yapılanmakta olan küresel ekonomik sisteme de uyum gösterilmesini sağlamıştır (Alpay ve Alkin, 

2020: 157). 

Yaşanan dönüşüm ve dışa açılma sürecinde, ihracatçılara vergi iadesi, işçi dövizlerine çeşitli 

avantajlar gibi teşviklerle ihracat artırılmaya, ithalatın da yasaklar ve miktar kısıtlamalarından 

arındırılmasıyla dış ticarette liberalleşme sağlanmaya çalışılmıştır (Alpay ve Alkin, 2020: 159). Yeni 

dış ticaret politikasıyla bu dönemde yaşanan yüksek ihracat artışı döviz girdilerini artırmış ve dış 
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ticaret dengesine olumlu katkı sağlayabilmiştir. Diğer yandan; bunların yurtiçi fiyatları da artırması 

ile beraber ithalatı serbestleştirici uygulamalar, ülkenin 1980’li yılların başından beri temel 

makroekonomik sorunu olarak kabul edilen enflasyonun da - istikrarlı düzeyde tutulabilse de – 

yükselmesine yol açmıştır (Eğilmez ve Kumcu, 2010: 376-378). 

Ülkede uygulanan dış ticaret politikaları ve ilişkilerinin olumlu çalışıp çalışmadığını 

anlamak için dış ticaret fiyat hadleri (DTFH) anlamlı bir gösterge olarak tercih edilmektedir. DTFH, 

ihraç malları fiyat endeksinin ithal malları fiyat endeksine bölünmesiyle hesaplanmaktadır. 

Göstergenin 100’ün üzerinde olması ve yükselmesi, ülkenin lehine; düşmesi ise aleyhine bir gelişimi 

göstermektedir (Eğilmez, 2010: 143-144). Tablo 1’de sırayla 1982, 1989 ve 2010 yılları baz yıl 

olarak dikkate alındığında Türkiye’de imalat sanayii için ABD doları cinsinden fiyat endeksleri 

kullanılarak hesaplanmış olan DTFH verileri gösterilmektedir. 1980’li yıllar Türkiye’nin 24 Ocak 

Kararları doğrultusunda piyasalarını serbestleştirdiği; 1982 yılı ise, bankerler krizinin yaşandığı 

dönemdir. 1989 yılında da, 32 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Karar yürürlüğe 

koyularak döviz alım satım işlemleri serbestleştirilmiştir. 1982 yılı baz alınarak hesaplanan 

DTFH’lerde değişken bir seyir izlemekle beraber 1983 yılı haricinde, uygulamaların Türkiye 

aleyhine bir sonuca yol açtığı ve ithalat fiyat endeksinin ihracat fiyat endeksine kıyasla daha yüksek 

seyrettiği söylenebilir. 1990’lı yıllar Türkiye için ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların oldukça 

yoğun yaşandığı, yüksek devalüasyonların uygulandığı bir dönem olmuştur. Bu dönem ayrıca 

Bulaşma etkisinden ziyade kendi içsel dinamikleri kaynaklı yaşanan 1994 kriziyle (Özatay, 2010: 

65-71) beraber uluslararasılaşma sürecinin ilerlemesine bağlı olarak dünyada yaşanan krizlerden de 

daha fazla etkilendiği bir dönemdir. Bununla beraber 1989 yılına kıyasla DTFH’lerin seyrinin 

100’ün üzerinde olduğu ve dış ticarette imalat sanayii için uygulamalar ve ilişkilerin Türkiye lehine 

ilerlediği söylenebilir. Türkiye 2000’li yıllardan sonra siyasi ve ekonomik açıdan daha istikrarlı bir 

döneme geçmiştir. Bununla beraber 2000’li yılların başında Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri, 

2008 yılında küresel finans krizinden etkilenmiştir. 2001 krizinden hemen sonra çıpa sisteminden 

dalgalı kur sistemine geçilmiştir. Son olarak, 2018 yılında yaşanan ekonomik çalkantılar ve Covid-

19 krizinin etkileriyle mücadele edilmektedir. 2010 yılına kıyasla DTFH’ler bu kapsamda 

incelendiğinde, göstergenin çoğunlukla 100 üzerinde seyrettiği görülmektedir. 2000-2001 

krizlerinde uygulamaların ithalat lehine daha fazla, küresel krizi takip eden dönemde ihracat lehine 

daha fazla olumlu yansımalarının olduğu görülmektedir (Tablo 1). Ancak bu göstergeler ihracat ve 

ithalat düzeylerine dair sonucu göstermeyip, sadece dış ticarete konu olan mallardan hangi grubun 

daha pahalıya/ucuza alınıp satıldığını gösterdiği için DTFH verileri dikkatli incelenmelidir.  
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Tablo 1. Türkiye’nin 1982-2020 Dönemi Dış Ticaret Fiyat Hadleri ($) 

Baz Yıl: 

1982 

Baz Yıl: 

1989 

Baz Yıl: 

2010 

Yıl DTFH Yıl DTFH Yıl DTFH Yıl DTFH Yıl DTFH 

1982 100 1989 100 1997 105,6 2006 99,1 2015 104,44 

1983 101,8 1990 108 1998 100,4 2007 101,7 2016 105,07 

1984 94,1 1991 105,3 1999 101,4 2008 104 2017 100,94 

1985 83,4 1992 108 2000 99,5 2009 102,9 2018 100,42 

1986 80 1993 108,4 2001 97,4 2010 100 2019 101,01 

1987 94 1994 102,8 2002 96,4 2011 100,2 2020 100,44 

1988 85,8 1995 102,1 2003 97,4 2012 101,4 - - 

1989 82,5 1996 102 2004 99,1 2013 101,39 - - 

- - 1997 101,4 2005 100,6 2014 102,74 - - 

Kaynak: TÜİK, (2022), “İstatistik Veri Portalı”, Türkiye İstatistik Kurumu, 

https://data.tuik.gov.tr/, Erişim Tarihi: 07.08.2022. 

Görüldüğü gibi, özellikle Türkiye benzeri gelişmekte olan ülkelerde ihracat ve ithalata 

yönelik teşvik ve/veya kısıtlamaların uygulanması çok daha dikkatli adımlar atılmasını ve diğer 

makroekonomik dengelere potansiyel etkilerinin de gözetilmesini gerektirmektedir. Ayrıca, ülkeler 

arası ilişkilerin gittikçe daha fazla artması ve yoğunlaşması da bir ülkenin belirli bir politikayı 

bağımsız ve sınırsız bir şekilde uygulayabilmesini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden, dış ticarete yönelik 

teşvik ve kısıtlamaların çeşitliliği, isabetli ve dengeleri gözeten politika araçlarının tercih 

edilebilmesi açısından önemlidir.  

3. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETE YÖNELİK DESTEK SAĞLAYAN KURUMLAR 

İLE SAĞLANAN TEŞVİKLER VE DEVLET DESTEKLERİ 

Türkiye’de dış ticaretle ilgili temel kurum T.C. Ticaret Bakanlığı’dır. Ayrıca, Türkiye 

İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank), 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Ticaret ve Sanayi Odaları da dış ticaretle ilgili doğrudan rol 

oynayan kurumlardır. Bunlara ilaveten, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye 

Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile ticari bankalar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu (TÜBİTAK), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği 

(YASED), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Türkiye Dış Ticaret Derneği (TURKTRADE), Türk Dış 
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Ticaret Vakfı, Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) gibi kamu kurumları ile özel kurumlar da dış ticaretle 

ilişkili ulusal kuruluşlar arasında yer almaktadır. 

TCMB, ihracatı teşvik mevzuatı çerçevesinde ihracatçılara kredi desteği sağlamaktadır. 

TKYB de ihracatı teşvik için finansman destekleri sağlamakta; uluslararası bağlantıları kanalıyla da 

uluslararası finans kaynaklarından faydalanılabilmesini sağlamaktadır. KOSGEB, küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelere finansman desteği sağlamaktadır. Ayrıca ticari bankalar ve finansman 

kurumları da finansal destek sağlayan kurumlardandır (Polat, 2019: 34-48). TKYB, Türkiye’de 

yerleşik ihracatçı, imalatçı vasfına sahip ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara 

kullandırılmak üzere, sevk öncesi ihracat kredisi (SÖİK) sağlamaktadır. SÖİK esasen,  Türk 

Eximbank’ın aracı bankalar vasıtasıyla kullanıma sunmuş olduğu bir kredi programıdır (Türkiye 

Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2022).  

Özellikle, Türk sanayii içinde KOBİ’ler hem üretim hem istihdam alanında büyük bir paya 

sahip olmakla beraber ihracat içindeki payları oldukça düşüktür. Ayrıca teknolojik yetersizlikler, 

döviz kurlarındaki belirsizlikler ve finansman sorunları dolayısıyla dış ticarete yönelmek bu 

işletmeler için daha da zorlaşmaktadır (Ay ve Talaşlı, 2007: 179-182). Dolayısıyla katma değeri 

yüksek alanlar öncelikli tutularak KOBİ’lere sağlanan teşviklerin kolaylaştırılması dış ticarette 

tutunabilmelerinde ve sanayinin gelişiminde de önem taşımaktadır. Sağlanan teşvik ve yardımlar 

ise, ucuz kredi veya hibe şeklinde finansman sağlanması, muafiyetler ve istisnalar tanınması, 

bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması ile maddi ve maddi olmayan imkânlar sunulması şeklinde 

olabilmektedir. 

Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatçıları yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç 

etmeye yönlendirmek amacıyla sağlanan destekler, ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma 

olmak üzere 3 ana olgunluk düzeyinde sınıflandırılmaktadır. Uygulanan desteklerin neler olduğu, 

bu desteklere kimlerin başvurabileceği, başvuru merciileri ve ne düzeye kadar destek 

sağlanabileceği gibi bilgiler her sene Ticaret Bakanlığı tarafından Devlet Yardımları Rehberi’nde 

açıklanmaktadır. Tablo 2’de konuyla ilgili güncel bilgilere yer verilmektedir. 
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Tablo 2. İhracata Yönelik Devlet Destekleri 

İhracata Hazırlık Pazarlama Markalaşma 

UR-GE Desteği (2010/8 
Sayılı Uluslararası 

Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesinin 

Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ) 

 

(UR-GE: Uluslararası 

Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) 

Pazar Araştırması, Rapor ve 
Yurtdışı Şirket Alım, Sektörel 

Ticaret ve 

Sektörel Alım Heyetleri, E-Ticaret 

Sitelerine Üyelik Destekleri 

(2011/1 

Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara 

Giriş Desteği Hakkında Tebliğ) 

Marka-Turquality Desteği 
(2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin 

Yurtdışında 

Markalaşması, Türk Malı 

İmajının Yerleştirilmesi ve 

TURQUALITY®’nin 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ) 

Pazara Giriş Belgelerinin 
Desteklenmesi (2014/8 Sayılı 

Pazara Giriş Belgelerinin 

Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ) 

Yurtdışı Birim, Marka Tescil ve 
Tanıtım Desteği (2010/6 Sayılı 

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ) 

Tasarım Desteği (2008/2 Sayılı 
Tasarım Desteği Hakkında 

Tebliğ) 

 Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği 
2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, 
Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 

 

 Küresel Tedarik Zincirleri 
Yetkinlik Projeleri (2014/8 Sayılı 

Pazara Giriş 

Belgelerinin Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ) 

 

 İhracat Kredi Sigorta Programı 
Desteği ile Alıcı Kredisi Desteği 

(2016/8 sayılı 

“Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri 
Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı 

ile CIRR (Referans Ticari Faiz 

Oranları) Arasındaki Farka Tekabül 
Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank 

İhracat Kredi Sigortası Tazmin 

Desteği Hakkında Karar”) 

 

 Yurt Dışı Fuar Desteği (Yurt 
Dışında Gerçekleştirilen Fuar 

Katılımlarının Desteklenmesine 

İlişkin 2017/4 Sayılı Karar) 

 

 Dijital Faaliyetlere (E-Ticaret 
Sitelerine Üyelik, Sanal Ticaret 
Heyetleri, Sanal Fuarlara Katılım, 

Sanal Fuar Organizasyonu, Sanal 

Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti) 
Sağlanan Destekler (2573 sayılı 

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin 

Desteklenmesi Hakkında Karar) 

 

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, (2022), Devlet Yardımları Rehberi, 8-9. 

İhracata hazırlık aşamasında, KOBİ’lerin ihracatı ticari faaliyetlerinin bir parçası haline 

getirmeleri için ihracata aşinalık kazanmalarını sağlayacak mekanizmalar bulunmaktadır. Burada iki 
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tür devlet yardımı sağlanmakta olup, ihracatı yeni öğrenen veya düzenli bir ihracatı olmayan 

işletmeler hedeflenmektedir. Pazarlama aşamasında, artık yurtdışı pazarlara adım atmış işletmelerin 

ihracatı ticari faaliyetlerinin sürekli bir parçası haline getirmeleri hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, 

pazar araştırmalarından dijital faaliyetlere kadar 7 alanda destek sağlanmaktadır. Son olarak, 

markalaşma düzeyinde ise, bulundukları pazarın dinamiklerine uygun markalı ürün sunma 

yetkinliğine ulaşmış ve yurtdışı pazarlarda dağıtım kanallarını oluşturmuş olan işletmelere yönelik 

iki alanda destek sağlanmaktadır (Tablo 2).   

Türkiye’de ihracatçıların yoğun olarak kullandıkları destek/teşvik mekanizmaları aşağıda 

ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

3.1. Eximbank Kredileri ve Diğer Krediler 

Türk Eximbank, ülkemizde ihracat finansmanı ve ihracat kredi sigortası veren bir kamu 

kuruluşudur. 1987 yılında kurulan bankanın esas sözleşmesinde amacı; “ihracatın geliştirilmesi, 

ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, 

ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, 

ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda 

rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik 

yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.” şeklinde ifade edilmiştir (Polat, 

2019: 30).  

Amaçları doğrultusunda Banka, ihracatçı firmaları ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhit 

ve girişimcileri, kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi sigorta ve garanti programları 

üzerinden desteklemektedir. Bunların yanı sıra, ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara 

girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli satış işlemlerini de teşvik etmekte, bunun için de vadeli 

ihracat alacaklarını iskonto etmektedir (Türk Eximbank, 2022a).   

Kasım 2022 itibarıyla Türk Eximbank tarafından sağlanan krediler; kısa vadeli ihracat 

kredileri, orta uzun vadeli ihracat kredileri, döviz kazandırıcı hizmetler kapsamındaki krediler ile 

katılım bankacılığı ürünleri olarak dört ana başlıkta değerlendirilmekte olup, Tablo 3’te sağlanan 

tüm kredi türleri gösterilmektedir. 
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Tablo 3. Türk Eximbank Tarafından Sağlanan Kredi Türleri 

Kredi Türü Kredi Adı 

Kısa Vadeli İhracat Kredileri  Reeskont Kredisi 

 Sevk Sonrası Reeskont Kredileri 

 KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi 

 İhracata Hazırlık Kredisi 

 Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi 

 Sevk Öncesi İhracat Kredisi 

 Sigortalı Alacağın Teminatına Dayalı Kredi Programı 

Orta Uzun Vadeli İhracat Kredileri  İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi 

 İhracata Yönelik Yatırım Kredisi 

 Özellikli İhracat Kredisi 

 Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı 

 Marka Kredisi 

 İhracat Alacakları İskonto Programı 

 Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı 

 Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi 

 Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı 

Döviz Kazandırıcı Hizmetler 

Kapsamındaki Krediler 
 Turizm Kredisi 

 Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi 

 Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi 

 Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi 

 Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi 

 Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu 

Programı 

Katılım Bankacılığı Ürünleri  Katılım Bankaları Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik 

Kredi Programı 

 Katılım Bankaları Sevk Öncesi İhracat Kredileri 

 Katılım Finans Yatırım Kredisi 

Kaynak: Türk Eximbank, (2022a), “Ürün ve Hizmetlerimiz”, 

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz, Erişim Tarihi: 14.11.2022. 

1995 yılından itibaren Türkiye’de ihracatta doğrudan parasal teşviklerin kaldırılmış olması, 

Eximbank tarafından uygulanan ihracat kredisi, garanti ve sigorta programlarını ihracat 

faaliyetlerinin desteklenmesinde daha önemli hale getirmiştir (Takım ve Ersungur, 2010: 290). 2021 

yılı için Eximbank tarafından ihracatçılara toplamda 46,1 milyar dolarlık destek sağlanmış olup, 

bunun 22,5 milyar doları kredi desteği, 23,6 milyar doları ise sigorta desteğinden oluşmaktadır. 

Ayrıca, kurum bankacılık sektöründeki ihracat kredilerinin %50,3’ünü tek başına karşılayarak dış 

ticareti desteklemektedir (Türk Eximbank, 2022b).   

3.2. Araştırma - Geliştirme (AR-GE) Yardımları 

Günümüzde gelişmiş olan ülkelerin ileri teknoloji seviyesine ulaşmış oldukları ve bunun 

arkasında da araştırma ve geliştirmeye verdikleri önemin büyük olduğu görülmektedir. Bu sayede 
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yüksek katma değere sahip ürünler ortaya koyabilmekte ve dış ticarette de rekabet üstünlüğü 

sağlayabilmektedirler. 

Ülkemizde bu tür yardımların alınmasında başvurulan kurumlar; Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’dır. 

TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek 

ve Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra bu alanda yayınlar yapmaktadır. Türkiye’deki 

üniversite, kamu kurumları ve sanayi projelerini fonlayarak, ülkenin rekabet gücünün artırılması 

hedeflenmektedir (TÜBİTAK, 2022). 

TTGV, “teknoloji üreten Türkiye” vizyonuna sahip olarak, 1991’de kamu-özel sektör iş 

birliği ile özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek 

dünya ile buluşturulması amacı üzerine kurulmuştur (TTGV, 2022). 

3.3. Eğitim ve Danışmanlık Destekleri 

Türkiye’de dış ticareti desteklemek amacıyla devlet tarafından eğitim yardımları da 

sağlanmaktadır. İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME), Türkiye’de ihracata aracılık, eğitim, 

danışmanlık, tanıtım programı, organizasyon ve yayıncılık hizmetleri sağlayarak bu alanda faaliyet 

gösteren işletmelerin ihracat gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan özel bir kuruluştur (İGEME, 

2022). 2011 yılına kadar, İhracatı Geliştirme Merkezi adıyla 1960 yılında kamu kurumu olarak 

kurulup Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde, dış ticaret alanında eğitim ve danışmanlık destekleri 

sağlanmıştır. 2011 yılındaki düzenlemelerle Ekonomi Bakanlığı’nın kurulmasıyla kurum 

lağvedilmiştir (T.C. Resmi Gazete, 3 Haziran 2011, KHK/637).  

Günümüzde, Ticaret Bakanlığı bünyesinde Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 

Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ ile eğitim ve danışmanlık faaliyetleri %75 oranında 

desteklenmektedir. Destek kapsamında; dış ticaret yönetimi, uluslararası pazarlama ve elektronik 

ticaret, markalaşma, inovasyon ve kümelenme, kurumsallaşma ve insan kaynakları yönetimi, bilgi 

ve iletişim teknolojileri, finansal yönetim ve risk yönetimi, kalite ve verimlilik, proje yönetimi ve 

stratejik yönetim, moda ve tasarım ile Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konular yer 

almaktadır (T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü: 8).  

3.4. Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Destekleri 

Ticaret fuarları etkin bir pazarlamanın sağlanabilmesinde önem taşımaktadır. Ülkemizde bu 

amaçla sağlanacak devlet yardımları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında faaliyet 

gösteren ihracatçı birlikleri kanalıyla sağlanabilmektedir. TİM, ihracatçıların üretim ve dış ticarette 

avantaj elde etmelerini sağlamak için birçok teşvik ve desteğin sağlanması çalışmalarına katkıda 

bulunan; Ar-Ge, tasarım ve girişimcilik alanlarında bir ekosistem oluşturarak, girişimcilerin 

yurtdışına açılmalarına yardımcı olan bir kurumdur (TİM, 2022). 
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Mal ticaretine ilişkin, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara firmaların katılımı ile organizatörlerin 

tanıtım harcamaları konusunda da Ticaret Bakanlığı tarafından belirli kalemler için değişen 

tutarlarda destekler sağlanmaktadır (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2022b: 42-45). Ticaret Bakanlığı’nca 

2022 yılı için belirlenen yurtdışı fuar destek üst limitleri; genel nitelikli fuarlar için 145.000 TL, 

sektörel nitelikli fuarlar için 220.000 TL ve prestijli fuarlar için de 743.000 TL olarak ilan edilmiştir. 

Sektörel nitelikli uluslararası yurtiçi fuarların desteklenmesi hakkında da 2022 yılı için belirlenen 

üst limitler; katılımcı desteği için 77.000 TL, yurtdışı tanıtım için tanıtım desteği 1.375.000 TL ve 

son olarak yurtiçi tanıtım için tanıtım desteği 458.000 TL olarak ilan edilmiştir (T.C. Ticaret 

Bakanlığı, 2022d). 

3.5. Pazarlama/Tutundurma ve Markalaşma (Turquality) Destekleri 

Ülkemizde, ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde işletmelere 

ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç düzeyde Ticaret Bakanlığı tarafından 

yürütülmektedir (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2022a).  

Markalaşma ve Turquality desteği ile uluslararası markalaşma potansiyeli olan işletmelere 

üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmet aşamalarına kadar, uluslararası pazarlarda 

kendi markalarıyla var olabilmeleri için destek sağlanmaktadır. Destek kapsamında, patent, faydalı 

model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları, sertifikasyona ilişkin giderleri, 

moda/endüstriyel ürün tasarımcısı/şef/aşçı istihdamına ilişkin giderleri, tanıtım, reklam ve 

pazarlama faaliyetleri, yurtdışı birimlere ilişkin giderleri, danışmanlık (yönetim, tasarım, hukuk, 

bilişim) giderleri yer almaktadır (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2022a). 

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 

(KOBİ) yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yurtdışı pazar 

destek programları sağlamaktadır. Temelleri 1973 yılında atılan oluşum, teknolojik alanlar ve yerli 

üretim başta olmak üzere sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin desteklenmesini 

amaçlamaktadır (KOSGEB, 2022). 

Uluslararası piyasalarda Türk malı imajı ve marka oluşturmak için işletmelerin yaptığı 

giderler de %50’sine kadar olan kısmı 29.01.2000 tarih ve 23948 sayılı “Türk Ürünlerinin 

Yurtdışında Markalaşması, Tanıtım ve Tutundurması ile Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine 

Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkındaki 2000/3 nolu tebliğe göre devlet tarafından 

karşılanmaktadır. Bu yardım da Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı İhracat Genel Müdürlüğü 

kanalıyla sağlanmıştır (Kemer, 2003: 110). Günümüzde ise, konuya ilişkin destek Ticaret 

Bakanlığı’nca sağlanmakta olup, konuya ilişkin son düzenleme; 17.08.2022 tarih ve 5973 sayılı 

“İhracat Destekleri Hakkında Karar” ve buna ilişkin, 07.10.2022 tarihli “Marka ve Turquality 
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Desteğine İlişkin Genelge”dir. Genelgeye göre; Turquality destekleri kapsamında, destek 

programındaki şirketin hedef pazarlarına yönelik “tanıtım desteği”, şirketin markalı ürünleriyle ilgili 

yurtdışı fuar katılımlarına yönelik “fuar desteği”, şirketin uluslararası piyasalarda rekabet avantajını 

artırmak üzere “danışmanlık desteği”, “depolama hizmeti ile birim kira/temel kurulum/ konsept 

mimari çalışma desteği”,  şirketin franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek mağazalarına ilişkin 

brüt kira, kurulum/dekorasyon ile konsept mimari çalışma giderlerinin desteklendiği “franchise 

desteği”, tasarım ve ürün geliştirme konusunda en fazla 10 moda/endüstriyel ürün tasarımcı ile 

mühendisin istihdam giderini karşılamak üzere “istihdam desteği”, markaların yurtdışında tescili 

konusuyla ilişkili olarak “patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ile yurt dışı marka 

tescil/yenileme/koruma desteği” ve ayrıca “patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ile yurt 

dışı marka tescil/yenileme/koruma desteği”, “pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma ile klinik test 

işlemleri desteği” ile “pazar araştırması çalışması ve raporları desteği” de yer almaktadır. Destek 

kapsamında, şartları taşıması halinde bir şirkete bir takvim yılı boyunca en fazla 100 milyon TL’ye 

kadar ödeme yapılabilmektedir (Marka ve Turqualıty® Desteklerine İlişkin Genelge, 2022). 

3.6. Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi 

Dahilde işleme rejimi (DİR), Türkiye’nin 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) üye 

olması ve 1996 yılında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’ne dahil olmasının ardından, İhracatı 

Teşvik Mevzuatının Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu hale getirilmesi için yapılan çalışmalar 

doğrultusunda oluşturulmuştur (Takım ve Ersungur, 2010: 292). Bu işbirliklerinden hareketle, 

ihracat teşviklerinde nakit teşvikler engellenerek uluslararası mal ticaretinin önündeki engeller 

kaldırılmaya başlanmış ve daha rekabetçi bir ortamın oluşturulması amaçlanmıştır (Sayılgan ve 

Şenol, 2010: 38). 

Türkiye’de DİR, 1980’lerden itibaren başlayan serbestleşme ve uluslararasılaşma 

uygulamaları ve dünyada dış ticaretteki serbestleşme eğilimlerine paralel olarak uygulanmakta ve 

ihraç mallarının üretiminde ihtiyaç duyulan ithal girdilerin çeşitli vergiler ile ticaret politikası 

önlemlerine tabi olmaksızın kalite ve fiyat açısından dünya standartlarında temin edilebilmesini 

amaçlamaktadır. Böylece, ihracatçı firmaların dünya arenasında rekabet avantajı elde edebilmesi 

beklenmektedir  (Kemer, 2003: 70-71). 

Türkiye Gümrük Bölgesi’nden, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlem görmüş ürünlerin 

üretiminde kullanılmasından sonra yeniden ihraç edilmesi için, gümrük vergileri ve ticaret politikası 

önlemlerine tabii tutulmaksızın, vergileri teminata bağlamak suretiyle geçici o larak ithal 

edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır (Takım ve Ersungur, 2010: 292). DİR kapsamında, üçüncü 

ülkelerden yapılan ithalatta gümrük vergisi, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet, AB 

ülkelerinden ithalde KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet, ihracat taahhüdünü üçüncü 
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ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek koşulu ile ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden 

muafiyet, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat, eşdeğer 

eşya kullanımına olanak vermesi, ödenmiş vergilerin geri alınması gibi uygulamalar yer almaktadır 

(Sayılgan ve Şenol, 2010: 40). 

Ocak 1996 itibarıyla uygulanmaya başlamasını takip eden yıllarda ülke ihracatının 

%50’sinden fazlası DİR kapsamında gerçekleşir hale gelmiştir (Sayılgan ve Şenol, 2010: 38). 

Ancak, geleneksel sektörlerde dahi ihracatın ithalata bağımlılığını artırdığı ve katma değeri düşük 

ihracata yol açtığı yönünde eleştirilere maruz kalmıştır (Takım ve Ersungur, 2010: 298). 

Ticaret Bakanlığı, DİR için, şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde 

işleme tedbiri uygulamaktadır. İlk tedbir yoluyla ithalat sırasında doğan vergiler teminata 

bağlanmaktadır. İkinci tedbirde ise, ithalat sırasında ortaya çıkan vergiler alınmakta olup işlem 

görmüş ürünün ihracı halinde alınan vergi geri ödenmektedir (Ticaret Bakanlığı, 2022c). 

DİR kapsamında 2015 ve 2016 yıllarında mevzuatta yapılan son düzenlemelerle de sırasıyla, 

tekstil, konfeksiyon ile deri ürünlerine ve ithali vergiye tabi tarım ürünleri ile yurt içi alımlara 

uygulanacak dahilde işleme tedbirlerine ilişkin çerçeve oluşturulmuştur (Ticaret Bakanlığı, 2022c). 

Hariçte İşleme Rejimi (HİR) ise, DİR kadar sık ve yaygın kullanılmamakla beraber 

ihracatçılar için Bakanlıkça sunulan bir diğer destektir. HİR’in amacı, serbest dolaşımdaki eşyanın 

işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün 

tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen 

işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten yerli üreticilerin çıkarlarının olumsuz 

etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşvikidir (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2022b: 116). 

HİR için mevzuat çerçevesi ise, 2007/11864 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı ve İhracat 2007/5 

sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği ile oluşturulmuştur (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2020). 

3.7. Vergi Resim ve Harç İstisnaları 

Ülkemizde Bakanlar Kurulu kararıyla dış ticareti teşvik kapsamında, vergi resim ve harç 

istisnalarına ilişkin önemli bir düzenleme 23.12.1999 tarih ve 99/13812 sayılı “İhracat, İhracat 

Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç 

İstisnası Hakkında Karar”ıdır. Bu kararla ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz 

kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle transit ticaretin finansmanına ilişkin işlemlerde düzenlenen 

kâğıtlar,  Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden (BSMV), Damga Vergisinden, 492 sayılı 

Harçlar Kanunu gereğince alınan harçlar ve diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 80 

sayılı Kanuna göre alınan hal rüsumundan müstesna sayılmıştır (Vurucu ve Arı, 2017: 207-208;  

T.C. Ticaret Bakanlığı, 2022b: 117-118). 
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19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı,  “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç 

İstisnası Hakkında Karar” ile ise, Rusya ve Irak’a yönelik ihracatın finansmanı amacıyla bankalarca 

kullandırılan Eximbank kaynaklı belgesiz ihracat kredilerinin yeniden yapılandırılabileceği ve bu 

süreçte kullandırılan kredilerle ilgili vergi, resim ve harç istisnasından da yararlandırılabileceği 

karara bağlanmıştır.  

Bu sistemin bir diğer yasal dayanağını ise, 18.05.2017 tarih ve 30070 numaralı Resmi 

Gazete’de yayımlanan; “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz 

Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ 

(İhracat:2017/4)” oluşturmaktadır. Bu düzenlemede de amaçlanan; ihracatı artırmak, uluslararası 

piyasalarda ihraç ürünlerine rekabet avantajı ve pazar gücü kazandırmaktır. Tebliğ’in 4.maddesinde, 

vergi, resim ve harç istisnası kapsamında yer alan işlemler aşağıdaki gibi sıralanmıştır (T.C. Resmi 

Gazete, 18 Mayıs 2017, sayı: 30070): 

  “İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin 

finansmanında kullanılmak kaydıyla bankalarca kullandırılan her türlü sevk öncesi ve sevk sonrası 

krediler (Türk Eximbankın fon temini işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar vasıtasıyla 

kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Türk Eximbanka açılan kısa vadeli 

senet reeskont kredileri ile Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat 

taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları 

prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi, 

 İhracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), faktoring 

şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve 

teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve 

muameleler (Türk Eximbank’ın ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla 

kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo 

işlemleri, 

 Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve 

bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler, 

 İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz 

kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen 

kâğıtlar.” 

4. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 

Yeni teşvik programı, Türkiye’de 19 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda 

Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe girmiştir. 1980’lerden beri ihracata dayalı büyüme 

modeli ile yoluna devam eden Türkiye’nin büyüme stratejileri doğrultusunda 2012 yılı itibarıyla 

uygulanmaya başlayan yeni sistemden faydalanmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşvik 
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Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne ek olarak, sabit yatırım tutarları 10 milyon 

TL’yi aşmayan ve tebliğde belirlenen yatırım konuları için yatırımın yapılacağı yerdeki kalkınma 

ajansları ve sanayi odalarına da başvurulabilmektedir (Akdeniz İhracatçılar Birliği, 2015:15; T.C. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2022) 

Yeni teşvik sistemi ile özellikle il bazında yatırım fırsatlarının belirlenmesi, bölgeler arası 

farklılıkların giderilmesi ve ülke içine yatırımları çekebilmek için belirli bölgelerin yatırımda 

avantajlı hale getirilmesi amaçlanmıştır (Akdeve ve Karagöl, 2013: 338). Sistem, bölgesel teşvik 

uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşviki, stratejik yatırımların teşviki ve genel teşvik 

uygulamaları olmak üzere dört unsurdan oluşmuştur (Akdeniz İhracatçılar Birliği, 2015:3). 

Yeni sistem ile yatırımcılara; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, asgari 

ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işçi ve işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, gelir 

vergisi stopajı ve KDV iadesi olmak üzere yedi maliyet unsurunda teşvik verilmesi planlanmıştır 

(Akdeve ve Karagöl, 2013: 341). 

Önceki uygulamalara göre, uygulama alanı ve hedef sektörler açısından daha kapsamlı 

tutulan teşvik sisteminin amacı; tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, 

üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma geliştirme içeriği 

yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, uluslararası 

doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, kümelenme ve çevre 

korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi şeklinde ifade 

edilmiştir (Akdeve ve Karagöl, 2013: 341). 

Yürürlüğe koyulduktan sonra Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da dış ticarete 

ilişkin dikkat çeken değişiklikler Tablo 4’teki gibi özetlenebilir. 08.04.2015 tarih ve 29320 sayılı 

düzenleme ile Kararın 9.maddesinde uygulanacak teşvik için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na 

başvuru süresine ilişkin değişiklik yapılmıştır. Buna göre; ithal edilecek makine ve teçhizat için 

teşvik belgesinin düzenlenememiş olması halinde süre uzatma talebinin 3 ay içerisinde yapılması 

gerektiği karara bağlanmıştır. 28.04.2016 tarih ve 29697 sayılı değişiklikle ise yeni bir madde 

eklenerek, teşvik belgesi müracaatlarının “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi 

üzerinden doldurulacak olan ithal makine teçhizat listesi ve bu listeye ait başvuru numarası” ile 

yapılacağı kararlaştırılmıştır. 22.02.2017 tarih ve 29987 sayılı değişiklikle ise Kararın 

10.maddesinde yapılan düzenleme ile katma değer vergisi istisnasına, teşvik belgesi kapsamındaki 

makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimlerinin yanı sıra “belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi 

hak satış ve kiralamaları” da eklenmiştir. 26.07.2017 tarih ve 30135 sayılı değişiklikte ise teşvik 

kapsamındaki yatırımlarda kullanılan krediler kaynaklı faiz desteği kapsamına “ithalatı yapılan 

makine ve teçhizatın” da teşvik belgesinde kayıtlı diğer destek unsurlarından faydalandırılacağı 
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karara bağlanmıştır. 10.06.2018 tarih ve 30447 sayılı değişiklikle Elektronik Teşvik Uygulama ve 

Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) adı verilen elektronik sistem aracılığıyla yapılacak belge 

yükleme ve müracaat süreçleri düzenlenmiştir. 14.09.2018 tarih ve 30535 sayılı değişiklikte 

uygulamalarda Ekonomi Bakanlığı ibaresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ibaresi ile değiştirilerek 

kararın hükümlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından yürütüleceği kararlaştırılmıştır. 

28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı değişiklikte ise bir önceki düzenlemeyle benzer şekilde, kararın 

9.maddesindeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ibareleri Ticaret Bakanlığı ibaresi ile değiştirilmiştir. 

29.06.2021 tarih ve 31526 sayılı değişiklikte gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteği konularında 

düzenlemeler yapılırken son olarak, 24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı değişiklikte de otomobil 

üretimine ilişkin ithalat süreçlerinde gümrük vergisi muafiyetleri yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca bu 

düzenleme ile “Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” de 

değiştirilmiştir. 

Tablo 4. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Dış Ticarete İlişkin Değişiklikler 

Karar 

No 

Tarih ve 

Sayı 
Değişiklik Adı Kaynak/Açıklama 

2015/

7496 

08.04.2015 / 

29320 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

https://www.resmigazete.gov.tr
/eskiler/2015/04/20150408-14-

1.pdf  

- 
28.04.2016 / 

29697 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(No: 2016/1) 

https://www.resmigazete.gov.tr
/eskiler/2016/04/20160428-

3.htm  

2017/

9917 

22.02.2017 / 

29987 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

https://www.resmigazete.gov.tr
/eskiler/2017/02/20170222-

28.pdf  

- 
26.07.2017 / 

30135 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(No: 2017/1) 

https://www.resmigazete.gov.tr

/eskiler/2017/07/20170726-

5.htm  

- 
10.06.2018 / 

30447 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(No: 2018/2) 

https://www.resmigazete.gov.tr
/eskiler/2018/06/20180610-

7.htm  

91 
14.09.2018 / 

30535 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 

91) 

https://www.resmigazete.gov.tr
/eskiler/2018/09/20180914-

7.pdf  

798 
28.02.2019 / 

30700 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 

798) 

https://www.resmigazete.gov.tr
/eskiler/2019/02/20190228-

14.pdf  

4191 
29.06.2021 / 

31526 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 

4191) 

https://www.resmigazete.gov.tr
/eskiler/2021/06/20210629-

7.pdf  

5209 
24.02.2022 / 

31760 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar 

Sayısı:5209)  

https://www.resmigazete.gov.tr
/eskiler/2022/02/20220224-

29.pdf  

Kaynak: Resmi Gazete’nin farklı sayılarından elde edilen bilgilerle yazar tarafından 

oluşturulmuştur. 
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SONUÇ  

Gelişmekte olan ülkelerde döviz gelirlerini artıran faaliyetlerde bulunabilmek, ödemeler 

bilançosu dengesizliklerinin giderilmesinde oldukça önemlidir. Bu yüzden dış ticarette teşviklere 

gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha fazla yer verilmektedir. Bununla beraber, liberalizasyon ve 

uluslararasılaşma süreçleri ülkelerin birbirleriyle ilişkilerini yoğunlaştırmış ve adeta ekonomileri 

birbirine bağımlı hale getirmiştir. Bu yüzden, dış ticarette bir ülkenin döviz gelirlerini artırmak 

amacıyla ihracatı artırıcı ithalatı kısıtlayıcı tek bir uygulama söz konusu olmamakta ve seçilen 

politika aracının sınırsız ve sürekli olarak uygulanması mümkün olmamaktadır. 

Türkiye’de başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere kamu kuruluşu ve özel kuruluş niteliğinde 

olan birçok kurum dış ticarete ilişkin danışmanlık, yardım, eğitim sağlamaktadır. Ticaret 

Bakanlığı’nın dış ticarete yönelik teşvik uygulamalarında işletmeleri özellikle katma değeri yüksek 

üretimlere ve markalaşmaya yönlendirmeye çalıştığı ve böylece uluslararası pazarda rekabet gücü 

yükselen Türk markaları oluşturmayı istediği görülmektedir. Sağlanan teşvikler; olgunluk düzeyi 

olarak tanımlanan ve ihracata hazırlık, pazarlama ile markalaşma olmak üzere 3 kategoride ele 

alınmaktadır.  

Başta Eximbank olmak üzere, diğer çeşitli bankalar ve finansman kurumları da ihracatçılar 

için nakdi ve gayrinakdi kredi sağlamaktadır. Eximbank, Türkiye’de ihracata yönelik finansman 

sağlayan tek kamu kurumu niteliğindeki banka olup kısa, orta ve uzun vadeli ihracat kredileri 

sağlayabilmektedir. Ayrıca ihracatçıları sigorta ve garanti programları üzerinden de 

desteklemektedir. 
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GİRİŞ 

Ticaret, ülkelerin kırılganlıklarını arttırmakla beraber maruz kalınan birtakım tehlikelerin 

ekonomik, finansal ve dijital bağlantılarla yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda ticaret, 

hem üretkenliğin ve ekonomik büyümenin temel faktörü hem de ülkelere finansal riskleri önlemek 

ve finansal şoklara hazırlıklı olmak veya yaşanan şokları kısa zamanda atlatmak için ihtiyaç 

duydukları kaynakları oluşturmada yardımcı olmaktadır. Ticaret, küresel mal ve hizmetlere erişimin 

çeşitlendirilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Yaşanan krizler nedeniyle yerli veya yabancı 

tedarik ilişkileri bozulduğunda, ülkeler tedarikçilerini değiştirmek suretiyle bu arz yönlü şoklarla 

daha kolay başa çıkabilmektedirler. 

Ekonomik olarak daha istikrarlı ve güçlü kalabilmek için daha fazla küresel işbirliği 

gereklidir ancak finansal küreselleşmenin gelir eşitsizliğini arttırma eğilimin olduğu yönünde 

düşünceler de vardır. Ülkeye yabancı yatırımın gelmesi konusunda bu yatırımların borçlanma 

maliyetlerini düşürmesinden çok eşitsizlik üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğu genel görüşü 

hâkimdir.  

Bu bölümde ticari küreselleşme kavramı ve etkileri, Türkiye'nin dış ticaret hacmi ve yapısı, 

finansal küreselleşmenin olumlu ve olumsuz etkileri ve aralarındaki ilişkiler bu alanda literatürde 

son yıllarda yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda ele alınarak incelenmiştir. 

1. ULUSLARARASI TİCARETİN ÖNEMİ  

Uluslararası ticaret, firmaların ekonomik durgunluklarla karşı karşıya kaldıklarında, düşen 

yurtiçi satışları dış satışlarla ikame etme olanağı sağladığından, firmalara risk çeşitlendirmesi imkânı 

sunmaktadır (Costa, Pappalardo ve Vicarelli, 2014:8). İhracat, firmaların dış pazardaki daha iyi 

ekonomik koşullardan yararlanmalarına olanak tanımakta, yerel olarak yaşanan şoklarda, pazarlarda 

ve ürünlerde çeşitlilik imkanı sunarak  firmaların hayatta kalmasını sağlamaktadır (Costa, 

Pappalardo ve Vicarelli, 2014:5). 1990'ların sonundaki Asya mali krizi sırasında, Endonezya imalat 

firmalarının ihracat eğilimi, bölgedeki reel döviz kuru değer kaybı nedeniyle de tercih ettikleri bir 

hayatta kalma yöntemi olmuştur (Narjoko ve Hill, 2006:5). Öte yandan, ekonomik şoklar küresel 

olarak veya dış ekonomilerde daha şiddetli olursa, tam tersi bir etki ortaya çıkabilir. Almanya'da 

küresel mali kriz sırasında, dünya çapında ihracat talebindeki düşüşden dolayı (hem fiyat hem 

miktar) ihracat yapan firmalar nispeten daha fazla risk altındayken, ithalatçı firmalar ve üretim 

faktörlerini yurtdışından sağlayan firmalar kazanç sağlamışlardır. İki yönlü ticaret yapan firmalar, 

ihracattan doğan kayıplarını ithalattan elde ettikleri kazançlarla dengeleyebilecektir (Wagner ve 

Gelübcke, 2013:14).  

Uluslararası ticaret sayesinde mal ve hizmetler, fazla olan bölgelerden yoksun olan bölgelere 

yöneldiği için arz miktarı ve tüketim arasındaki farklar azalmaktadır. Eğitim kalitesi, kurumların 
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kalitesi ve finansal koşullar gibi diğer faktörlerin yanısıra ticari dışa açıklığı ve finansal açıklığı 

yüksek olan ülkelerin ekonomik yeniden yapılanma sürecinin daha hızlı olduğu ve doğal afetlerden 

kaynaklanan ekonomik zararlardan daha az etkilendiği söylenebilir (Felbermayr ve Gröschl, 

2014:93). Uygulanan ticari politikalar yaşanan talep şoklarına, arz şoklarına ve belirsizliğe göre 

farklılaşmaktadır. Özelikle talep şoklarının karşılanmasında uygulanan ticaret politikası önemli bir 

rol oynamaktadır. Örneğin, küresel mali krize karşı uygulanan en yaygın politika, genişletici maliye 

politikaları olmuştur. Arz şoklarıyla karşı karşıya kalındığında, potansiyel ekonomik kayıpları 

sınırlamak için devlet müdahalesine ihtiyaç duyulabilir. Tedarik şoklarına karşılık yürütülen 

politikalar; hibeler ve krediler, üretim sübvansiyonları, altyapı yatırımları, kuralları azaltma veya 

kaldırma, vergi indirimleri, faiz oranı indirimleri veya eğitim finansmanında artış gibi farklı biçimler 

alabilir. Belirsizliği azaltmak için de farklı politikalar kullanılmaktadır. Kısıtlayıcı ticari önlemler 

ekonomik durgunluk dönemlerinde veya yaşanan şoklardan sonra artma eğilimindedir. Ticareti 

kısıtlayıcı önlemler genellikle ekonomik şoklarla ilişkilendirilmiştir. Benzer şekilde denetimlerin 

yoğunluğu, ithalata konulan engeller ve diğer ticari engeller kriz dönemlerinde artmaktadır (Auray, 

Devereux ve Eyquem, 2020:7). 

2. TİCARİ VE FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE DIŞA AÇIKLIK 

Bir ülkenin küreselleşme seviyesinin veya ekonomik açıdan dünyaya entegrasyonunun 

belirlenmesinde, ticari ve finansal dışa açıklık göstergeleri baz alınmaktadır (Saçık, 2009:527). 

2.1. Ticari Küreselleşme ve Dışa Açıklık Kavramı ve Buna Yönelik Teorik Yaklaşımlar 

Küreselleşmeyle beraber bir ülkenin dünyaya ne ölçüde entegre olduğunu, içeriye veya 

dışarıya yönelik ekonomi politikalarından hangisini daha çok uyguladığını belirlemek amacı ile dışa 

açıklık kavramı kullanılır. 

Finansal ve ticari olarak dışa açıklık, temel olarak bir ülkenin finansal veya ticari serbestliğin 

seviyesini ölçmek için kullanılmaktadır. Finansal ve ticari dışa açıklık; mal, hizmet, işgücü ve 

sermayenin ülkeler arasında engellerle, kısıtlamalarla karşılaşmadan, serbest bir şekilde hareket 

edebilmesidir.  

Lane ve Milesi-Ferretti (2003) ticari dışa açıklığın, kişi başı gayri safi yurtiçi hâsıla ve borsa 

kapitalizasyonu değişkenlerinin uluslararası finansal entegrasyondaki değişimi başarılı bir şekilde 

açıklayabildiğini göstermişlerdir. Lane ve Milesi-Ferretti'ye göre ticari entegrasyonun finansal 

entegrasyonu pozitif etkilemesinin nedenleri vardır. İlki, ticaretin ticari krediler ve ihracat garantisi 

gibi karşılıklı finansal işlemler içermesidir. İkinci neden, ticari ve finansal pozisyonların; doğrudan 

yabancı yatırımlarda olduğu gibi karşılıklı olarak belirlenmesidir. Üçüncüsü de, belirli bir ülkeye 

karşı ticari açıklık ve finansal entegrasyonun o ülke hakkındaki aşinalığını veya elde edilen bilgiyi 

arttırdığından o ülke ile sınır ötesi finansal işlemleri de arttırmaktadır. Bir diğer neden de, Obstfeld 
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ve Rogoff''un (2001:340) çalışmasında belirttiği gibi ulaşım maliyetleri ve tarifeleri içeren ticari 

birtakım maliyetler, varlık piyasalarında yurtiçi yanlılığa ve ticari olarak dışa açıklığın düşük 

kalmasına yol açabilmektedir. Ticari entegrasyon finansal entegrasyonu etkileyebildiği gibi finansal 

entegrasyon da ticari entegrasyonu etkileyebilmektedir. 

Bir ülkenin ticari dışa açıklık veya ticaret yoğunluk göstergesi olarak kullanılan en yaygın 

ölçüt;  

İhracat +İthalat tutarı  ÷ GSYİH oranıdır.  

Bu oran, ülkenin ekonomik büyüklüğünün ve global piyasalarla entegrasyonunun bir ölçü 

olduğu yönünde görüş birliği vardır. Literatürde bu formül sonucunda elde edilen değerin %60 

olması eşik oranı olarak kabul edilmekte ve bu oran %60’ın üzerinde ise o ülke dışa açık bir ülke 

olarak kabul edilmektedir (WTO, 2020). 

Yanıkkaya (2003), ticari açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ele aldığı ve 

aralarında pozitif güçlü bir ilişki bulgusuna ulaştığı çalışmasında dışa açıklık ölçütlerini beş 

kategoride ele almıştır:  

 Ticaret payları,  

 Ortalama tarife oranları,  

 İhracat vergileri ve tarife-dışı engellerden oluşan ticari engeller,  

 İkili ticaret anlaşmaları,  

 Karaborsa primi ve döviz kuru hareketleri 

2.2. Finansal Küreselleşme ve Dışa Açıklık Kavramı ve Buna Yönelik Teorik 

Yaklaşımlar  

Finansal küreselleşme, mali piyasalarda kontrollerin kaldırılması ve sermayenin rahat 

hareket edebilmesi anlamına gelmektedir. Böylece sermaye daha verimli alanlarda 

kullanılabilecektir. Teknolojik ilerleme ve iletişim dünyasında yaşanan gelişmeler finansal 

piyasalardaki hareketliliği arttırmıştır. Finansal olarak küreselleşen ekonomilerden beklenen durum 

döviz açığını ortadan kaldırarak, tasarrufların artmasını sağlamak ve düşen faiz oranları sayesinde 

sermayeyi daha verimli şekilde kullanıp yatırımları arttırmak, artan yatırımlar sayesinde de 

ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Finansal küreselleşme; finansal sermaye birikimi fazla olan 

 kesimin yüksek getiri veya kar güdüsü içinde hiçbir sınırlamaya tabi olmadan ülkeler ve 

sektörler arasında daha rahat hareket etmesi anlamına gelmektedir. Finansal piyasaları gelişmiş 

ülkeler küreselleşme sürecine daha hızlı bir şekilde adapte olurlar. Finans piyasalarının 

küreselleşmesi öncelikle finansal varlıkları, borçları, banka kredilerini, mevduatları ve fiziksel 

sermayesine ilişkin konuları etkilemektedir (Tobin, 2004:135-141). Yurt içi bankacılık ve diğer 

finansal araçlar üzerinde devlet müdahalesi ve kontrollerin kaldırılması, yurtiçi finansal piyasalar 

ile uluslararası piyasaların bütünleşmesini hızlandıracaktır (Dağdelen, 2004:5-6). Finansal 
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küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisi, ülkedeki rekabet yapısını iyileştirmesi, 

ülkeler arası teknoloji ve bilgi transferini kolaylaştırması ve dünya kaynak dağılımında 

optimizasyonu gerçekleştirmesi açısından olumlu sonuçları olsa da ulusal ekonomi politikalarının 

sınırlandırılması, yeni gelişen sanayilerin korunamaması ve tekelleşme tehlikesi ile ekonomik 

kırılganlığın artması gibi olumsuz sonuçlara da yol açmaktadır (Özyıldız ve Dineri, 2020:33). 

Finansal kurumlar, bu ekonomik kırılganlıkların olumsuz etkilerini azaltmada ve ülkelere dış 

şokların etkin yönetiminde yardımcı olmada çok önemli bir rol oynamaktadır. Yurt içi finansal 

piyasalarla başlayıp küresel entegrasyona yönelen aşamalı bir finansal liberalleşme öncelikle güçlü 

kurumsal yapılanma ile mümkün olacaktır. Finansal kurumların yapısal sağlamlığını analiz etmede 

kullanılan göstergeler; sermaye yeterliliği, varlık kalitesi, yönetim gücü, kazançlar, likidite ve piyasa 

riskine duyarlılık durumudur. 

 Finansal liberalleşme içsel ve dışsal liberalleşme olarak sınıflandırılabilir. İçsel liberalleşmede 

yurtiçi finansal sistem üzerindeki kısıtlar kaldırılmakta iken dışsal liberalleşme ise, yurtiçi finansal 

piyasaların uluslararası piyasalarla entegrasyonunu içeren bir süreçtir. İçsel veya dışsal kamu 

düzenlemelerinin kaldırılmasıyla finansal piyasalar daha etkin hale gelmekte ve bu şekilde ticari 

yatırımlar için gerekli ödünç verilebilir fon miktarı da artmaktadır. Finansal liberalleşme politikalarının 

uygulanmaya başlamasıyla sürdürülebilir olmayan sermaye girişleri ve yurt içindeki likidite bolluğu, 

üretken alanlara değil de spekülatif alanlara yönelirse yerli para birimi ve yerli bankacılık sektörü 

açısından para ve bankacılık krizlerine yönelik duyarlılık artacaktır. Finansal sistem içerisinde ödeme 

güçlükleri yaşandığında uluslararası sermaye de o piyasadan çıkmaya başlayacaktır. Liberalleşme 

sonrası istikrarı bozan koşullar Edwards (2003:1103) tarafından ifade edilmiştir. Kredi piyasalarındaki 

liberalleşmeyle birlikte reel faiz oranlarındaki artışlar olası kar oranlarını yükseltmektedir. Ticari 

yatırımların artmasıyla reel sektör canlanmakta ve artan faiz oranları nedeniyle yurt dışından fon akımı 

olmaktadır. Yerli paranın aşırı değerlenmesi ise dış ticaret hadlerini olumsuz etkileyerek reel sektörde 

problemlerin ortaya çıkmasına sebep olurken, ihracata yönelik sektörlerde talepte kaymalar yaşanması 

üretim düşüşlerine yol açacaktır. Finansal sektör ve reel ekonomi bu durumdan farklı etkilenecektir. 

Ülkeye giren spekülatif sermaye makroekonomik değişkenlerdeki olumsuz değişimler karşısında hızla 

ülkeyi terk edecektir. Büyük sermaye akımları bankacılık krizleri ile ilişkilendirilmektedir. Önce 

finansal sistemi sonra da reel ekonomiyi ekileyecek olan bu istikrarsızlık sermaye hareketlerinin 

kontrolü ile azaltılabilir. 

Fiziksel sınırlar finansal aktifler için hiçbir engel teşkil etmezken finansal işlemlere yönelik 

ulusal düzenlemeler bir engeldir. Finansal akımların serbestleşmesi sermaye akımlarının verimli 

sermaye yatırımlarına kanalize olmasına neden olabilirken, para krizlerinin, resesyonun, işsizliğin 

ve yoksulluğun da nedeni olabilmektedir. Yabancı sermaye girişlerinin yavaşlatılması veya daha 
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maliyetli hale getirilmesi, kur rejiminin dalgalı olması, krizleri ortadan kaldırmasa bile zararlarını 

azaltacaktır (Tobin, 2004:141). Finansal piyasalarda bütünleşme ile döviz kurlarından doğan 

belirsizlik azalmakta ve riskten korunma araçlarının daha fazla kullanılması sağlanarak uluslararası 

ticaret artmaktadır (Koren, 2003:5). Ayrıca, uygulanan para politikasının da etkili, öngörülebilir ve 

işlevsel olması gereklidir. Finansal bütünleşme ve uluslararası varlık çeşitlendirmesi negatif 

makroekonomik şoklar durumunda resesyon riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Dış ticaret, 

finansal entegrasyonu destekleyen en önemli faktörlerden biridir. Lane ve Milesi-Ferreti 

(2000;2003) ticari ve finansal entegrasyon arasındaki iki önemli bağlantıya dikkat çekmişlerdir. İlki, 

dış ticaretin finansal işlemleri harekete geçirmesidir. Doğrudan yabancı yatırımlar özellikle "yeni" 

Avrupa Birliği üye ülkelerinin dış dengesi üzerinde oldukça etkili olmuştur. Aralarındaki ikinci 

bağlantı, ülkeler arasındaki ikili ticaret ilişkilerinin artmasının finansal işlemlere de yansımasıdır. 

Yatırımcılar bu ülkelerdeki yabancı şirketler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmakta ve bu 

şirketlerin hisselerini satın almaya aşinalık etkisinden dolayı daha yatkındırlar. 

Prasad vd.'ne göre (2005:37-38) uluslararası finansal entegrasyon prensip olarak, ülkelerin 

makroekonomik oynaklığını azaltmalarına yardımcı olmalıdır. Elde edilen bazı bulgular özellikle 

gelişmekte olan ülkelerin bu potansiyel faydayı elde edemediğini göstermektedir. Sermayenin 

serbestleştirilmesi sürecine genellikle krizlerle birlikte kırılganlık eşlik etmiştir. Finansal 

bağlantıların hem reel hem de finansal şokların etkilerini artırma potansiyeline sahip olması 

nedeniyle küreselleşme bu riskleri arttırmıştır. Küreselleşmenin potansiyel faydalarından biri, 

riskleri çeşitlendirerek oynaklığı azaltmak için daha iyi fırsatlar sunmasıdır. Küreselleşmenin 

faydalarının, üretim yapıları açısından endüstriyel ekonomilere göre daha az çeşitlilik gösteren ve 

daha yüksek oynaklığa maruz kalan gelişmekte olan ülkeler için daha fazla olduğu tahmin 

edilmektedir. Finansal olarak daha entegre olmuş ülkelerde yaşanan son krizler, finansal 

entegrasyonun oynaklığı artırabileceğini düşündürmektedir.  

2.3. COVID-19 ve Benzeri Krizlerin Finansal Uygulamalara Etkisi 

Ticari açıklığı kısıtlayıcı önlemler kritik öneme sahip malların tedarikini garanti altına almak 

için de kullanılabilir. COVID-19 salgınının patlak verdiği tarih ile Kasım 2020 arasında Dünya 

Ticaret Örgütü (WTO) üyeleri için  kaydedilen 35 adet COVID-19 önleminin %58'i ticareti 

kolaylaştırıcı nitelikteyken, %42'si ticareti kısıtlayıcı nitelikte olmuştur (WTO, 2020). Bu 

önlemlerin çoğu, telekomünikasyon hizmetlerinin arzını ve erişimini ve çevrimiçi sağlık 

hizmetlerinin arzını kolaylaştırmaya yönelik görünmektedir. 

Covid-19 krizi sırasında, pandemi ile ilgili bazı ihracat kısıtlamalarına rağmen ticaret, 

ülkelerin tıbbi ürünlere yönelik hızla artan taleplerini karşılamalarına yardımcı olmuştur. 2020 

yılında küresel ticaret %.7.6 düşerken, tıbbi  ürünlerde ise ticaret %16 artmıştır. Kişisel koruyucu 
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ekipman ticareti yaklaşık %50, tekstil yüz maskelerinin ticareti ise %480 artmıştır. Tarım ürünleri 

ticareti 2020'de istikrarlı kalmıştır ve sağlık krizinin bir gıda krizine dönüşmesini engellemiştir 

(World Trade Report, 2021:4-5). 

Krizlerin yanısıra yaşanan doğal afetlerle başa çıkmak için de ticaret politikalarının 

serbestleştirildiği görülmektedir (WTO, 2019). Bir doğal afet sırasında kamu yararına sayılan mallar 

için sevkiyat öncesi denetim muafiyeti, ithal edilen belirli mallar için acil gümrükleme 

mekanizmalarının kullanılması, katma değer vergisi muafiyeti, tarife indirimleri, tarifelerin askıya 

alınması gibi ticareti kolaylaştırıcı ve dışa açıklığı arttırıcı gibi önlemler alınabilir. Ticareti 

kolaylaştıran ve ticareti dışa açan politikalar, kritik malların tedarikini garanti altına almak, acil 

durum operasyonlarını yumuşatmak ve toparlanma aşamasını kolaylaştırmak gibi ticaretin esneklik 

potansiyelinden yararlanmada çok önemli bir rol oynamaktadır. Diğer taraftan, ticareti kısıtlayıcı 

politikaların bazı türdeki şokların hafifletilmesinde önemli rolü varken (salgın sırasındaki 

karantinalar gibi) yerel piyasadaki öncelik nedeniyle politik bir mesaj vermek için de (resesyonlar 

sırasında yerel üreticilerin lehine getirilen ithal tarifeleri veya tıbbi ürünlere getirilen ihracat yasağı 

gibi) bu politikalar kullanılabilir. Ticari politikalara müdahelelerin negatif yayılım etkisi nedeniyle 

bu ticari önlemlerin uluslararası boyutta koordinasyonu oldukça önemlidir (World Trade Report, 

2021:54). 

Yaşanan felaket ve krizlere karşı uygulanan ticari politikalar ne tamamen kısıtlayıcı ne de 

tamamen serbestleştiricidir ve genellikle ikisinin karışımı olan politikalar uygulanmaktadır. Covid-

19 krizinin başlarında kısıtlayıcı önlemler daha fazla dikkat çekse de alınan önlemlerin çoğu 2008 

küresel krizinin aksine ticareti kolaylaştırıcı önlemler olmuştur. Küresel ticaret, 2020'nin ilk 

yarısındaki düşüşten sonra ticari politikaların serbestleştirilmesiyle hızlı bir şekilde toparlanmıştır.  

Erauskin ve Turnovsky'nin (2022:48) 1970-2015 yılları arasında 80 ülke verisini kullanarak 

finansal küreselleşme ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmada gelişmişlik 

düzeyinin gelir eşitsizliği üzerinde doğrusal olmayan güçlü bir etkisi olduğuna dair bulgular elde 

etmiştir. Finansal küreselleşmede önemli bir artışa Gini katsayısıyla ölçülen gelir eşitsizliğinde 

büyük bir artışın eşlik ettiği görülürken, ticari serbestleşmenin ise gelir eşitsizliğini azalttığı yönünde 

bulgular elde edilmiştir. Finansal küreselleşmenin etkisinin çoğunun gelir dağılımının en uç 

noktalarında hissedildiğini, kazançların hepsinin gelir seviyesi en yüksek olan %20'lik gruba 

gittiğini ve en büyük kayıplara en alttaki %20'nin maruz kaldığını dolayısıyla genel gelir 

eşitsizliğinde bir artışa işaret ettiğini göstermektedir. Jaumotte vd. (2013) tarafından elde edilen 

sonuçlarla uyumlu olan kalkınma düzeyinin gelir eşitsizliği üzerinde doğrusal olmayan güçlü bir 

etkiye sahip olması, Atkinson (1999) tarafından önerilen “ters çevrilmiş Kuznets eğrisi” ile de 

uyumludur (Erauskin ve Turnovsky, 2022:61).  
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Ticari dışa açıklık, malların ve hizmetlerin ticaretindeki devlet kontrollerinin kaldırılmasıyla 

uluslararası ticareti serbestleştirmeyi amaçlarken; finansal dışa açıklık ilk olarak yurt içi bankacılık 

ve diğer finansal araçlar üzerinde devlet müdahalesi ile kontrollerini kaldırmayı hedefleyerek 

devamında yurtiçi finansal piyasalar ile uluslararası piyasaların bütünleşmesini öngörmektedir 

(Dağdelen, 2004:5-6). Covid-19 pandemisinin neden olduğu sağlık ve ekonomi krizi, küresel tedarik 

zincirlerine ve ülkeler arasındaki ticari ilişkilere benzeri görülmemiş şoklar yaşatarak, dünya ticaret 

sisteminin kırılganlığını arttırmıştır. 

2020'de küresel mal ve hizmet ticaretinin nominal dolar cinsinden değeri %9,6 düşerken, 

küresel GSYİH, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en şiddetli durgunluğu yaşayarak %3,3 azalış 

göstermiştir. Ancak yine de ticaret sistemi, krizin başlarında beklendiğinden daha dayanıklı 

olduğunu tedarik zincirlerinin hızla adapte olmasıyla ve çeşitlilikle toparlanarak kanıtlamıştır. 

Bununla beraber, mal ticaretinde güçlü bir toparlanma yaşanmasına rağmen hizmet sektöründeki 

durgunluk devam etmektedir (World Trade Report, 2021:5-7). Dünya Ticaret Raporu'na göre 

(2021:7) güçlü ticari bağlantılarla karakterize edilen birbiriyle yüksek bağlantılı olan küresel 

ekonomi, dünyayı şoklara karşı daha savunmasız hale getirmiştir. Ticari entegrasyonu gevşeterek –

örneğin üretimi yeniden destekleyerek ve kendi kendine yeterliliği teşvik ederek– ekonomik 

dayanıklılığı artırmayı amaçlayan politikalar, genellikle ekonomik dayanıklılığı azaltarak tersi bir 

etkiye yol açabilmektedir. Ekonomik dayanıklılığın sağlanması daha fazla küresel işbirliği 

gerektirmektedir. Ticarette çeşitlendirmeyi teşvik eden politikaların ekonomik dayanıklılığı 

arttırması böylece makroekonomik oynaklığı azaltması muhtemeldir. 

Daha genel olarak, ticaretin esnekliği artırıcı pozitif rolü, makroekonomik oynaklık ile 

ölçüldüğünde, ticari olarak dışa açık ülkelerin maruz kaldığı risklerden ve şoklardan daha ağır 

basmaktadır. Ampirik kanıtlar, son 50 yılda ticaret maliyetlerindeki düşüşün, çoğu bölgede GSYH 

oynaklığını azaltmada katkıda bulunduğunu göstermektedir (World Trade Report, 2021:9-10).  

Yatırım politikalarının daha net, şeffaf ve öngörülebilir olması yeni faaliyetlere yatırım yapmanın 

maliyetlerini ve risklerini azaltabilir. Ticaretin önündeki tarifelerin ve diğer engellerin azaltılması 

ve ticaretin kolaylaştırılması da, ticaretin maliyetlerini azaltacak ve çeşitlendirmeyi artıracaktır. 

Hizmet girdilerinin kalitesini ve miktarını artırmak, iç pazardaki hizmet ticareti kısıtlamalarını 

sınırlamak, hizmet-yoğun mamullerin ihracatını artırabilir. 

 Uluslararası ticaret yerel tedarik kıtlığına yardımcı olabileceği gibi tedarikçileri 

çeşitlendirmek de özellikle bir tedarikçiyi etkileyen nedenlerle geleneksel yabancı tedarik kesintiye 

uğradığında da yardımcı olacaktır. Benzer şekilde, bir ülkenin ihracatı belirli birkaç üründe 

yoğunlaştığında, ülkeler bu ürünlere olan talepteki düşüşe karşı daha savunmasız hale gelmekte ve 

bu da toplam oynaklığı artırmaktadır. COVID-19 krizinin turizme bağımlı bölgeler üzerindeki ciddi 
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etkisi buna bir örnektir: özellikle turizm/seyahat ihracatına bağımlı olan az gelişmiş ülkeler, hizmet 

ihracatında tahmini olarak 2020'de %39'luk bir düşüş yaşamışlardır. Benzer şekilde, ihracat birkaç 

ihracat noktasında yoğunlaşırsa, durgunluk gibi destinasyona özgü talep şokları ihracat gelirleri 

üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Ticaret yollarının ve mevcut farklı ulaşım yolları 

arasındaki çeşitlendirmenin ekonomik dayanıklılıkta önemli bir rolü vardır (World Trade Report, 

2021:10). Güçlü uluslararası ticaret kurallarıyla desteklenen çok taraflı veya bölgesel düzeyde olan 

ticari işbirlikleri, riskleri önlemede,  azaltmada ve şoklara karşı hazırlıklı olmada uygulanan çeşitli 

yerel stratejileri destekleyici nitelikte olabilir. Bir ülkedeki riski azaltmak için alınan önlem ve 

politikaların diğer ülkelere olumlu bir bulaşıcılık etkisi olabilir, ancak küresel bir koordinasyon 

olmadığında, bu politikaların tek tek ülkeler tarafından benimsenmesi çok da etkili olmayacaktır. 

Küresel bir işbirliğinin olması, ihracat kısıtlamaları veya sübvansiyonlar gibi ticari ilişkisi olan 

taraflar için olumsuz yayılmalara neden olabilecek politikaların kullanımının sınırlandırılmasına da 

yardımcı olacaktır. Ticari olarak işbirliği yapmak ürünlerin, tedarikçilerin ve pazarların 

çeşitlendirilmesini teşvik etmekte ve böylece şoklara karşı direnci artıran daha açık pazarlar ve 

dolayısıyla istikrarlı, öngörülebilir bir ticaret hacmi elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Küresel 

işbirliğine örnek olarak Tarım Piyasası Bilgi Sistemi (AMIS) platformu verilebilir. AMIS 

uluslararası bir kuruluş olarak önemli tarımsal ürünlerin arzını takip eden, arz yeterli olduğunda da 

ülkelere güvence veren ve gerektiğinde koordineli politikalar üreten bir uluslararası bilgi paylaşım 

platformudur (World Trade Report, 2021:11). 

Gelişmiş ekonomilerle karşılaştırıldığında, gelişmekte olan ekonomiler, daha düşük 

ekonomik büyüme seviyeleri, daha yüksek ortalama borç seviyeleri, daha zayıf olan kurumları, daha 

yüksek borçlanma maliyetleri ve emtia fiyatları ayrıca döviz kurlarına güçlü bağımlılıkları nedeniyle 

daha yüksek finansal ve makroekonomik risklerle karşı karşıya kaldıkları için ekonomik gerileme 

dönemlerinde daha savunmasız hale gelmektedirler (IMF,2020). Bu durum da, gelişmekte olan 

ülkeleri hiperenflasyon krizleri, döviz kuru krizleri ve borç temerrüdü riskine maruz bırakmaktadır. 

3. COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETTEKİ 

GELİŞMELERİ 

Uluslararası ticaret bir ülkenin iktisadi büyümesinin temel motoru olarak görülmekle birlikte 

az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için dış ticaretin büyüme üzerinde olumsuz etkileri 

olabilmektedir. Dış ticaret politikalarının serbestleşmesi, gümrük tarifelerinde indirimlerin 

yapılması, az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin sanayilerini olumsuz etkilemekte çünkü bu 

ülkelerde yeni ortaya çıkmaya başlayan endüstri kolları gelişmiş ülkelerdeki güçlü sanayi ile rekabet 

edememekte ve gelişememektedir. 
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Türkiye'de pandeminin sektörlere göre mikroekonomik etkilerini yaptıkları çalışma ile 

ortaya koyan Voyvoda ve Yeldan (2020), analizlerinde en fazla üretim kayıplarının %55,6 ile 

konaklama ve yiyecek hizmetlerinde; %51,4 ile turizm sektöründe, %48,75 ile inşaat sektöründe; 

%40,51 ile demir çelik sektöründe; %35,18 ile makine beyaz eşya sektöründe ve %32,6 ile otomotiv 

sanayinde yaşandığını tespit etmişlerdir. Dış ticaret verilerine göre ise 2021 yılında dış ticaret 

açığı %7,5 gerileyerek 46,13milyar dolar olmuşken yılın tamamında ihracat 225,29 milyar dolar, 

ithalat da 271,42 milyar dolar olmuştur (https://data.tuik.gov.tr/). 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde 

ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,4 artarak 37milyar 580 milyon dolar, ithalat %49,2 

artarak 55 milyar 733 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Ocak-Şubat 2022 döneminde Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı Almanya 

alırken (3 milyar 402 milyon dolar) sırasıyla; 2 milyar 519 milyon dolar ile ABD, 2milyar 109 

milyon dolar ile İtalya, 2 milyar 45 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 1 milyar 953 milyon dolar 

ile Irak takip etmiştir. Toplam ihracatın %32,0'ını bu ilk 5 ülke oluşturmuştur.  

Aşağıdaki Grafik 1 ve Grafik 2'de Türkiye'nin Şubat 2022 tarihinde, en çok ithalat ve ihracat 

yaptığı ülkeler ve toplam ihracat ithalat rakamlarına göre oranları yer almaktadır.  

 

 

Grafik 1. Türkiye'nin İhracat Yaptığı Ülkeler, Şubat 2022 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/ 

Yine Ocak-Şubat 2022 döneminde bu sefer ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu (8 milyar 

496 milyon dolar) alırken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 270 milyon $ ile Çin, 3 milyar 275 milyon 

dolar ile Almanya, 2 milyar 339 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 780 milyon dolar ile İtalya 

izlemiştir. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,8'ini oluşturmuştur. 
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Grafik 2.Türkiye'nin İthalat Yaptığı Ülkeler, Şubat 2022 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/ 

İhracat kredi kuruluşları veya Eximbank (Export-Import Bank) uluslararası ticaretin artan 

önemi nedeniyle dış ticaret finansmanına ihracat kredileri, ihracat kredi sigortaları ve garanti 

hizmetleri sunarak ihracatçılara, ihracata yönelik üretim yapan imalatçılara, döviz kazandırıcı 

hizmet firmalarına ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimci/müteahhitlere risklerin yönetimi ve 

finansman desteği sağlamada önemli bir role sahiptir. Bununla birlikte vadeli satış işlemlerini teşvik 

ederek ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli 

ihracat alacaklarını iskonto etmektedir. Türk Eximbank, ihracatçılara 2021 yılında 22,5 milyar $ 

kredi desteği, 23,6 milyar $'lık sigorta desteği sağlayarak toplamda 46,1 milyar $ destek sağlamıştır. 

SONUÇ 

Küreselleşmenin makroekonomik oynaklık üzerindeki etkisinin hangi ölçüt ile 

ölçülebileceği ele alınırken, çıktı ve tüketim oynaklığı arasında bir ayrım yapmak önemlidir. Teorik 

modellerde, küresel entegrasyonun çıktı oynaklığı üzerindeki doğrudan etkileri belirsizdir. Finansal 

entegrasyon, sermaye açısından zengin olmayan gelişmekte olan ülkelerin üretim tabanlarını 

çeşitlendirmelerine yardımcı olabilecek sermayeye erişim sağlamaktadır. Öte yandan, artan finansal 

entegrasyon, karşılaştırmalı üstünlük değerlendirmelerine dayalı üretimde artan uzmanlaşmaya yol 

açarak ekonomileri sektörlere özgü şoklara karşı daha savunmasız hale getirebilmektedir. 

Finansal entegrasyon finansal krizler esnasında ülkede refah kaybına yol açmasına rağmen 

finansal krizler dışındaki dönemlerde refah artışı sağlamaktadır. Mali kriz dönemlerinde daha 

yüksek finansal entegrasyon seviyesine sahip iki ülkenin, tüketim döngülerinin de eşzamanlı olduğu 

söylenebilir. Yatırım ve elde edilen çıktı için de benzer eşanlılık söz konusudur. Ancak, mali kriz 

dışındaki zamanlarda daha yüksek finansal entegrasyonun eşzamanlı değil daha farklı tüketim ve 

arz döngüsüne yol açtığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. 

Ülkelerin finansal entegrasyon politikalarını aktif kullanmak istemesinin temel nedeni 

ülkeye dışarıdan yatırımcı çekmek ve finansal piyasalarını daha derin hale getirmektir. Derinleşen 
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finansal piyasalarda kredi ve dış kaynak kullanımı daha etkin bir şekilde işleyecek ve riski düşük, 

yüksek getiriye sahip yatırımların finansmanı kolaylaşacaktır. Finansal dışa açıklık ve 

liberalizasyon, finansal entegrasyonun önemli birer itici gücüdür. Ticari entegrasyonla finansal 

entegrasyon arasında pozitif bir ilişki olduğu yukarıda detaylarıyla ele alınan çalışmalarda ortaya 

konmuştur. Bu bölümde her iki tip küreselleşme kavramına değinilerek, olumlu ve muhtemel 

olumsuz sonuçlarını, nedenleriyle ortaya koyan farklı ülkelere ait çalışmalar incelenip 

değerlendirilmiştir. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

Atkinson, A. B. (1999). The Distribution Of İncome İn The UK And OECD Countries İn The 

Twentieth Century. Oxford Review of Economic Policy, 15(4), 56-75. 

Auray, S., Devereux, M. B. ve Eyquem, A. (2020). The Demand for Trade Protection Over the 

Business Cycle. Working Papers No. 2020-08,1-35. Palaiseau: Center for Research in 

Economics and Statistics (CREST). 

Costa, S., Pappalardo, C. ve Vicarelli, C. (2014). Financial Crisis, Internationalization Choices and 

Italian Firm Survival. MPRA Paper No. 54107, Munich: University Library of Munich. 

Dağdelen, İ. (2004). Liberalizasyon. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-66.  

Edwards, S. (2003). Financial Instability in Latin America. Journal of International Money and 

Finance, 22, 1095-1106. 

Erauskin, I. ve Turnovsky, S. J. (2022). International Financial İntegration, The Level of 

Development, And İncome İnequality: Some Empirical Evidence. International Review of 

Economics and Finance, 82, 48–64. 

Felbermayr, G. ve Gröschl, J. (2014). Naturally Negative: The Growth Effects of Natural Disasters. 

Journal of Development Economics, 111, 92-106. 

Ganic, M. (2020). Financial Globalization in the Emerging Balkans. Yayınevi: PalgraveMacmillan 

International Monetary Fund (IMF) (2020). World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent. 

Washington, D.C.:IMF. 

Jaumotte, F., Lall, S. ve Papageorgiou, C.(2013). Rising Income Inequality: Technology, or Trade 

and Financial Globalization? IMF Economic Review, 61, 271–309. 

https://doi.org/10.1057/imfer.2013.7 

Koren, M. (2003). Financial Globalization, Portfolio Diversification, and the Pattern of International 

Trade. IMF WorkingPapers 03/233. 

Lane P.R.ve Milesi-Ferretti, G.M. (2000). External capital  structure: Theory and evidence. 

International Monetary Fund Working Paper. WP/00/152  



Uluslararası Ticarette Küreselleşme ve Dışa Açıklık 

88 

Lane, P.R. ve Milesi-Ferretti, G.M. (2003). International Financial İntegration. IMF. Economic 

Review, 50, 82–113. 

Narjoko, D. ve Hill, H. (2006). Winners and Losers during a Deep Economic Crisis: Firm-level 

Evidence from Indonesian Manufacturing. Asian Economic Journal, 21(4):343-368. 

Obstfeld, M. ve Rogoff, K.(2001). The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There 

a Common Cause? NBER Macroeconomics Annual 2000,15. 

Özyıldız, T. ve Dineri, E. (2020). Brics ülkelerinde Para Arzı, Finansal Ve Ticari Açıklığın 

Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, 6(11),30-54. DOI: 10.34086/rteusbe.716226  

Prasad, E., Rogoff, K., Wei, S. J. ve Kose, M. A. (2005). Effects of Financial Globalization On 

Developing Countries: Some Empirical Evidence. International Monetary Fund, 220,1-85. 

Rose, A. ve Wei, D. (2013). Estimating the Economic Consequences of a Port Shutdown: The 

Special Role of Resilience. Economic Systems Research, 25(2):212-232 

Saçık, S. (2009). Büyümenin Bir Kaynağı Olarak Ticari Dışa Açıklık. Sosyal Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi, 9(17),  525- 548. 

Tobin, J. ve Cicioğlu, Ş. (2004). Finansal Küreselleşme. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 135-141. 

Voyvoda, E. ve Yeldan, E. (2020). Salgın Ekonomisi, Covid-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine 

Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analizi. Ankara: Elif 

Yayınevi 

Yanıkkaya, H. (2003), “Trade Openness and Economic Growth: A Cross-Country Empirical 

Investigation”, Journal of Development Economics, 72, ss.57-89. 

Wagner, J. ve Gelübcke, J. P. W. (2013). Risk or Resilience? The Role of Trade Integration and 

Foreign Ownership for the Survival of German Enterprises During the Crisis 2008–2010. 

Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation,340, Royal Institute of 

Technology, CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, 1-23  

Wei, S.-J.(1999). Currency Hedging And Goods Trade. European Economic Review, 43 (7), 1371–

1394. 

World Trade Organization (WTO) (2020). World Trade Report 2020: Government Policies to 

Promote Innovation in the Digital Age, Geneva: WTO 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dis-Ticaret-Istatistikleri-Aralik-2021-45535 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr21_e/01 _c_wtr21_e.pdf 

 



89 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

DIŞ TİCARETTE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN VE KRİPTO 

PARALARIN KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğr. Üyesi Barış AKSOY 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, Finans ve Bankacılık Bölümü, 

baksoy@cumhuriyet.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1090-5693 





Barış Aksoy 

91  

GİRİŞ 

Tüketicilerin para olduğuna inandığı her şey paradır. Tüketicilerin para olarak kabul ettiği 

bir araca güvenmeleri psikolojik olarak önem arz etmektedir. Paranın işlevleri, paraya olan güveni 

sağlayan unsurlardır. Paranın ödeme aracı olarak kullanılmasında, toplum tarafından genel olarak 

kabul edilmesi yeterlidir. Bu nedenle kâğıt, elektronik ortamda yüklenmiş bir değer veya bilgisayar 

yazılımı olarak kullanımında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır (Özkul ve Baş, 2020: 59).  

Kambiyo, yabancı paraların alım ve satımı, bankada yapılan para değiştirme ve havale işlemi 

şeklinde tanımlanmaktadır. Türk mevzuatı, kambiyo ile dövizi eş anlamlı olarak değerlendirse de; 

“kambiyo” bir işlemi, “döviz” ise yabancı parayı ifade etmektedir. Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında Kanun’da döviz (kambiyo) “efektif dâhil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nevi 

hesap, belge ve vasıtalardır” şeklinde tanımlanmıştır (Beyaz, 2016: 104-105). 

Dış ticarette paranın önemi, yeri ve etkileri, iktisat ve finans ilişkileri makro başlıklar olarak 

yazında sıkça tartışılmıştır. Ancak, döviz işlemlerinin takası, dış ticarette ödemelerin ulusal paralarla 

yapılmasının uygulamaya yönelik etkileri, uluslararası ticaretin faturalandırıldığı para birimini 

inceleyen ve uluslararası ödemelerde kripto/dijital para kullanımını inceleyen çalışmaya ulusal ve 

uluslararası literatürde pek fazla rastlanılmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın literatüre değer 

katacağı düşünülmektedir. 

 Bu bölümde ödeme aracı olarak kripto ve dijital paraya giden süreç genel olarak 

incelenmiştir.  Daha sonra literatürdeki çalışmalar genel hatları ile özetlendikten sonra rezerv para 

ve uluslararası ticarette en çok kullanılan para birimi olarak ABD dolarının tahtı sarsılıyor mu? 

sorusunun cevabı aranmıştır. Devamında blokzinciri teknolojisinin dış ticaret bedellerinin 

ödemesinde kullanımı başlığı altında blokzinciri teknolojisinin işleyiş süreci, faydaları ve 

geliştirilmesi gereken yönleri incelenmiştir. Son olarak kripto paralara genel olarak değinildikten 

sonra blokzinciri teknolojisi ve kripto paraların uluslararası ticaret bedellerinin ödemesinde 

kullanımı ile ilgili örnekler verilmiştir. 

1. ÖDEME ARACI OLARAK KRİPTO VE DİJİTAL PARAYA GİDEN SÜRECE 

GENEL BAKIŞ 

 ABD dolarının 1945 yılından beri küresel rezerv para birimi statüsünü korumasını sağlayan 

temel etmenin Bretton Woods Konferansı olduğu bilinmektedir. Bretton Woods toplantılarında 

uluslararası ticaret ve ödemelerde kullanılacak para biriminin hangisi olması gerektiği en fazla 

tartışılan konulardan biri olmuştur. Tartışmalar sonucunda rezerv para birimi olarak ABD doları 

altına, diğer ülke para birimleri de sabit kurla ABD dolarına endekslenmiştir. Avrupa ekonomileri 

savaş sonrasında yıkılmış olması ve ABD’nin ekonomik gücünü askeri gücü ile pekiştirmesi ABD 

dolarının küresel rezerv para birimi olmasını sağlamıştır. Son yıllarda dünyada sıklıkla konuşulan 
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ve COVID-19 salgınından sonra doların kullanılmaması eğilimleri daha yüksek sesle dile 

getirilmektedir. Doların kullanılmaması ABD dolarının on yıllardır süregelen küresel rezerv para 

birimi statüsünün sona ereceği ile ilgili bir süreci ifade etmektedir (Özdemir ve Yavuz, 2021: 64-

65). 

Bretton Woods sisteminin çöküşünden bu yana dalgalı döviz kurlarının uluslararası ticaret 

ve genel ekonomi üzerindeki etkileri önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Genel olarak, döviz 

kuru belirsizliğinin ekonomi üzerinde çeşitli etkileri vardır. Döviz kurları uluslararası ticaret 

üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Uluslararası ticarette fiyatlar döviz kuru dalgalanmaları ile 

yakından ilişkili olduğundan, döviz kurları uluslararası ticaret kazançlarını ve ticaret hacimlerini 

etkileyebilmektedir. Döviz kuru değişiklikleri ekonomi politikasını da etkilemektedir. Enflasyon 

hedeflemesi rejimini benimseyen ülkelerde, döviz kurundaki oynaklık nedeniyle merkez bankaları 

beklenen enflasyon hedefini sık sık revize etmek zorunda kalmaktadırlar (Asteriou vd., 2016: 133). 

Teknolojik gelişmelerin etkisiyle finansal piyasalarda para hareketlerine ilişkin kayıtlar 

günümüzde bankaların hesaplarına elektronik olarak girmektedir. Günümüzde para daha çok 

elektronik ortamda kaydi para olarak adlandırılmaktadır. E-para itibari paranın elektronik ortamdaki 

görünüşü olduğundan itibari paranın tabi olduğu kural ve düzenlemeler E-para için de geçerlidir. 

Sanal paranın ise, herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından düzenlemesi bulunmamakta, bir sanal 

değer olarak para yerine kullanılmaktadır. Avrupa Merkez Bankası (2012) tarafından sanal paralar; 

“Düzenlemesi olmayan, genellikle onu geliştiren kişiler tarafından kontrol edilen ve belli bir sanal 

toplum tarafından kabul edilip, kullanılan dijital para” şeklinde tanımlanmıştır. Gelişen teknoloji ile 

beraber gündelik hayatta ve ekonomik faaliyetlerde ödemeler, para transferleri dijital ortamda 

“kripto para” ve/veya “dijital para” gibi ödeme araçları ile hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir  

(Özkul ve Baş, 2020: 60). 

2. LİTERATÜR   

Goldberg ve Tille (2008) 24 ülkeyi kapsayan bir veri seti ile uluslararası ticarette 

faturalandırmada kullanılan para birimi seçimindeki itici güçleri incelemişlerdir. Doların, Avrupa 

dışındaki ülkeler tarafından ihracat ve ithalat faturalarında baskın bir para birimi olmaya devam 

ettiği ve homojen mal ihracatı faturalandırmasında dolar kullanımının fazla olduğu belirtilmiştir. 

Euro’nun faturalandırma para birimi olarak kullanılması, öncelikle Euro bölgesi ile ticari yakınlık 

veya Euro bölgesine doğrudan katılım ile açıklanmaktadır.  

Lai ve Yu (2015) Renminbi’nin Asya-Pasifik bölgesindeki uluslararası ticareti 

faturalandırmak için ne ölçüde kullanılacağını ölçmüşlerdir. Çalışma sonucunda ABD Doları, Euro, 

Japon Yeni ve Sterlin gibi yerleşik para birimlerine kıyasla piyasa dışsallıkları boyutu Renminbi için 

çok küçük görünmektedir. Renminbi’nin büyük bir faturalandırma para birimi olarak ortaya çıkması 
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için gerekli yoğun piyasa dışsallıklarına ulaşmak için Çin’in daha açık bir sermaye hesabına ve daha 

serbestleştirilmiş bir finans sektörüne sahip olması gerektiğini savunmuşlardır. 

Chung (2016) ihracatçıların ithal girdilere bağımlılığının faturalandırmada kullanılacak para 

birimi seçimlerini nasıl etkilediğini teorik ve ampirik olarak ele almışlardır. Çalışmada kullanılan 

model, yabancı para cinsinden girdilere daha fazla bağımlı olan ihracatçıların kendi para 

birimlerinde fiyatlama olasılığının daha düşük olduğunu tahmin etmektedir. Birleşik Krallık’ın AB 

üyesi olmayan ülkelerle olan ticaret işlemlerini kapsayan verilerden elde edilen firma ve ülke 

düzeyindeki kanıtlar, ithal girdilere daha yüksek derecede bağımlılığın yerel para biriminin 

kullanımını azalttığını göstermektedir. 

Wu ve Liang (2017) blokzincirin temel mimarisini ve teknik özelliklerini analiz etmişlerdir. 

Çalışmada Çin Döviz Ticaret Sisteminde blokzinciri uygulaması tasarlanmış ve araştırılmıştır. Kredi 

eşleştirme ticaret sistemi X-Swap ile birleşerek, blok zincir teknolojisine dayalı bankalar arası bir 

uygulama hayata geçirilmiştir. Araştırma, ticaret yerine finansal işlemlere yoğunlaşarak, para 

birimlerinin değişim aracı olarak rolüne odaklanmaktadır.  

Kimani vd.’nin (2020) çalışmalarında blokzincirinin etkileri kavramsallaştırmaya çalışmış, 

vergilendirme, bankacılık, sermaye piyasaları, yönetişim yapıları ve uluslararası ticarette nasıl 

devrim yarattığına odaklanarak, özellikle muhasebe ve finansta blokzincirin nasıl kullanabileceğine 

ilişkin bazı önemli faydaları değerlendirme konusu yapılmıştır. 

Benli ve Yaman (2021) kripto paraların dış ticaret işlemlerinde kullanılabilmesi ve bir ödeme 

alternatifi olmaları durumunda enflasyon dışında ciddi volatilite sorunu ile yüz yüze kalınabileceği, 

risk minimizasyon durumunda ise ciddi bir yoğunlaşma riski yaratabileceği belirtilmiştir. Kripto 

paraların dış ticarette hedging amaçlı kullanımlarının yakın zamanda pek olası gözükmediğini 

belirtmişlerdir. 

3. DIŞ TİCARETİN FATURALANDIRILMASINDA EN ÇOK KULLANILAN 

PARA BİRİMLERİ  

1970’lerden sonra ekonomilerin finansallaşması sonucu başta ABD doları cinsi tahviller gibi 

çeşitli finansal enstrümanlar farklı ülke Merkez Bankalarınca uluslararası rezerv olarak tutulmuştur. 

Sonuç olarak yeryüzünde ABD dolarının dolaşımı artmış, Bretton Woods sistemi yıkılsa da ABD 

dolarının küresel rezerv para konumu günümüze kadar devam etmiştir (Özdemir ve Yavuz, 2021: 

66).  

ABD dolarının, günümüzde meydan okumayla karşı karşıya olmasının nedeni son yıllarda 

uluslararası güç dengelerindeki önemli değişimlerdir. Uluslararası ticarette Çin ve Avrupa Birliği 

(AB) bir süredir ABD’ye kıyasla payını önemli ölçüde arttırmıştır. Bu gelişmelere rağmen Dolar’ın 

uluslararası rezervlerdeki ağırlığı nedeniyle uluslararası ödemeler ve finansal işlemlerde payı 
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günümüzde de güçlüdür. Japonya dışında gelişmiş ekonomiler genelde altın tutarken, gelişen 

ekonomiler uluslararası rezervlerinde ağırlıkla yabancı para tutmaktadırlar. Uluslararası döviz 

rezervleri arasında liderliği ABD doları almaktadır. Daha önceki yıllarda, %80 olan Dolar’ın payı, 

21. yüzyılda Euro’nun devreye girmesiyle azalmıştır (Özdemir ve Yavuz, 2021: 67).  

Grafik 1.’de 2021Q4 için para birimi bazında dünya çapında tahsis edilen rezervler 

verilmiştir. Grafiğe göre 2021 yılsonu itibariyle ABD dolarının dünyadaki ülkeler tarafından rezerv 

olarak tutulma payı %58,81 ile hâlâ birinci sırada olduğu görülmektedir. Arkasından sırasıyla 

%20,64’lik bir oran ile Euro, %5,57’lik bir oran ile Japon Yeni, %4,78’lik bir oran ile Sterlin, 

%3,01’lik bir oran ile diğer para birimleri, %2,79’luk bir oran ile Çin Renminbisi, %2,38’lik bir oran 

ile Kanada Doları ve %1,81’lik bir oran ile Avustralya Doları gelmektedir. 

 

 

Grafik 1. 2021 Sonu İtibariyle Para Birimi Bazında Dünya Çapında Tahsis Edilen Rezervler  

Kaynak: https://data.imf.org/ (Erişim Tarihi: 09.06.2022). 
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Grafik 2’de Para birimine göre dünya resmi döviz rezervleri 2020 yılı üçüncü çeyrek 

döneminden 2021 dördüncü çeyrek dönemine kadar verilmektedir.  

 

 

Grafik 2. Para Birimine Göre Dünya Resmi Döviz Rezervleri (Milyar ABD Doları) 

Kaynak: https://data.imf.org (Erişim Tarihi: 09.06.2022). 

Uluslararası bir para biriminin genel olarak üç ana işlevi vardır. Bunlar; hesap birimi, 

değişim aracı ve değer saklama aracıdır. Hesap birimi olma rolünü üstlenen uluslararası bir para 

birimi, sınır ötesi ticaret işlemlerini faturalandırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir para 

biriminin faturalandırma para birimi olma potansiyelini anlamak, üç işlevin tümü birbiriyle ilişkili 

olduğundan, para biriminin yatırım para birimi veya rezerv para birimi olarak ne ölçüde 

kullanılabileceğine ışık tutmaya yardımcı olacaktır. Piyasa oyuncuları hâlâ Renminbi’yi 

faturalandırma para birimi olarak kullanmakta tereddütlüdür. Çin para biriminin Çin ticaretini 

faturalamadaki payı, Amerikan ve Euro bölgesi ticaretini faturalandırmada sırasıyla ABD doları ve 

Euro’nun paylarına kıyasla küçüktür. Ayrıca, Çin ticarete dâhil olmadığında, Renminbi’nin ticari 

faturalandırma için para birimi olarak kullanımı çok daha az olacaktır. Buna karşılık, 

faturalandırmada en fazla kullanılan para birimi olarak Dolar, Asya-Pasifik bölgesinde ve hatta Euro 

bölgesinde hâkim bir paya sahiptir (Lai ve Yu, 2015: 194-195). 

Dış ticarette fatura para birimi seçiminin temel belirleyicileri sektör özellikleri ve ülke 

büyüklüğü olup, döviz alış-satış marjları da bir miktar rol oynamaktadır. Yabancı ihracatçılar ABD 

firmalarıyla rekabet içinde olduğundan, ABD’ye yapılan ticaret akışları ağırlıklı olarak Dolar 

cinsinden faturalandırılmaktadır. ABD’yi içermeyen ticaret akışlarında Dolar’ın kullanılması, 

6.927,23 6.990,97 6.971,79 7.070,33 7.087,77 7.087,14

2.359,64 2.526,41 2.404,80 2.458,88 2.462,44 2.486,88

523,64 561,39 554,28 560,9 561,66 576,22

668,19 715,35 686,3 672,2 681,42 671,77

231,1 246,57 250,01 270,01 264,29 286,93

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4

Other Currencies

Canadian dollars

Australians dollars

Japanese yen

Pounds sterling

Chinese renminbi

Euro

US dollars



Dış Ticarette Blokzinciri Teknolojisinin ve Kripto Paraların Kullanılabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme 

96 

firmaların fiyatlarını rakiplerininkiyle aynı seviyede tutması gereken homojen ürünlerdeki ticaret 

için geçerlidir. İhracatçılar mallarının fiyatını hangi para biriminde belirlemelidir? Dış pazara satış 

yaparken, ihracatçı firma işlemi kendi para biriminde, hedef ülkenin para biriminde veya üçüncü bir 

para biriminde fatura edebilir. Bu faturalandırma kararı, döviz kuru hareketlerinin uluslararası nispi 

fiyatları ne ölçüde değiştirdiğini etkileyerek şokların ülkeler arasında iletilmesi için merkezi bir rol 

oynamaktadır (Goldberg ve Tille, 2008: 177). 

4. BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN DIŞ TİCARET BEDELLERİNİN 

ÖDEMESİNDE KULLANIMI 

Blokzinciri teknolojisi, Satoshi Nakamoto’nun yeni, merkezi olmayan ticaret sisteminin nasıl 

oluşturulacağını ayrıntılı olarak açıklayan “Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi” adlı temel 

makalesinden türetilmiştir. Blokzincir bir dizi veri bloğu oluşturmak için kriptografiyi kullanan, 

merkezi olmayan bir veritabanı olarak hizmet veren Bitcoin’in temel teknolojisidir. Her blok, belirli 

bir zaman aralığı boyunca tüm işlem bilgilerini içerir ve bir sonraki bloğu oluşturmak ve taşınan 

bilgilerin gerçekliğini doğrulamak için kullanılır. Tüm işlem sonuçları, güvenlik saldırılarına karşı 

iş ispatı gibi çeşitli doğrulama mekanizmaları aracılığıyla ağdaki her bilgisayara yayınlanır (Chang 

vd., 2019: 1714).  

Kripto para birimleri, merkezi olmayan (dağıtık) defter ve blokzincirin etkileri üzerine 

yapılan araştırmalar, bunların maliyetleri en aza indirmek ve uzun vadede finansal alana büyük 

değişiklikler getirmek için potansiyel olarak güçlü araçlar olduklarını göstermiştir. Merkezi olmayan 

bir defterin kullanılması ve blokzincirinin otomasyonu, düşük maliyetler ve şeffaflık özelliklerine 

sahip olan ve küresel finansal piyasa üzerinde büyük etkileri olacak bir ödeme altyapısı için 

teknolojik bir model oluşturmuştur. Blokzinciri, borsadaki işlemlerin ve ödemelerin verimliliğini 

artıran akıllı sözleşmeleri teşvik etmektedir (Nguyen, 2016: 51). 

4.1. Blokzinciri Teknolojisinin Dış Ticaret Bedellerinin Ödemesindeki İşleyiş Süreci 

Blokzincirin finansal kurumlar için potansiyel değerini ortaya koymak için öncelikle mevcut 

ödeme sisteminin nasıl çalıştığını açıklamak gerekmektedir. Standart bir bankalar arası fon transferi 

sürecinde, gönderen banka ve alıcı banka birbiriyle hesap açmazsa, merkezi bir takas odasına veya 

ilişkili bankaya güvenmek zorundadırlar. İş akışı, uzlaşmanın uygulanmasından itibaren birkaç gün 

sürmekte ve bu arada takas odasına veya ilişkili bankaya bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Diğer 

taraftan her banka özel bir blokzinciri ağına üye olabilir. Blok zincir mutabakat algoritması 

sayesinde bankalar arası ödemeler artık farklı veri tabanları arasında mutabakatı gerektirmemekte, 

tek bir genel muhasebe defterine kaydedilmektedir. Ödeme, aracı taraf olmadan bankalar arasında 

gerçekleştirilebilir, bu da maliyeti etkin bir şekilde azaltabilir. Bu tür işlemler neredeyse aynı anda 
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gerçekleştiğinden karşı taraf riski azalmakta ve ödeme süresi milisaniye cinsine düşmektedir (Wu 

ve Liang, 2017: 221).  

Şu anda, bankalar arası bono işlemi bağımsız bir ticaret merkezi oluşturmamıştır ve ayrıca 

yetkili bir ticaret platformu da bulunmamaktadır. Bu nedenle, bazı bilim insanları bir takas odası 

kurmanın zamanının geldiğine inanmaktadır. Bu takas merkezine merkez bankasının hakim olması 

ve birçok finansal kurumu dahil etmeye teşvik etmesi tavsiye edilmektedir. Şekil 1’de Geleneksel 

fatura işlem modu verilmiştir. 
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                              Takas                                                                  Takas 

                                                               Mesaj Teslimi 

        Yediemin                                                                                                    Yediemin 

Şekil 1. Geleneksel Fatura İşlem Modu 

 

Şekil 1. Geleneksel Fatura İşlem Modu 

Kaynak: Wu ve Liang (2017) 

Alıcı ve satıcıların bonoları, takas odası alım satım (eşleştirme dahil) ve takas hizmetleri 

sağladığında saklama bankasına emanet edilir ve sonra saklama bankası takas odası ile takas yapar. 

İşlemlerde, hem takas odası hem de saklama bankası güvenilir üçüncü taraf kuruluşlardır. İşlem 

takas ve mutabakatına öncülük eden merkezi kurumlar vardır. Bununla birlikte, merkezi yapının 

kapalı kalma süresi ve veri kaybı sorunu kaçınılmazdır, bu da büyük finans kurumlarının aktif olarak 

merkezi olmayan bir ticaret yapısı aramasının nedenidir. Blokzinciri’in ortaya çıkışı böyle bir talebi 

karşılamaktadır (Wu ve Liang, 2017: 222). 

Bir tüzel kişi yalnızca kendi işlemlerini görebilirken, denetim otoritesi tüm bilgileri 

görüntülemek için yeterli yetkiye sahiptir. İlk çözüm, bankalara veya farklı gruplara ait sınır ötesi 

ödeme ağlarına kadar uzanabilir. Karşı taraf riskini en aza indirmek için, her banka, Şekil 2’de 

gösterilen her ödeme ağı için bir rezerv hesabı açmalıdır. 
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Şekil 2. Blokzinciri ile Birleştirilmiş İşlem Modu 

Kaynak: Wu ve Liang (2017) 

Blokzinciri teknolojisi ile birleşerek, fatura alım satım yapısı dönüştürülebilir. Takas odası 

yalnızca eşleştirme hizmetleri sağlar, gerçek işlem ve takas, merkezi olmayan bir blokzinciri 

platformunda gerçekleşir. Tüccar açısından en önemli değişiklik, takas hizmetinin hızlandırılması 

ve saklama bankası tarafından alınan saklama ücretlerinin ortadan kaldırılmasıdır (Wu ve Liang, 

2017: 223). 

4.2. Dış Ticaret Bedellerinin Ödenmesinde Blokzinciri Teknolojisi Kullanımının 

Avantajları 

 İşlemlere ait bilgileri kaydetmek için dağıtık bir defter (veya veri tabanı) olarak kullanılan 

blokzincirinin, değişmez, zaman damgalı, güvenli ve merkezi olmayan özellikleri sayesinde 

ilerleyen iş süreçlerini iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanılmaktadır (Chang vd., 2019: 

1713). 

Blokzincirinde verilerin değiştirilemeyeceği mekanizma sayesinde, düşük maliyetli bir 

küresel kredi sistemi kurulması mümkün olur. Blokzincirinde bir merkezi otoriteye ihtiyaç 

bulunmamakta olup tüm varlıklar ve sermaye akışları şeffaftır. Bu nedenle, blokzincirine dayalı bir 

kredi sistemi, bir ülkenin veya büyük finans kurumlarının kredi tekelleşmesini kırabilecektir. 

Mükemmel bir blokzinciri tabanlı kredi sistemi olup olmadığı hayal edildiğinde kendi kendine 

doğrulama yapılabilmesi sonucunda böyle bir süreç sadece daha şeffaf ve verimli olmakla kalmaz, 

aynı zamanda ulusal düzenleme maliyetini de düşürür. Blokzinciri teknolojisi ayrıca varlık kaydı, 

varlık menkul kıymetleştirme ve hatta fikri mülkiyet koruması gibi konularda geniş bir uygulama 

alanına sahiptir (Wu ve Liang, 2017: 224). 

Bilgilerin işlem sürecinde otomatik olarak kaydedilip izlenmesi, aktarılan paranın varış yeri 

ve amacını daha şeffaf hale getirmekte, bu da kara para aklama gibi mali suçlarla mücadeleye destek 
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olmaktadır. Kayıtların sayısallaştırılması ve doğrulanması sadece gerekli prosedürleri azaltmak ve 

kâğıt tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ticaret anlaşmalarının takip sürecini de 

kolaylaştırır. Ayrıca, bankaların ve düzenleyici kurumların müşterileri daha kolay takip edebilmesini 

finansal işlemlerin daha iyi korunmasını sağlar. Blokzinciri, işlemlerin hızını ve verimliliğini 

artırmaya yardımcı olur, normal süreçte 3 iş gününe kadar olan işlemlerin tamamlanma süresini 

kısaltır. Blokzinciri teknolojisi, kayıt tutma ağlarını birbirine bağlamaya, işlem maliyetlerini 

düşürmeye ve finansal piyasaya erişimi artırmaya yardımcı olabilir. Blokzinciri teknolojisinin 

uygulanmasıyla 2 milyon banka işleminin ortadan kalkacağı tahmin edilmektedir (Nguyen, 2016: 

52).  

Bir akreditif ödemesi durumunda, süreç blokzinciri teknolojisi kullanılarak kabulün 

verilmesinden itibaren 7-10 gün arasında sürse de, bir kredi mektubu ödemesi için gereken bu süre 

4 saatin altına düşürülebilir (Belu, 2019: 10). Uluslararası ticarete dahil olan kuruluşların (hükümet 

karar vericileri, uluslararası kuruluşlar, şirketler) blokzinciri tabanlı uygulamaları benimsemeleri 

ölçüsünde, bu teknoloji ticaretin küreselleşmesi yolunda bir paradigma kaymasına yol açabilecektir. 

Blokzinciri, uluslararası ticaretin gelişimini hızlandırması, bu teknolojinin uygulanması nedeniyle 

işlemlerin değeri 2025 yılına kadar bir trilyon dolar artması beklenmektedir (Belu, 2019: 14).  

4.3. Blokzinciri Teknolojisinin Geliştirilmesi Gereken Yönleri 

 Blokzinciri teknolojisinin yaygın olarak kullanımı ile ilgili çeşitli riskler vardır. Blokzinciri 

ağı sisteme katılan tüm bankalar arasında paylaşılacağından, kendi sistemlerini geliştirmek için 

bankalar arasındaki rekabet gücünü sınırlayabilecektir. Kripto para birimleri ile ilgili mevzuat 

eksikliği, blokzinciri teknolojisinin yaygın olarak uygulanmasını engellemektedir. Bu durum, 

blokzincirin ödeme endüstrisinde bir atılım yapmasını çok zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, 

blokzincirinin gerçek dünyada uygulanması, özellikle hukuk ve politika olmak üzere çeşitli 

yönlerden kapsamlı bir hazırlık gerektirmektedir. Blokzincirin doğası, geleneksel modelin doğasının 

tersi olduğundan, müşteri koruması, kara para aklama, teröre fon transferinde kullanım, vergi, takas 

ve sermayenin yanı sıra parasal yönetim gibi birçok konu üzerindeki etkisi net değildir (Nguyen, 

2016: 52).  

Farklı tüzel kişilerin işlem gizliliği ciddi bir sorun olabilir. Çünkü geleneksel blokzincirinde 

her tüzel kişinin bilgisayarı diğer katılımcıların kayıtlarına erişebilir. Bir işlemi şifrelemek için bir 

anahtar (genel anahtar, özel anahtar) kullanmak bu sorunu çözmenin bir yolu olabilir (Wu ve Liang, 

2017: 221). Kripto paralarla ilgili bir diğer olumsuzluk karmaşık defter tutma prosedürleri gibi 

dezavantajlar da depolama sorunlarına ve hesaplama kaynaklarının tüketimine neden olmaktadır 

(Chang vd., 2019: 1714). 
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5. KRİPTO PARALAR 

Finansal piyasaların, zamanla teknolojik dönüşümüyle beraber bankalar aracılığıyla paranın 

mülkiyeti ve hareketleri elektronik ortama taşınmıştır. Geliştirilen teknolojiler sonucu ödemeler, 

para transferleri ve ticari işlemler, dijital ortamda hızlı ve güvenilir bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Kripto para birimleri de, bu teknolojik gelişmelerin sağladığı önemli 

değerlerden biri olarak görülmektedir. 2008 yılında ortaya çıkan ve küresel anlamda kabul gören 

Bitcoin’den sonra çok sayıda yeni kripto para birimi ortaya çıkmıştır (Özkul ve Baş, 2020: 57). 

Akıllı sözleşmeler için en çok kullanılan platform, her katılımcının tüm akıllı sözleşmelerin 

bir kopyasına sahip olduğu on binlerce bilgisayara dağıtılan bir blokzinciri olan Ethereum’dur. 

Akıllı sözleşmelerin en önemli avantajları; hız, güvenlik, aracıların ortadan kaldırılması ile 

maliyetlerin düşürülmesi olarak sayılabilir. Bir ihracat-ithalat işleminde sözleşme taraflarından biri 

ürün gönderimi ve diğeri ödemede bulunmaktadır. Aynı zamanda, nakliyeyi, malların sigortasını, 

bedelin ödenmesini (banka) sağlayan bir dizi başka şirket de işlemde yer almaktadır (Belu, 2019: 5).  

Bitcoin giderek daha popüler hale geldikçe, altta yatan blokzinciri teknolojisinin çeşitli 

araştırmaları ve uygulamalarında bir artış eğilimi görülmektedir. Ethereum ilk merkezi olmayan 

ticaret sistemidir. Tedarik zinciri menşei, kalabalığa dayalı fon yaratma, türev ticareti ve tahmin 

piyasaları gibi çok sayıda şirket ve ilgili kişiler, Ethereum üzerinde çok çeşitli akıllı sözleşme 

uygulamaları yaratmıştır (Wu ve Liang, 2017: 219). 

Ticaret uyuşmazlığı ortaya çıktığında blokzinciri platformunun değişmez özellikleri ve 

dağıtılmış doğrulamasına dayanarak, Ethereum akıllı sözleşmesinde, Uluslararası Ticaret Odası 

tarafından tahkim talep edilir. Büyük anlaşmazlıklar, tahrif edilmiş belgelerden ve asılsızlıktan 

kaynaklanıyorsa, ticaretin ertelenmesine ve maliyet artışına neden olacaktır. Buna karşılık akıllı 

sözleşmeler, bu tür anlaşmazlıkları büyük ölçüde azaltabilecek olan dağıtılmış defterdeki her 

değişikliği kronolojik olarak kaydeder (Chang vd., 2019: 1717). 

Ripple, blokzinciri tabanlı bir sınır ötesi ödeme sistemidir. Ripple’da işlemlerin doğrulaması,  

tutarlılığı gözlemleyen tanınmış bir finans kurumu tarafından yürütülür. Ripple, sınır ötesi 

ödemelere likidite sağlamak için döviz bozdurma işlemini de dâhil edebilir (Wu ve Liang, 2017: 

222). 

6. BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ VE KRİPTO PARALARIN ULUSLARARASI 

TİCARETTE KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 

Finans, ihracat-ithalat işlemleri için hayati öneme sahiptir. Alıcı malların değerini aldıktan 

sonra toplam tutarın küçük bir yüzdesi için peşin ödeme yapar. İhracat-ithalat işlemlerinin %80’e 

kadarı, akreditif ve tedarik zinciri finansmanı gibi geleneksel tekniklerle finanse edilmektedir. Bu 

finansman teknikleri, talep edilen belgeler nedeniyle yüksek maliyetler, hantal prosedürlerle ve aynı 
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zamanda bir ihracat-ithalat işlemi sürecinde yer alan çok sayıda katılımcıyla ilişkilidir. Blokzinciri 

teknolojisi, özellikle akreditif yoluyla finans sürecini dijitalleştirebilir. Finansman sürecinde 

blokzincirine dayalı uygulamalar bulunmaktadır. Örneğin: Eylül 2016’da Barclays ve Wave, blok 

zincir teknolojisini kullanarak bir ihracat-ithalat işlemini finanse etmiştir. Hyperledger Fabric 

tarafından oluşturulan, dokuz Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ve 11 AB ülkesini kapsayan banka 

merkezli bir platformdur. Tüccarlar, bankaları aracılığıyla platforma üye olurlar, taraflar sözleşme 

şartlarını (pazarlanan mal, fiyat, ödeme koşulu) kabul ettikten sonra işlemler platforma kaydedilir. 

Akıllı sözleşme, taraflarca belirlenen koşullar yerine getirildiğinde otomatik ödeme ile ödeme 

garantisi sağlar (Belu, 2019: 10). 

Apple Pay, PayPal ve Google Cüzdan gibi mobil ödeme sistemlerinde kıyasıya rekabet 

bulunmaktadır. Bitcoin için politika çerçevesi yeterince şeffaf değilken, politika yapıcılar 

“Anlamadıysam, sevmem” dedikleri için riskleri sevmemektedirler. Ayrıca, Blokzinciri, tasarruf ve 

para transferi işlevlerini ayırmaya yardımcı olarak, yeni başlayanların para gönderip almasına ve 

yöneticilerin aracı kullanmadan para işlemlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır (Nguyen, 

2016: 53). 

Dünyanın önde gelen finans kurumları, blokzinciri keşfetmek için adım atmaktadırlar. 

Citibank, küresel bir bankacılık ağıdır ve bankacılık ağlarında sınır ötesi fon akışları için blokzinciri 

teknolojisini kullanmanın yollarını araştırmaktadır. Bu teknolojinin sınır ötesi transferleri 

basitleştirmeye ve transfer maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacağı beklenmektedir. Avustralya 

Menkul Kıymetler Borsası yönetimi tarafından, dağıtılmış defteri kebir teknolojisinin işlem sonrası 

süreçleri büyük ölçüde basitleştirip hızlandırabileceğine, risk, yönetim ve uyum harcamalarını 

azaltabileceğine, yatırımcıların neredeyse eşzamanlı olarak uzlaşmaya izin verebileceği 

beklenmektedir (Wu ve Liang, 2017: 220). IBM tarafından geliştirilen Blokzinciri tabanlı küresel 

ödeme sistemi kullanılarak saniyelerle ölçülebilecek sürede 48 ülke ve 72 para birimi ile transferler 

gerçekleştirilmektedir (Özyüksel ve Ekinci, 2020: 89). 

Temmuz 2018’de yirmi şirket ve beş büyük bankanın katılımıyla blokzinciri teknolojisi 

kullanılarak ödeme işlemi gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük finans ve bankacılık kurumu olan 

Hongkong ve Shanghai Banking Corporation (HSBC), blokzinciri teknolojisini kullanmış ve bir 

ihracat işlemi için ilk finansmanı sağlamıştır. Cargil tarafından başlatılan işlem soyanın Arjantin’den 

Malezya’ya teslim edilmesini amaçlamıştır. Yeni teknolojiyi temel alan işlemdeki katılımcılar, R3 

konsorsiyumu Corda Blokzinciri tarafından geliştirilen bir platform kullandılar. İşlemin normalde 

5-10 gün arasında sürmesi beklenirken, blokzinciri teknolojisi kullanılarak işlemin yürütülmesi için 

gereken süre 24 saate inmiştir (Belu, 2019: 11). 
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Batavia, Bank of Montreal, CaixaBank, Commerzbank, Erste Group, IBM ve UBS’den 

oluşan bir konsorsiyum tarafından kurulan blokzinciri teknolojisine dayalı bir ticaret finansmanı 

platformudur. İlk işlemler, Avusturya’dan İspanyaya tekstil hammaddelerinin ihracatı ve 

Almanya’dan İspanyaya otomobillerin teslimatı olarak gerçekleştirildi. Batavia üyelerine sunulan 

imkanlar; sözleşmelerin akdedilmesi ve akıllı ödeme uygulamasıdır (Belu, 2019: 11). 

Fracht Swiss grubu, taşıma belgesini dijitalleştirmek için 2018’de blokzinciri platformu 

Smart Bill of Lading’e dayalı yenilikçi çözümler sağlayıcısı CargoX ile işbirliği yapmaya başladı. 

CargoX platformu, şirketlerin bir konşimentonun (CargoX Smart B/L) dijital transferini 

kolaylaştırarak, Ethereum blokzinciri ağından (akıllı sözleşmeleri yöneten bulut merkezi olmayan 

bir platform) orijinal taşıma belgelerini görüntülemesine ve kullanıma sunmasına olanak 

tanımaktadır. Eşlik eden belgeler bulut ortamında şifreli biçimde sunulur (Belu, 2019: 13). 

SONUÇ 

Dış ticarette ödemeler ve ulusal paralar ile takas denildiğinde akla ilk önce bankacılık 

işlemleri ve finansal piyasalarla ilişkisi gelecektir. Bu başlık ise konunun derinliği açısından birçok 

alt başlık barındırmaktadır. Aktif-pasif ve risk yönetimi, hazine operasyon ve fon yönetimi, muhabir 

bankacılık ve sendikasyonlar, ankes yönetimi ve muhasebe, SWIFT, mevzuat ve krediler vb. gibi 

konuları bankacılık ve finansal piyasalar özelinde tartışmak mümkün olabilecektir. Küresel finans 

krizinin ardından dünya, bankacılık ve finansal faaliyetlerin daha fazla düzenlemeyle sıkılaştırılması 

için daha fazla çaba sarf etmektedir. Bununla birlikte, birçok kişi politika yapıcıların, halkı kamu 

yararı için sistemi doğrudan müdahale etmeye ve değiştirmeye yetkilendirerek özgürlük ve şeffaflığı 

teşvik etmesi gerektiğine inanmaktadır.  

Blokzinciri hâlâ geliştirme aşamasındadır ve işin yürütülme şekli büyük ölçüde 

değişmektedir. Yeni teknolojiler, yazılımlar, teknik ilerleme, yenilikçi lojistik çözümlere ve/veya 

daha düşük lojistik maliyetlere yol açabilecek destekleyicilerdir. Blokzinciri teknolojisini 

benimsemek amacıyla, bir ticaret işlemi başlatmak, sözleşme yapmak ve yürütmekle ilgili taraflar 

(imalat firmaları, ithalatçı firmalar, ticari bankalar, sigorta şirketleri, lojistik şirketleri, liman 

yetkilileri) bir platform üzerinde yeni sistemleri içeren bir protokol geliştirmektedir.  

Dış ticaret işlemlerinde finansman ve ödeme süreçlerinde blokzinciri uygulaması sayesinde 

bankalar bu faaliyetleri dijitalleştirebilecek ve dolayısıyla ödeme/finansman yöntemlerine ilişkin 

maliyetlerin azalmasına ve daha kolay erişimi mümkün olabilecektir. Yeni dijital teknolojinin ortaya 

çıkışı bankaların aracılık rolünü zayıflatmaktadır. Bankalar, teknoloji şirketleri, piyasa ve 

düzenleyici kurumlar arasındaki işbirliği, müşterilerin katkılarıyla, tüketicilere, finansal sisteme ve 

genel olarak ekonomiye büyük faydalar sağlamayı vaat etmektedir. Belki de bankaların ve diğer 

şirketlerin mevcut dijital devrimin doğası hakkında yeni bir düşünme biçimini kabul etme zamanı 



Barış Aksoy 

103  

gelmiştir. İş modelini dönüştürerek trende öncülük etmek ve blokzinciri teknolojisini finansal 

faaliyetlerde uygulamak için adımlar atmak, genel olarak şirketlerin sürdürülebilir kalkınması için 

hazırlık olacaktır. 

Blokzincir’in bankacılık faaliyetlerinde uygulanması birçok engelle karşı karşıyadır. İlk 

olarak, düzenleyici kurumlar bankalardan iş modelinin hızlı bir şekilde basitleştirilmesini talep 

ederken, bankalar kâr üzerinde hissedarların baskısı ile karşı karşıyadır. Özellikle geleneksel 

sistemin getirdiği güç ve faydalar, onları değişime karşı daha isteksiz olmalarına ve yeni teknolojinin 

belirsizliğinden daha fazla korkmalarına neden olmaktadır. Bitcoin son bir kaç yıldır piyasada 

olmasına rağmen yaygın olarak kullanılmamaktadır. Sebeplerden biri, Bitcoin’e halk tarafından 

kolayca erişilemediği için kullanıcı deneyiminin oldukça sınırlı olmasıdır. Ayrıca, hükümetlerin 

desteğinin olmaması ve yasal olarak kabul görmemesi de para biriminin neden yaygınlık 

kazanmadığını açıklamaktadır. 

Gelecekteki araştırmalar, nakit avans ve açık hesap koşullarının yanı sıra ticari alacak 

sigortası kullanımına ilişkin kapsamlı verilerden yararlanarak bu alandaki açığı kapatabilecektir. 

Ticaret finansmanının uluslararası ticareti nasıl şekillendirdiğini anlamak için, firma ve endüstri 

özelliklerinin firmaların uluslararası ödeme tercihlerini nasıl etkilediğinin daha fazla araştırılması 

gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Küreselleşen dünya ile birlikte ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda ülkeler arası geçiş 

daha hızlı ve kolay hale gelmiştir. Ülkelerin kaynaklarını maksimum verimle ve minimum maliyetle 

kullanabilmesi uluslararası ticaretin önemini artırmıştır. Ülkeler arası artan ticaret faaliyetleriyle 

birlikte dış ticarette ödeme yöntemleri gelişmiş ve çeşitlenmiştir. İşlem yapanlar açısından işlemlerin 

yavaşlığı, vergi yükümlülükleri, bürokratik engeller gibi nedenlerle alıcı ve satıcı açısından fayda 

durumu değişmekte ve farklı ödeme yöntemleri gündeme gelmektedir.  Diğer taraftan bu süreçte, 

kayıt dışı alışveriş sorunları, kurlardaki değişikliklerin taraflardan birinin zararına diğerinin yararına 

olması, dolandırıcılık ya da işlem yapılan ülkedeki hukuki kısıtlar gibi sorunlar ortaya 

çıkabilmektedir. Bu süreçte mevcut ekonomik sistemde güvenli olarak kabul edilen bankacılık 

sektörü dış ticarette önemli bir rol üstlenmiştir. Bankaların alıcı ve satıcı açısından güvenli ödeme 

yöntemi oluşturması ve gerekli durumlarda taraflara rücu edebilmesi tercih edilmesini artıran 

nedenler arasında sayılabilmektedir. Bankalar ise yaptıkları aracılık işlemleri karşılığında komisyon 

talep ederek taraflara daha güvenli bir ortamda ticaret imkânı sunmaktadırlar.  

Uluslararası ticari faaliyetlerde bulunan firmalar arasında yapılan sözleşmelere uyulması, 

karşılıklı çıkarların korunması tarafların üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesine 

bağlıdır. Birbirlerini ve işlem yapılan yerel pazarı tanımayan satıcılar güvenli bir ödeme aracını 

tercih etmek isterler. Alıcılar mallarını teslim almadan satıcıya ödenmesi gereken tutarı ödemek 

istememekte; satıcı ise sattığı malların bedelini eksiksiz ve zamanında alacağından emin olmak 

istemektedir. Uluslararası ticarette temel olarak kabul edilen ödeme yöntemleri: mal mukabili 

ödeme, peşin ödeme, vesaik mukabili ödeme, kabul kredili ödeme ve akreditif ödeme yöntemleridir. 

Hangi ödeme yönteminin seçileceği alıcı ve satıcı arasındaki güvenin derecesi, tarafların birbirini 

tanıma düzeyi, mesafe, nakit ödeme kabiliyeti, malın niteliği, ürünün sektörde ve yerel pazardaki 

konumu, potansiyeli, taraf ülkelerdeki ekonomik ve politik istikrar, hukuki düzenlemeler başta 

olmak üzere birçok iç ve dış faktörlere bağlı olarak değişmektedir (Hilkelman, 2002:18). 

Bu bölümde dış ticarette temel ödeme yöntemleri olan mal mukabili ödeme, peşin ödeme, 

vesaik mukabili ödeme, akreditif ve kabul kredili ödeme yöntemleri incelenecek; bankaların etkin 

rol aldığı akreditifli ödeme yöntemi detaylı olarak ele alınacak ve Türk bankacılık sektöründeki 

durumu değerlendirilecektir.   

1. ÖDEME SİSTEMİ KAVRAMI 

Ülkeler arasında bulunan ekonomik, coğrafi, sosyolojik birçok farklılıklar nedeniyle mevcut 

sistemde varlığını bildiği fakat kaynaklarında bulunmayan mallar ya da üretmesi çok maliyetli olan 

ürünler bulunmaktadır. Bu durumda ülkeler ihtiyacı olan kaynakları almak ve sahip olduklarını da 

satmak maksadıyla diğer ülkelerle ticari faaliyetler gerçekleştirmektedirler (Agbonika, 2015:21). 
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Ödeme sistemi ise ekonomik birimler arasında gerçekleşen mal ve hizmet değişiminin daha 

hızlı ve güvenli olmasını sağlayan, birtakım yasal düzenleme ve standartları içeren, örgütsel çatıyı 

ve işletim sürecini oluşturan, etkin kurulmuş haberleşme ağını kapsayan bir süreçtir. Sistem, üç ya 

da daha fazla katılımcı arasındaki ticari faaliyetten kaynaklanan bedelin ödenmesini sağlamak 

amacıyla gerekli altyapı hizmetlerini ve sözleşme hükümlerine uyulması gereken ortamı oluşturan 

bir yapıdır. Bahsedilen sistemde ödemelerin güvenli aktarılmasına aracılık faaliyetinin yanı sıra 

ödemenin hangi koşullar altında yapılacağını kapsayan bir süreç olarak ele alınmaktadır. Taraflar 

açısından bağlayıcılığı olan kurallar ve yasalar ödemelerin aksamadan devam etmesine olanak 

sağlamaktadırlar (TCMB, 2014:2). 

Ödeme sistemleriyle ilgili olarak öne çıkan olgulardan birisi takastır. Takas, sisteme 

gönderilen transfer emirlerinin aktarımı ve karşılıklı iletilmesine aracılık edilmesi, gerekli görüldüğü 

durumlarda taraflar aralarında anlaşmışsa provizyon alınması ve sisteme tanımlanan ödeme 

emirlerinin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Konuyla ilgili bir diğer önemli kavram 

mutabakattır. Mutabakat temel olarak uzlaşma olarak ifade edilmektedir. İki veya daha fazla taraf 

arasındaki fon veya menkul kıymet aktarımından kaynaklı yükümlülüklerin taraflarca yerine 

getirilmesini ifade etmektedir. Taraflar arasında ödemenin gerçekleştirileceği yöntem, miktar ve 

zaman gibi temel unsurlar uzlaşma kapsamında ele alınmaktadır (TCMB, 2014:2-3; TDK, 2019). 

Günümüz küresel pazarında istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmek, yerli ve 

yabancı pazardaki firmalara karşı rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için ihracatçıların müşterilerine 

daha uygun ödeme yöntemleri ve satış koşullarını sağlaması gerekmektedir. Ödemenin zamanında 

ve eksiksiz olması ihracatçılar açısından en önemli etkenlerden biri olduğu için ödenmeme riskini 

en aza indirmekle birlikte ithalatçının taleplerini karşılayacak uygun bir ödeme yönteminin seçilmesi 

gerekmektedir (Fujiyama, 2012:3). 

2. DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ 

Dış ticarette ödeme yöntemleri sözleşme taraflarının her birinin haklarını koruyacak en 

düşük maliyetle en yüksek kârı sağlayacak ve aynı zamanda da güvenli, hızlı bir ödeme sistemi 

oluşturulacak şekilde taraflar arasında ortak olarak belirlenmektedir. Bu arada ihracatçı ve ithalatçı 

açısından yarar sağlamada farklılıklar olduğu için seçilen ödeme yöntemleri de çeşitlilik 

göstermektedir. Taraflar malın niteliği, ekonomik, sosyal ve hukuki koşulların uygunluğu ölçüsünde 

en uygun ödeme yöntemini seçmektedirler. Burada temel ödeme yöntemleri olan mal mukabili 

ödeme, peşin ödeme, vesaik mukabili ödeme, akreditifli ödeme ve kabul kredili ödeme süreçleri 

incelenmektedir.  
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2.1. Mal Mukabili Ödeme 

Ticari sistemde açık hesap olarak da bilinen mal mukabili ödeme yönteminde, ihracatçı satış 

sözleşmesine konu olan malları ve ihracat belgelerini ithalatçıya göndermekte, ithalatçı teslim aldığı 

malların bedelini sözleşmede belirlenen tarihte ödemektedir. Satıcı göndermiş olduğu malın bedelini 

daha sonraki kararlaştırılan bir tarihte aldığı için kredili satış olarak da ifade etmek mümkündür. Bu 

ödeme yöntemi alıcıya avantaj sağlarken, satıcının mal bedelini teslim alamama riskini de 

beraberinde getirmektedir. Bu nedenle ihracatçılar sadece tanıdığı ve yeterince güvendiği alıcıları 

tercih etmekte, mal değerinin çok yüksek olmadığı riske edilebilir ürünlerle yeni pazarlara girmek 

istediği durumlarda tercih etmektedirler (Turhan, 2013:79). 

Şekil 1’de mal mukabili ödeme yönteminin işleyiş şekli verilmektedir.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Şekil 1: Mal Mukabili Ödeme Yöntemi 

Kaynak: Özalp, A. (2011). UCP 600’ın Kullanılması ve Akreditif, Türkmen Kitabevi, İstanbul, s.17. 

Mal mukabili ödeme yönteminde işlem süreci şu şekildedir: ithalatçı ve ihracatçı aralarında 

mal alım veya satım sözleşmesi yapmakta ve sözleşmede mal mukabili ödeme yönteminin olacağını 

da açıkça belirtmektedirler. Bahsedilen sözleşmeye dayanarak, satıcı alıcıya anlaşma kapsamındaki 

süre içinde malları sevk etmekte ve mallara ilişkin gerekli belgeleri göndermektedir. Alıcı, gümrükte 

gerekli işlemleri yerine getirerek malı aldıktan sonra malların bedelini sözleşmede belirtilen süre 

içinde satıcıya transfer edilmesi için bankasına ödeme ve transfer talebinde bulunmaktadır. Alıcının 

bankası ise aldığı talimata göre mal bedelini satıcının banka hesabına transfer etmektedir. Satıcının 

bankası tarafından mal bedeli olarak gönderilen paranın satıcıya aktarılması ile birlikte ödeme süreci 

tamamlanmaktadır (Turhan, 2013:80). 

Mal mukabili ödeme yönteminde satıcıdan ürünün çıkması, alıcıya iletilmesi ve alıcının mal 

bedelini sözleşmede belirtilen tarihte ödemesinden dolayı alıcı ve satıcı dışında da taraflar 

bulunmaktadır. Bunlar; ihracatçı, muhabir banka, ithalatçı, amir banka şeklinde sıralanabilir. 

İhracatçı, satılan ürünün alıcıya gönderilmesini sağlayan taraftır. Malları gönderdikten sonra sevk 

belgelerini kendi ülkesinde işlem yaptığı bankaya teslim etmektedir. Muhabir banka; ihracatçının 
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kullanmayı tercih ettiği bankadır. İthalatçı, ihracatçı tarafından yollanan ürünlerin teslim alınması 

ve seçilen bankaya ödeme işlemlerinin yapılmasını yürüten taraftır. Amir banka ise ithalatçı 

tarafından alınan ürünlerin ödemesini muhabir bankaya aktaran banka olarak ifade edilebilir (Şahin, 

2002:21). 

Mal mukabili ödeme yönteminde satıcı önce malları ve belgeleri göndermekte, daha sonra 

mal bedelini teslim almaktadır. Uygulamada alıcı ve satıcı arasında her ne kadar yeterli güvenin 

sağlandığında seçilen bir yöntem olsa da tarafları hukuki açıdan koruyan sözleşmeler yapılmakta ve 

bankalar en önemli güvence birimi olarak faaliyet göstermektedir. Yapılan sözleşmelerde; mal 

bedeli, teslim zamanı, ödeme yöntemi gibi taraflar arasında anlaşmazlık çıkması olası konuların 

açıklığa kavuşturulması amaçlanmaktadır (Varlık ve Uçar, 2017:3). Mal mukabili ödeme yöntemi 

ithalatçı açısından cazip olsa da ihracatçı açısından riskli bir yöntem olduğunu söylemek 

gerekmektedir.  

2.2. Peşin Ödeme 

Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemlerinden ihracatçı açısından en çok tercih edileni olan 

peşin ödeme yöntemi, genellikle firmaya özel üretilen malların ticareti esnasında kullanılmakta olup 

risk seviyesi alıcı için yüksekken satıcı için en düşük olan ödeme aracıdır. Bahsedilen ödeme 

yönteminde ithalatçı, satın alınan malların bedelini teslimat gerçekleşmeden seçilen aracılar 

aracılığıyla ihracatçıya aktarmaktadır (Megep, 2008:3-4).  Mal bedelinin göreceli düşük olduğu 

işlemlerde veya alıcı ve satıcının arasındaki güven ilişkisinin yüksek olduğu ticari işlemlerde taraflar 

peşin ödeme yöntemini tercih ederek satıcı malları sevk etmeden alıcı mal bedelini transfer 

etmektedir (Bergami, 2009:192). Peşin ödeme yönteminde en yaygın kullanılan ödeme araçları 

banka havaleleri ya da kredi kartlarıdır. Avantajlarının yanı sıra ithalatçı henüz gönderilmeyen 

malların ödemesini yaptığı için ithalatçı tarafından en az tercih edilen yöntemi olduğu söylenilebilir 

(Fujiyama, 2012:3). 

Şekil 2’de peşin ödeme yönteminin işleyişi gösterilmektedir. 

   

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Peşin Ödeme Yöntemi 

Kaynak: Özalp, A. (2011). UCP 600’ın Kullanılması ve Akreditif, Türkmen Kitabevi, İstanbul, s.16. 
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Peşin ödeme yönteminde işlem süreci şu şekilde işlemektedir: ithalatçı ve ihracatçı aralarında 

mal alım satımı hakkında anlaşıp satış sözleşmesi yapmakta ve ödemenin peşin olacağını da açıkça 

belirtmektedirler. Sözleşme hükümlerine bağlı olarak satıcı alıcıya proforma fatura göndermektedir. 

İthalatçı mal bedelini ödemek için proforma fatura ve kendi ödeme talimatıyla birlikte anlaşmalı 

olduğu bankaya başvurmaktadır. İthalatçının talimatı üzerine aracı banka mal bedelini ihracatçının 

bankasına transfer etmektedir. İhracatçının bankası ise mal bedelini ihracatçıya peşin ödemektedir. 

İhracatçı peşin aldığı mal bedeli sonrasında malları sevk etmektedir. Malların yüklenmesiyle birlikte 

gerekli evraklar da gönderilmektedir (Özalp, 2010:15-16). Böylelikle sözleşme sonlanmaktadır. 

İthalatçı bu ödeme yöntemini ihracatçıyı iyi tanıyorsa ve ihracatçının sözleşme hükümlerine bağlı 

bir şekilde hareket edeceğini, malları zamanında, tam ve eksiksiz teslim edeceğine inanıyorsa kabul 

etmektedir. Bunların yanı sıra ithalatçının likit sıkıntısı olmaması ve peşin ödemeden kaynaklı cazip 

oranda iskonto oranı elde etmesi, ithal edilecek mallara rekabet içinde olduğu firmalardan önce sahip 

olmasının getireceği avantajlar ithalatçıyı riskli de olsa peşin ödeme yöntemini tercih etmeye iten 

sebepler arasındadır (Kaymakçı, 2007:331). 

2.3. Vesaik Mukabili Ödeme  

Vesaik mukabili ödeme yöntemi, ithalatçı firmanın bankasının mal bedelini, ihracatçının 

bankasına ödemesi karşılığında belgelerin ithalatçıya teslim edilmesini sağlayan bir ödeme türüdür 

(Gürsoy, 2014:13). Vesaik mukabili ödeme, ihracatçının malları sevk etmek üzere taşıma vasıtasına 

yüklemesinden sonra gerekli vesaikleri bankası aracılığıyla ithalatçının bankasına gönderdiği ve 

ithalatçının bankası tarafından malın bedeli tahsil edildikten sonra vesaiklerin ithalatçıya teslim 

edildiği bir ödeme türüdür. Burada ithalatçı ödeme yapmadan belgeleri ve sonrasında da malı 

gümrükten alamayacağı için ihracatçı açısından daha güvenli bir yöntem olduğu söylenilebilir 

(Kaya, 2013:134).  

Vesaik mukabili ödeme yönteminde işlemi satıcı başlatmaktadır. Bankanın aracılık görevi 

ve sorumluluğu ise ihracatçı tarafından verilen talimata göre malın çekilmesini sağlayacak belgeleri 

ithalatçıya teslim etmek şeklindedir. Akreditif ödeme yönteminde olduğu gibi malın bedelinin 

ödenmesinde sorumluluk bankalarda değildir. Ayrıca bankalar, belgelerin geçerliliğine dair 

sorumluluk almamaktadırlar. Bankalar belgeleri sadece dış görünüşleri itibariyle ve makul bir özenle 

inceleme yükümlülüğündedirler fakat imzanın sahte olup olmaması gibi geçerlilikler konusunda 

hukuki sorumlulukları bulunmamaktadır (Reisoğlu, 2005:39). Vesaik mukabili ödemenin 

akreditiften diğer farkı ise vesaik mukabili ödemede işlemi satıcı başlatırken, akreditifte işlemi alıcı 

başlatmaktadır (Ataman ve Sümer, 2000:31). 

Şekil 3’te vesaik mukabili ödeme yönteminin işleyiş şekli verilmektedir. 
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Şekil 3: Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi 

Kaynak: Özalp, A. (2011). UCP 600’ın Kullanılması ve Akreditif, Türkmen Kitabevi, İstanbul, s.19. 

2.4. Akreditif 

Akreditif, alıcının (amir) talep ve talimatına dayanarak, bir bankanın (amir bankası) belirli 

bir tutara kadar, belirli bir vadede, kararlaştırılan belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine 

getirilmesi suretiyle satıcıya (lehdar) ödeme yapacağını, lehdar tarafından keşide edilen poliçeleri 

kabul veya iştira edeceğini satıcıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesi işlemidir (Arzova, 2006: 255). 

Akreditif şartlı bir taahhüttür. İthalatçının bankası, müşterisi tarafından verilen talimata göre 

belirli bir vadede belirli bir tutara kadar akreditif metnindeki şartların ihracatçı tarafından yerine 

getirilip ihracata yönelik belgelerin ibrazı karşılığında ihracatçıya ödeme yapacağını taahhüt 

etmektedir (Aktepe, 2013:117-118). Akreditif, belirli belgelerin ibrazı karşılığında lehdara belirli bir 

tutarı ödeme taahhüdü içeren bir sözleşmedir; bir kredi olarak algılanmaması gerekir. Bir bankanın 

ithalatçı firmanın talimatı üzerine bir akreditif açması işlemi hukuki olarak ithalatçıya açılmış kesin 

bir kredi türü değildir. İthalatçı akreditif tutarının tamamını bankaya yatırdığında bir nakdi kredi 

olmayıp işlem karşılığı komisyon alınmaktadır. İthalatçının akreditif talimatı üzerine bir gayrinakdi 

kredi açılmakta ve bankanın akreditif meblağını lehdara ödemesi üzerine bu meblağı ithalatçıya rücu 

etmektedir (Reisoğlu, 2005:40). 

Akreditif ödeme yönteminin ismi alım-satım esnasında düzenlenen belgeden gelmektedir. 

Akreditif belgesi bir tür garanti belgesi olarak da bilinmektedir. Alıcı ve satıcı arasında gerçekleşen 

sözleşme hükümleri gereğince alınan malların bedelinin ödenmesi, malların kararlaştırılan 

özelliklerde olması gibi konuları kapsayan bir garanti altına alma işlemidir (Varlık ve Uçar, 2017:4).  

Akreditif ödeme yönteminde birtakım aşamalar bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla aşağıdaki 

gibi açıklanabilir (Gayıpov, 2013:41-43): 
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 Alıcı ve satıcı aralarında satın alınmak istenen ürüne göre anlaşma hükümleri belirlenir 

ve sözleşme gerçekleşir. 

 İthalatçı kendi bankasından akreditif belgesini talep eder. 

 İthalatçının bankası satıcının bankası ile irtibata geçip durumu bildirir. 

 Akreditifin bildirildiği ihracatçı bankası ise bunu satıcıya bildirir. 

 Ürünler yüklenir ve yola çıkarılır. 

 Satıcı malları gönderdiğini kanıtlayan belgeleri kendi bankasına teslim eder. 

 İhracatçı muhabir bankadan malın ödemesini alır. 

 İhracatçının teslim etmiş olduğu belgeler ithalatçının bankasına gönderilir.  

 İthalatçının bankasından ödemenin tamamı ya da kalanı ihracatçı bankası tarafından alınır 

ve belgeler ithalatçıya ciro edilir.  

 İthalatçı satın almış olduğu malı gümrükten çeker.  

Şekil 4’te akreditifli ödeme yönteminin işleyişi gösterilmektedir. 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Şekil 4: Akreditifli Ödeme Yöntemi 

Kaynak: Özalp, A. (2011). UCP 600’ın Kullanılması ve Akreditif, Türkmen Kitabevi, İstanbul, s.21. 

Akreditif, uluslararası ticarette en çok kullanılan ödeme yöntemlerinden biridir. Bu yöntem 

diğer yöntemlere kıyasla ödeme sürecinde hem ihracatçıyı hem de ithalatçıyı korumaktadır. 

Akreditifin çok fazla tercih edilme nedenlerinden biri her iki sözleşme tarafını da benzer oranda 

koruması ve güven sağlamasıdır. Verilen talimatların ardından mallarla ilgili belgelerin ibrazı 

gerçekleşmekte ve karşılığında ödeme yapılması taahhüt edilmektedir. Diğer ödeme yöntemlerine 

göre işlem aşaması çok olduğu için maliyet düzeyi de yüksek olmasına rağmen güvenirliliğinden 
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dolayı daha çok tercih edilen bir ödeme yöntemidir. Bankaların mal bedelinin ödenmesini taahhüt 

etmesinin riskleri önemli ölçüde azalttığı söylenilebilir. Bu yöntem ile hem ihracatçı hem de ithalatçı 

kredi olanaklarına sahip olabilmektedirler. Böylelikle de uluslararası ticarette akreditif taraflara 

kolaylık sağlayan esnek bir yapı sunmaktadır (Ağsakal ve Erkan, 2016:585). 

Uluslararası ticarette taraflar işlem yaparken yerli firmaya güvenememe sorunu, ödeme 

süreci gibi diğer işlemlere bir bankanın aracılık etmesiyle çözülebilir. Taraflara kıyasla bankanın 

güvenilirliği riskini karşılayabilme kapasitesi daha yüksektir.  İhracatçı sattığı malın bedelini 

zamanında, tam ve eksiksiz tahsil etmek isterken; ithalatçı akreditif koşullarına uygun, istenilen 

kalite ve nitelikteki malı zamanında teslim almak istemektedir. Akreditifli ödeme yönteminde bu 

talepleri karşılayıcı nitelikte şartlı bir banka garantisi ile tarafları güvence altına almaktadır. 

Akreditif, ihracatçının malların sevkiyatının yapıldığını gösteren bir belge ibraz etmesi şartı ile amir 

bankanın sözleşmedeki tutarı ihracatçıya ödeyeceğini garanti etmektedir (Niepmann ve Eisenlohr, 

2013:6). 

Akreditif sözleşme taraflarına sağladığı güven açısından, ödemekle yükümlü taraf ödeme 

şekli ve özel akreditif olması açısından dört grupta incelemek mümkündür. Bu kapsamda dönülebilir 

akreditif, dönülemez akreditif, teyitli akreditif, kabul kredili akreditif, vadeli akreditif, kırmızı şartlı 

akreditif, iştiralı akreditif, yeşil şartlı akreditif, devredilebilir akreditif, garanti akreditif, karşılıklı 

akreditif gibi türlere ayrıldığını söylemek gerekmektedir (Alabayır ve Muzır, 2016:307). 

Dönülebilir akreditif; lehdara öncesinde herhangi bir ihbar yapılmadan istenilen herhangi bir 

anda amir banka tarafından değiştirilebilen veya iptal edilebilen bir akreditif türüdür. Lehdar 

aleyhine değişikliklere açık olduğu için lehdara güvence sağlamamaktadır. Günümüzde çok fazla 

tercih edilen bir akreditif olmamakla birlikte kullanıldığı ticari ilişkilerin de olduğunu söylemek 

gerekebilir. Tercih edildiği takdirde taraflara bankalar arası akreditif değişimi veya iptali için 

gereken sürelerden feragat hakkı sağlayacaktır (Kütükçü, 2013:16). 

Dönülemez akreditif; akreditif belgelerinin akreditifte belirtilen şartlara uygun ve vadesi 

içerisinde ibraz edilmesi halinde muhabir banka ya da akreditif bankasının akreditif bedelini 

ödemekle yükümlü olduğu, dönülebilir akreditifte olduğu gibi tek taraflı bir değiştirme veya iptal 

etme hakkının olmadığı akreditif türüdür. Dönülemez akreditif lehdara güvence sağladığı için lehdar 

açısından daha avantajlı olduğu söylenilebilir (Tekinalp, 1988:428).  

01.07.2007 tarihine kadar akreditifler güvenlik açısından dönülebilir ve dönülemez şeklinde 

ayrılırken UCP 600 ile birlikte dönülebilir akreditif kaldırılmış ve tüm akreditifler dönülemez 

koşuluna göre uygulamaya koyulmaktadır (Canıtez ve Bedestenci, 2011:70). UCP 600’e göre tüm 

akreditifler özellikle bir belirtme yapılmadıkça dönülemez olarak kabul edilmekte ise de taraflar 

isterlerse ortak bir kararla dönülebilir akreditif şeklinde de akreditif açabilirler (Özalp, 2010:862). 
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Teyitli akreditif; lehdar onay vermediği sürece değiştirilemez ve iptal edilemez akreditif 

türüdür. Genellikle farklı bir ülkede, ithalatçının bankasının açmış olduğu akreditife ihracatçının 

talebi üzerine ihracatçının ülkesinde kendi güvendiği bir bankanın ödeme yükümlülüğünün 

üstlenmesini zorunlu kılan bir akreditiftir. Akreditifi açan bankanın ödemeyi taahhüt etmesinin yanı 

sıra, genellikle uygulamada ihracatçının ülkesindeki ikinci bir banka ödeme yükümlülüğü altına 

girmekte ve böylelikle lehdar iki güvence ile işlemlerini gerçekleştirmektedir. Uygulamada 

akreditifi açan banka ihracatçının ülkesindeki bankadan açtığı akreditife teyit eklemesini talep 

ederek akreditif metnini göndermektedir. İhracatçının ülkesindeki banka açılan akreditife teyidini 

eklerse, akreditifte belirlenen belgelerin ibraz edilmesi halimde ödemeyi taahhüt ettiğini kabul etmiş 

olmaktadır.  Teyitli akreditifler genellikle ithalatçının çok fazla tanınmadığı ve güven duyulmadığı 

koşullarda tercih edilen bir akreditif türüdür.  

Teyitsiz akreditif; akreditif metninde teyitsiz olduğu belirtilir veya teyit ile ilgili hiçbir 

açıklama bulunmazsa, akreditif teyitsiz olarak açılmış kabul edilir. Bu akreditif türünde lehdarın 

bankası akreditifi lehdara ihbar etmekle yükümlü olup ödeme konusunda herhangi bir yükümlülük 

üstlenmemektedir (Meral, 2019:12-14). 

Kabul kredili akreditif; ihracatçı tarafından mallar gönderildikten sonra sevk belgeleri ile 

birlikte poliçeyi de teyit bankası, amir banka veya akreditif amiri tarafından kabul edilmek üzere 

bankasına verilmekte ve poliçe kabul edildikten sonra ihracatçıya geri verilmektedir (Zeynelzade, 

vd., 2016:131). 

Vadeli akreditif; mal bedelinin ödenmesi işlemi akreditife konu olan belgelerin ibrazında 

değil, akreditifte belirlenen süre içinde ödenmesine olanak sağlayan bir akreditif türüdür. Vade 

başlangıç tarihi olarak malın yüklenme tarihi esas alınmakta ve akreditif koşullarına uyulduğu sürece 

ödeme şartlarda belirtilen vadeye göre yapılmaktadır (Yılmaz, 2011:57). 

Kırmızı şartlı akreditif; peşin ödemeli akreditif olarak da bilinmektedir. İhracatçı bazı 

hallerde malın sevkiyatından önceki yapılacak harcamaları için avans talep etme hakkına sahiptir. 

Avansın talep edilmesini sağlayan akreditif türü kırmızı şartlı akreditiftir (Öztürk, 2012:311). 

Yeşil şartlı akreditif; kırmızı şartlı akreditifteki gibi avans avantajı içermesinin yanı sıra 

malın bir kısmının ihracatçı adına avans karşılığında depolanması şartını da içermektedir. İhracatçı, 

akreditif koşullarında belirtildiği üzere malı antrepoya teslim etmesinin ardından aldığı ambar 

makbuzunu bankaya teslim etmesiyle birlikte avansı tahsil etme hakkına sahip olmaktadır (Dölek, 

2007:35). 

Devredilebilir akreditif; ihracatçı firmanın aracı olduğu ve komisyoncu olarak iş yaptığı 

durumlarda, akreditif kapsamındaki malın yüklemesinin yapılması için başka bir firmaya 

devredilmesine olanak sağlayan bir akreditif türüdür (Dölek, 2007:32). 

İştiralı akreditif; UCP 600’e göre iştira, iştiraya yetkili kılınan banka tarafından vesaikin satın 

alınması anlamına gelmektedir. Amir banka, iştira eden ödemeyi akreditif şartlarına göre 
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düzenlenmiş belge ya da poliçe kendisine ulaştıktan sonra yapacaktır. İştira işleminde banka kendi 

kaynaklarından ödemeyi gerçekleştirecektir (Alabayır, 2017:424). 

Karşılıklı akreditif; lehdar akreditifi ihbar eden bankaya lehine açılmış olan akreditifi teminat 

olarak göstererek ikinci bir lehdar lehine akreditif açılmasını istemektedir. Onaylandığı takdirde ilk 

akreditif koşullarına bağlı yeni bir akreditif açılmış olur. Bu akreditif türünün genellikle transit 

ticaret işlemlerinde kullanıldığı görülmektedir (Alabayır, 2017:425). 

Teminat akreditifinde banka, amirin lehdara karşı yükümlülüğünü yerine getirmediği 

durumlarda devreye girer ve ödemeyi gerçekleştirir. Akreditif açılmasındaki amaç, amirin 

yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamakken; teminat akreditifinde amaç, amirin 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda lehdarı ortaya çıkabilecek zararlardan korumaktır  

(Lombardini, 2002:321). 

2.5. Kabul Kredili Ödeme 

Kabul kredisi, satıcı ile alıcı arasında yapılan sözleşme gereği alınan mal bedelinin 

ödenmesinin malın gönderilmesinden sonra belirli bir tarihe bırakıldığı; satıcı veya satıcıyı temsil 

eden banka tarafından düzenlenen vadeli bir poliçenin alıcı tarafından kabulüyle açılan bir vadeli 

akreditif türüdür (Doğu, 2003:70). Kabul kredili ödeme tek başına kullanılan bir ödeme yöntemi 

olmayıp peşin ödeme hariç diğer ödeme yöntemleriyle birlikte kullanılmaktadır (Utkulu vd., 

2013:54).  

Kabul kredili ödeme yönteminde mal bedeli belirli bir süre sonra ödenmesi vaat edildiğinden 

dolayı işlem vadeli bir poliçe vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu durumda ithalatçı, ihracatçı 

tarafından anlaşılan vade süresince finanse edilmiş olmaktadır. Kabul kredili ödeme yöntemi mal 

mukabili ödeme yöntemine benzer işleyişe sahip olsa da farkı; ihracatçıda tahsil edeceği mal 

bedelini temsil eden bir kıymetli evrak bulunmaktadır (Çelik vd., 2016:185-186). 

Kabul kredili ödeme yöntemi uygulamada birtakım riskleri de beraberinde getirmektedir. 

Örneğin; vadeli poliçe kabul edilmezse malların iade edilmesi ya da başkasına teslimi, depolanması 

ve sigortalanması gibi beklenmedik risklerle oluşabilecek maliyetleri de barındırmaktadır. Bir başka 

açıdan ise poliçe kabul edilip sevk belgeleri alıcı tarafından temin edilmiş ve mallar alıcıya geçmiş 

olmasına rağmen poliçe bedeli ödenmemiş ise süresi belirsiz bir hukuki mücadeleye girilmesine 

sebep olabilmektedir. Taraflar arasında benzeri durumlar yaşanmaması için satıcı düzenlediği 

poliçenin kendi ülkesindeki bir banka aracılığıyla kabul edilmesini ön koşul olarak sunabilmektedir 

(Öztürk, 2012:302). Bankalar da yaptıkları aracılık faaliyetleri karşılığında komisyon almaktadırlar. 

Bu durumda bankaların uluslararası ticarette güven unsuru olması ve önemi bir kez daha 

vurgulanmaktadır.  
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Şekil 5’te kabul kredili ödeme yönteminin işleyiş şekli verilmektedir. 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

Şekil 5: Kabul Kredili Ödeme Yöntemi 

Kaynak: Kaya, F. (2013).Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, s.121. 

3. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETTE TERCİH EDİLEN ÖDEME YÖNTEMLERİ VE 

AKREDİTİFİN ÖNEMİ 

Dış ticaret faaliyetlerinde ödeme yöntemleri; ürünün çeşidine ve sektöre özel koşullara, 

taraflar arasındaki güven ilişkisine, ülkelerin yürüttüğü ekonomi ve hukuk politikalara göre 

seçilebilmektedir (Zeynelzade, vd. 2016:126). Seçilen ödeme yöntemleri de tüm sektörlerde olduğu 

gibi bankacılık sektörünü de etkilemektedir ve bu yüzden incelenmesi önem arz etmektedir. 

Aşağıdaki tablolarda Türkiye’nin dış ticaretinde tercih edilen ödeme yöntemlerine dair veriler ortaya 

konulmuştur.  

Tablo 1’de ödeme şekillerine göre ihracat verilerinin 2017-2022 yılları arasındaki 

ülkemizdeki kullanım miktarları verilmektedir.  

      Tablo 1: Ödeme Şekillerine Göre İhracat 2017-2022 

Yıllar/ 

Ödeme 

Şekilleri 

Mal Mukabili 

Ödeme 

(Bin $) 

Peşin 

Ödeme 

(Bin $) 

Vesaik 

Mukabili 

Ödeme (Bin $) 

Kabul Kredili 

Ödeme (Bin $) 

Akreditif 

(Bin $) 

Genel Toplam 

(Bin $) 

2017 103.789.814 21.909.155 21.853.673 4.394 9.651.806 164.494.619 

2018 118.160.728 18.480.105 22.869.221 10.611 10.510.656 177.168.756 

2019 119.597.999 22.975.149 21.279.106 15.660 11.063.958 180.832.722 

2020 112.826.350 24.228.819 18.601.759 10.157 8.513.967 169.637.755 

2021 149.548.903 34.583.895 22.010.982 28.999 12.665.332 225.214.458 

2022* 97.094.493 23.374.876 12.472.662 19.742 7.825.413 144.331.488 

Kaynak: TÜİK, (2022), İstatistik Veri Portalı  

* İlk 2 çeyreklik veriler alınmıştır.   
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Ödeme şekilleri açısından Türkiye’nin ihracat verilerine dair ulaşılan bilgilere göre; 2017 

yılında mal mukabili ödemenin toplam ihracat içindeki payı %63,10 iken 2022 yılına gelindiğinde 

toplam ihracat içindeki payı %67,27’ye yükselmiştir. Mal mukabili ödeme türünün ihracat yapanlar 

açısından son yıllarda diğer ödeme yöntemleri arasında en çok tercih edilen ödeme yöntemi olduğu 

görülmektedir. Her ne kadar ithalatçı açısından avantajlı olsa da ihracatçı açısından riskli olan bu 

yöntemin son beş yıldır ülkemizde tercih edilmesinin sebeplerinden biri olarak tarafların 

güvendikleri firmalarla yaptıkları karşılıklı ticaret şeklinde söylenilebilir. Peşin ödeme yönteminin 

2017 yılında toplam ihracat içindeki payı %13,32 iken 2022 yılına gelindiğinde %16,20’ya 

yükselmiştir. Son yıllarda ihracatçılar arasında peşin ödeme yöntemi seçiminin arttığı 

görülmektedir. Bunun nedeni bahsedilen yıllarda pandemik bir süreç yaşanmış olması ve 

ihracatçıların kendilerini riski az, daha güvende hissedecekleri ödeme şekli olan peşin ödeme 

yöntemini tercih etmeleri olarak söylenilebilir. Vesaik mukabili ödeme yönteminin 2017 yılında 

toplam ihracat içindeki payı %13,29 iken 2022 yılına gelindiğinde %8,64’e gerilemiştir. Vesaik 

mukabili ödeme yöntemi ihracatçı tarafından mallar yüklenilip belgeler banka aracılığıyla 

gönderildikten sonra ithalatçı mal bedelini ödeyerek belgeleri aldığı için ihracatçı açısından daha 

riskli bir ödeme yöntemi olarak bilinmektedir. İhracatçılar son yıllarda riski daha az olan peşin 

ödeme yöntemini daha çok tercih ederken vesaik mukabili ödeme yöntemini tercih etmekten 

kaçınmışlardır. Kabul kredili ödeme yönteminin 2017 yılında toplam ihracat içindeki payı %0,003 

iken 2022 yılı elde edilen verilerine göre %0,014’e yükseldiği görülmektedir. Bu durumda ithalatçı 

açısından avantajlı olan, ihracatçıların ithalatçıya belirli bir vade tanıdığı ödeme yönteminin 

tercihinin son yıllarda artmış olduğu söylenilebilir. Akreditifin 2017 yılında toplam ihracat düzeyi 

içindeki payı %5,87 iken 2022 yılına gelindiğinde %5,42’ye gerilediği görülmektedir. Toplam 

içindeki payının çok değişmediği 2021 yılında %5,62 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. 

Akreditif güvenli bir ödeme yöntemi iken ihracat yapanlar tarafından tercih edilmesinin yıllar 

içerisinde artmamasının nedenlerinden biri olarak bankalar tarafından taraflara yüklenilen maliyetler 

ve sürenin uzunluğu şeklinde söylenilebilir.  

Tablo 2’de ödeme şekillerine göre ithalat verilerinin 2017-2022 yılları arasındaki 

ülkemizdeki kullanım miktarları verilmektedir.  
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Tablo 2: Ödeme Şekillerine Göre İthalat 2017-2022 

 

Yıllar/Ödeme 

Şekilleri 

Mal 

Mukabili 

Ödeme 

(Bin $) 

Peşin 

Ödeme 

(Bin $) 

Vesaik 

Mukabili 

Ödeme 

(Bin $) 

Kabul 

Kredili 

Ödeme 

(Bin $) 

Akreditif 

(Bin $) 

Genel 

Toplam 

(Bin $) 

2017 107.600.229 63.378.862 10.217.833 10.754 10.665.977 238.715.128 

2018 126.040.492 58.843.086 7.600.627 189.155 9.286.580 231.152.483 

2019 130.132.359 42.989.331 6.119.753 1.119.727 4.564.600 210.345.203 

2020 130.148.795 52.792.266 5.935.141 1.109.942 4.797.267 219.516.807 

2021 167.807.002 60.979.723 6.970.810 1.443.698 6.887.706 271.425.553 

2022* 135.614.369 39.684.421 4.870.121 1.446.582 5.055.387 206.508.441 

 Kaynak: TÜİK(2022), İstatistik Veri Portalı  

* İlk 2 çeyreklik veriler alınmıştır.  

Ödeme şekillerine açısından Türkiye’nin ithalat verilerine dair ulaşılan bilgilere göre; 2017 

yılında mal mukabili ödeme yönteminin toplam ithalat içindeki payı %45,07 iken 2022 yılına 

gelindiğinde %54,53’e yükselmiştir. Mal mukabili ödeme yöntemi ülkemizde son yıllarda 

ithalatçılar arasında en çok tercih edilen ödeme yöntemidir. Peşin ödeme yönteminin 2017 yılı 

toplam ithalat içindeki payı %26,55 iken 2022 elde edilen verilerine göre %19,22’ye gerilemiştir. 

Peşin ödeme yöntemi ihracatçıyı koruyan bir yöntem olmasına karşın ithalatçı açısından daha riskli 

bir yöntem olduğu için son yıllarda ithalatçılar tarafından daha az tercih edilen bir ödeme yöntemi 

olduğu söylenilebilir. 2017 yılında vesaik mukabili ödeme yönteminin toplam ithalat içindeki payı 

%4,28 iken 2022 yılında %2,36’ya gerilemiştir. Kabul kredili ödeme yönteminin toplam ithalat 

içindeki payı 2017 yılında %0,005 iken 2022 yılı elde edilen verilerine göre %0,70’e yükselerek 

ödeme yöntemi olarak tercih edilmesinde artış olduğu görülmektedir. İthalatçıya son yıllarda 

ihracatçı tarafından sağlanan vade sonunda ödeme yapılmasının sağlanmasında artış olduğu 

söylenebilir. Akreditif ödeme yönteminin ithalat içindeki payı 2017 yılında %4,47 iken 2022 yılı 

elde edilen verilerine göre %2,45’e gerilediği görülmektedir. Son yıllarda akreditifin ithalatçılar 

tarafından tercih edilmeme nedenleri arasında aracılık yapan bankalar tarafından alınan 

komisyonların fazlalığı ve belgelerin iletilmesinin süreci uzatması olduğu söylenilebilir. Bunların 

yanı sıra akreditif taraflar arasında en güvenilir ödeme yöntemi olduğu bilinmektedir.  

Dış ticarette ödeme yöntemlerinin seçiminde ithalatçı ve ihracatçı açısından farklı sonuçların 

olduğu verilere dayanılarak da görülmektedir. Örneğin; mal mukabili ödeme yöntemi ithalatçı 

açısından en güvenilir yöntemken; peşin ödeme yöntemi ihracatçı açısından en güvenilir yöntem 

olduğu söylenilebilir. Mal mukabili ve vesaik mukabili ödeme yöntemleri ithalatçıyı korumayı 

amaçlarken akreditif ödeme yöntemi hem ithalatçıyı hem ihracatçıyı korumayı amaçlamaktadır 

(Alabayır ve Muzır, 2016:311). 
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SONUÇ 

Dış ticarette ödeme yöntemleri seçilirken en önemli nokta riski en aza indirmek ve güven 

sağlamaya yardımcı olacak ödeme yöntemini seçmektir. Bankalar ise bahsedilen nedenlerden dolayı 

en güvenilir yöntem ve aracılar olarak kabul edilmektedir. Dış ticarette faaliyette bulunan taraflar 

açısından risk düzeyi farklı olduğu için seçilen ödeme yöntemi de ihracatçı ve ithalatçı açısından 

farklılık göstermektedir. İhracatçı açısından risk düzeyi düşük olan ödeme yöntemleri sırasıyla peşin 

ödeme, akreditif, vesaik mukabili ve mal mukabili ödeme yöntemi şeklinde iken; ithalatçı 

perspektifinden bakıldığında mal mukabili ödeme, vesaik mukabili, akreditif ödeme yöntemi öne 

çıkmaktadır. 

Çalışmada dış ticarette kullanılan bazı ödeme yöntemlerinden bahsedilmiş ve akreditifin 

Türk bankacılık sektöründeki yerine değinilmiştir. 2017-2022 yılları arasında Türkiye’de dış ticarete 

taraf olan ihracatçı ve ithalatçıların tercih etmiş oldukları ödeme yöntemlerinin yıllar itibariyle USD 

cinsinden değeri ve yüzdesel dağılımları incelenmiştir. Buna göre belirtilen yıllar arasında 

Türkiye’de ihracatçılar tarafından en çok tercih edilen ödeme türü mal mukabili ödeme yöntemidir. 

2022 yılı açıklanan verilerine mal mukabili ödeme yönteminin toplam ihracat içindeki payı 

%67,27’dir. Mal mukabili ödeme yönteminde tüm risk ihracatçıda olması ve mal bedelinin 

zamanında eksiksiz alınıp alınmayacağının belli olmaması riskine rağmen en çok tercih edilen 

ödeme yöntemi olmasının sebebi ihracatçıların daha çok güvendikleri firmalarla ticaret yapmaları 

ve dış pazarda tutunabilmek için riske girmeleri olarak ifade edilebilir. Bunun yanı sıra son yıllarda 

ihracatçılar tarafından peşin ödeme yönteminin tercih edilmesinde artış olduğu görülmektedir. 

Bunun sebeplerinden biri olarak bahsedilen yıllarda pandemik bir süreç yaşanmış olması ve 

ihracatçıların riski daha az daha güvenli ödeme türü olan peşin ödeme yöntemini tercih etmeleri 

şeklinde söylenilebilir. Ayrıca akreditifin toplam ihracat içindeki payının yıllar itibariyle çok 

değişmediği ve 2022 yılında %5,62 düzeyinde kaldığı görülmektedir. Akreditif güvenli bir ödeme 

yöntemi iken ihracat yapanlar tarafından tercih edilmesinin yıllar içerisinde radikal bir artış 

olmamasının nedenlerinden biri olarak bankalar tarafından taraflara yüklenilen maliyetler ve sürenin 

uzunluğu olduğu söylenilebilir.  

2017-2022 yılları arasında Türkiye’de ödeme şekilleri açısından ithalatçılar tarafından en 

çok tercih edilen ödeme yönteminin mal mukabili ödeme yöntemi olduğu görülmektedir. 2022 yılı 

açıklanan verilerine göre mal mukabili ödeme yönteminin toplam ithalat içindeki payı %54,53’tür. 

İthalatçıyı koruyan bir ödeme yöntemi olduğu için sonuçların olağan olduğu söylenilebilir. Peşin 

ödeme yönteminin son yıllarda ithalatçılar tarafından tercih edilmesinin azaldığı verilerine 

ulaşılmıştır. Akreditif ödeme yönteminin belirtilen yıllar arasında toplam ithalat içindeki payının 

azaldığı görülmüştür. Bunun sebebi olarak akreditif ödeme yönteminin her ne kadar güvenli bir 
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ödeme aracı olsa da aracılık yapan bankalar tarafından alınan komisyonların fazlalığı ve belgelerin 

transferi işlemlerinin süreci uzatması ve yavaşlatması olduğu söylenilebilir.  

Ödeme yöntemi seçilirken; kültürel ve geleneksel faktörler, sektörel değişkenler, güven 

düzeyi, alıcının ödeme kabiliyeti, ülkelerin ekonomi ve hukuk politikaları gibi faktörlerin etkili 

olduğu söylenilebilir. Akreditifin bankacılık sektörüne olan etkisi verilerin azlığı, bankalara olan 

somut etkisinin hesaplanamaması, merkezi otoritenin azlığı gibi nedenlerle net ifade 

edilememektedir.  
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GİRİŞ 

Küreselleşmenin giderek arttığı dünyamızda gerek farklı ülkelerde faaliyet gösteren 

uluslararası şirketlerin kullanacağı ortak bir muhasebe sisteminin gerekse dünya çapında geçerliliği 

olan muhasebe standartlarının oluşturulması ihtiyacı Uluslararası Muhasebe Standartları olarak 

ifade edilen ve uluslararası alanda genel kabul gören uluslararası standartların ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. 

Uluslararası alanda genel kabul gören uluslararası standartların hazırlanması ve 

yayımlanması ile ilgili olarak birçok resmi ve özel kuruluş çalışmalarda bulunmuştur. Bununla 

birlikte; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board 

IASB) ve Birleşik Devletler (ABD) Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (US Financial 

Accounting Standards Board FASB) tarafından yayımlanan standartların, uluslararası alanda kabul 

görmüş muhasebe standartları yayımlayan kurumlardan diğerlerine nazaran daha etkin rol oynadığı 

ifade edilmektedir. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanan standartlar;  

 Uluslararası Muhasebe Standartları (International Accounting Standards IAS) ve  

 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting 

Standards IFRS),  

Birleşik Devletler (ABD) Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (US Financial Accounting 

Standards Board FASB) tarafından yayımlanan standartlar ise Birleşik Devletler Genel Kabul 

Görmüş Muhasebe İlkeleri (United States General Accepted Accounting Principles US GAAP) 

olarak ifade edilmektedir. 

Dünyada yaşanan bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de uluslararası alanda kabul 

gören Muhasebe Standartları’nı uygulama fikri gelişmeye başlamıştır. Türkiye Muhasebe 

Standartları’na ilişkin çalışmalar önceleri yalnızca akademik düzeyde sürdürülmüş, daha sonra yasal 

statüye sahip bazı kuruluşların kendi yetki alanlarına giren işletmeler için yaptıkları yönlendirici 

yasal düzenlemeler ile kurumsallaşmıştır. 

Türkiye’de nihai olarak gelinen noktada Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu (KGK), uluslararası muhasebe, finansal raporlama ve denetim standartları ile uyumlu 

Türkiye muhasebe, finansal raporlama ve denetim standartları yayımlamaya yetkili tek kurumdur. 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) kendisine verilen yetki 

çerçevesinde, Türkiye Denetim Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları yayımlamıştır. 
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1. DIŞ TİCARET 

Geçmişi tarih öncesi zamanlara dayanan bir kavram olan ticaret temel bir bakış açısıyla 

malların, hizmetlerin ya da her ikisinin değişimi şeklinde tanımlanabilir. Ticaret kavramının 

temelinde bir mal veya hizmetin bir değişim aracı (para) kullanılmaksızın başka bir mal veya hizmetle 

değiştirilmesi yatmaktadır. Malların veya hizmetlerin para olmaksızın değişimi yani takas ya da 

trampa Adam Smith’in Ulusların Zenginliği (The Wealth of Nations) adlı kitabında ticaretin en ilkel 

ve basit şekli olarak tanımlamaktadır. Günümüzde ticaret; kâr elde etmek amacıyla mal ve 

hizmetlerin para ile ifade edilebilen bir değer karşılığında alım ve satım işlemleri olarak 

tanımlanmaktadır (Bilgiç, 2019: 24; Balkır, 2014:130). Bununla birlikte, ticaretin en ilkel ve basit 

şekli olarak tanımlanan, herhangi bir değişim aracı kullanılmaksızın, mal ve hizmetlerin diğer mal 

ve hizmetlerle değiş tokuş edildiği bir ticaret tipi olan takas veya trampa modern ekonomilerde de 

parasal sistemin yanı sıra Mal Değişim Sözleşmeleri şeklinde varlığını sürdürmektedir. Mal değişim 

sözleşmelerinin son zamanlarda ulusal pazarda “eskiyi getir, yeni götür kampanyaları”, uluslararası 

ticarette de “barter anlaşmaları" ile güncel hale geldiği ifade edilmektedir (Serozan, 2006:192). 

Her medeniyette türlü amaçlarla kullanılmış olan ve tarihsel temelini Roma Hukuku’nda 

bulan mal değişim sözleşmesi yani trampa (permutatio), Roma-Germen hukuk sistemlerinde hâlâ 

varlığını korumaktadır. Hatta bu hukuk sistemlerinde mal değişim sözleşmesi, bazı nüanslar bulunsa 

da, neredeyse aynı düzenlenmiştir. Örneğin Fransız, İsviçre ve Alman hukuklarında mezkûr 

kurumun düzenleniş tarzı oldukça yakındır (Tüzüner, 2015:233). Mal değişim sözleşmesi Türk 

Hukuku’nda ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Özel Borç İlişkileri” başlığını taşıyan İkinci 

Kısım, İkinci Bölümde “Mal Değişim Sözleşmesi” başlığı altında üç maddede (282, 283 ve 284) 

düzenlenmiştir20. Mal Değişim Sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin 

zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik 

ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir (6098 Sayılı Kanun 2011, Madde: 282). 

Yukarıda anlatılanların ışığı altında ticaret kavramını, mal veya hizmetlerin bir değişim aracı 

(para) kullanılmaksızın başka mal veya hizmetlerle değiştirilmesi (mal değişim sözleşmesi, takas, 

barter) veya kazanç sağlamak kâr elde etmek amacıyla mal ve hizmetlerin bir değişim aracı (para) 

kullanılarak alım ve satım işlemleri olarak tanımlamak mümkündür. 

Yaşadığımız dünyada günlük hayatın bir parçası olan ve hayatımızın hemen hemen her 

anında karşımıza çıkan ticaret, bir ülkenin sınırları içerisinde meydana gelebileceği gibi ülkeler 

arasında da gerçekleşebilir. Basit bir ifadeyle bir ülkenin sınırları içinde gerçekleşen ticaret İç Ticaret 

                                                             
20 Mal Değişim Sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 647. maddesi ile yürürlükten kaldıran mülga    818 sayılı 

Borçlar Kanunu’nun “Aktin Muhtelif Nevileri” başlığını taşıyan İkinci Kısım, “Beyi ve Trampa” başlıklı Altıncı Bap, 

Beşinci Fasıl’da “Trampa” başlığı altında iki madde ile düzenlemişti (818 Sayılı Kanun 1926, Madde: 232 ve 233). 
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(Domestic Trade) ülkeler arasında gerçekleşen ticaret ise Dış Ticaret (Foreign Trade) olarak ifade 

edilmektedir. 

1.1. Dış Ticaret Kavramı ve Tanımı 

Dünya üzerindeki her ülke ekonomik, sosyal, siyasal ve benzeri yönleriyle farklılıklar 

gösterdikleri diğer ülkelerle ilişki içindedir. Bu ilişkiler arasında en canlı ve kalıcı olanlarından 

birisi, kendisini mal alım ve satımı şeklinde gösteren ticari ilişkilerdir (Seyidoğlu, 2013:1). Ülkeler; 

başka ülkelere oranla daha uygun fiyata üretebildikleri mal veya hizmetler ile kendi sınırları 

içerisinde üretemedikleri ve/veya üretim maliyetleri yüksek olduğu için üretmedikleri mal veya 

hizmetleri, uluslararası piyasalarda alım satım yaparak ticaret işlemi haline dönüştürmekte ve bu 

uluslararası ticaret dış ticaret kavramını oluşturmaktadır. Daha basit bir anlatımla dış ticaret iki ülke 

arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet alım ve satımı, yani ticaretini kapsayan bir kavramdır (Çakır 

Pehlivan, 2021:4; Turna,  2015:3). 

Dış ticaret kavramına ilişkin olarak literatürde yer alan tanımların bazıları şu şekildedir. Dış 

ticaret; “farklı ülkelerde ikametgâhı, iş merkezi olan veya farklı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan 

gerçek ve tüzel kişiler arasındaki hizmet ve mal takasıdır” (Şanlı,   2019:27), “bir ülkede üretilen 

malların başka ülkelerde veya bölgelerde satılması, dağıtılması ve başka şekillerde fayda 

sağlanması yoluyla tüketicilere veya aracılara sunulması faaliyetlerinin tamamıdır” (Gültekin ve 

Savcı, 2010:1), “bir ülkedeki ihtiyaç fazlası mal ve hizmetlerin bir ödeme karşılığı başka ülkelere 

satılması ve uluslararası düzeyde gelir elde edilmesidir” (Konak ve Koralp, 2019:404). 

Uluslararası düzeyde gerçekleşen tüm ticari faaliyetlere dış ticaret denilmektedir. Bu ticari 

faaliyetler alım satım işlemleri açısından; ithalat (import) ve ihracat (export) işlemlerinden 

oluşmaktadır (Akat, 2008:202; Olgaç, 2010:4; Baral ve Gürsoy, 2019:225; Günaydın ve Atlay Işık, 

2017:242; Gültekin ve Savcı, 2010:1). Bu bağlamda dış ticaret kavramını oluşturan temel unsurlar, 

ithalat (dış alım) ve ihracat (dış satım) işlemleridir. Ülkeler tükettiği mal veya hizmetin bir kısmını 

dışarıdan talep etmeleriyle ithalat, ürettikleri ürün veya hizmetin bir kısmını diğer ülkelere 

satmalarıyla ihracat işlemini gerçekleştirmiş olurlar (Akat, 2008:202). 

1.2. Dış Ticaretin Ekonomik Açıdan Önemi 

Günümüzde ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin artmasında dış ticaretin önemli bir rolü 

bulunmaktadır. Küreselleşen dünyada gün geçtikçe ülkeler arasında mal alım satımı ve iletişim hızla 

artmaktadır. Ülkeler arasında artan ticari faaliyetler, dış ticaretin gelişmesine ve daha önemli hale 

gelmesine katkıda bulunmaktadır (Karabıçak, 2002:125-126). 

Dış ticaretin ekonomik açıdan önemi sadece uluslararası düzeyde elde edilen gelirden  değil 

aynı zamanda pek çok makroekonomik değişkeni etkilemesinden ve pek çok makroekonomik 

değişkenden etkilenmesinden kaynaklanmaktadır. Dış ticaret faaliyetleri sayesinde 
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gerçekleştirilecek ihracata bağlı olarak ülkeye bir döviz girişi sağlanabilmekte, üretim sürecinde 

kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan hammadde ve ara mallarına kolaylıkla ulaşılabilmektedir (Konak 

ve Korap, 2019:405). 

Dış ticaret ülkelerin iç dinamiklerini harekete geçirmede önemli bir etkendir. Bu nedenle 

ülkelerin iç dinamiklerine bağlı olan ekonomik kalkınma sürecinde, dış ticaretin rolü  çok önemlidir. 

Dış ticaret ekonomik kalkınmayı kişisel gelir dağılımının artması yoluyla etkilediğinden, dış ticaret, 

ekonomik kalkınma ve büyüme arasında sıkı bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür (Doru, 

2013:24). 

2. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI 

Literatürde değişik bakış açılarının doğal bir sonucu olarak “bilimsel bir disiplin”, “bir 

meslek”, “işletme dili”, “finansal kararlar dili” hatta “san’at” olarak farklı şekillerde tanımlanan 

muhasebenin temel fonksiyonu, işletme faaliyetleri ve faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgileri toplamak, 

işlemek ve finansal bilgi kullanıcılarına (işletme sahipleri, yöneticileri, çalışanları, potansiyel 

yatırımcılar, alacaklılar, kredi kuruluşları, devlet vb.) finansal raporlar aracılığıyla güvenilir bir 

şekilde raporlamaktır (Şenel ve Arslan, 2020:1). 

Muhasebe kavramının “finansal kararlar dili” olarak tanımlanması muhasebenin finansal 

kararlar alınmasına yardımcı olan bir bilgi sistemi olmasından kaynaklanmaktadır. Amerikan 

Muhasebe Derneği (American Accounting Association AAA) tarafından 1966 yılında yayımlanan 

kuramsal bir çalışmada ortaya konan Temel Muhasebe Teorisi Bildirisi  (A Statement of Basic 

Accounting Theory) ile muhasebenin özünde bir bilgi sistemi olduğu kabul edilmiştir (Ömürbek, 

2003:157; Gökten Okan, 2013:24; Alkan, 2018:821). 

Muhasebe bilgi sistemi, finansal bilgi kullanıcılarının doğru ve etkili kararlar almalarına 

katkı sunacak olan verilerin toplanmasından, işlenmesinden ve iletilmesinden oluşan süreci ifade 

eder (Gökdeniz, 2005:87). Muhasebe bilgi sisteminde üretilen bilgiler finansal bilgi kullanıcıları 

tarafından değişik amaçlarla kullanılmaktadır ve üretilen bilgilerin doğru, güvenilir, anlamlı, 

gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir olması daha önceden belirlenmiş muhasebe standartlarına göre 

hazırlanması ile mümkün olmaktadır (Üstündağ, 2000:31; Bağcı, 2002:23; Sayar, 2002:77; Ataman 

Akgül ve Akay, 2004:4). 

Muhasebe uygulamalarına yön veren ve finansal tabloların hazırlanmasına bir düzen getiren 

normlar olarak ifade edilen muhasebe standartları, muhasebede hangi nitelikteki işlem ve olayların, 

hangi değerler üzerinden kaydedileceğini, sınıflandırılacağını ve hangi raporlar aracılığı ile 

sunulacağını belirleyen kurallar bütünüdür (Marşap ve Kurt, 1997:229; Şensoy, 2008:7; Akgün, 

2013:10).  

Muhasebe standartlarının başlangıçta milliyetçi bir kimliğe bürünerek ülkeden ülkeye farklı 
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şekilde ulusal bir niteliğe sahip olarak karşımıza çıktığı görülmektedir (Çelik, 2012:9). Ancak 

özellikle 21. yüzyılın getirdiği yeni bir süreç olan küreselleşme ile birlikte muhasebe 

uygulamalarının uluslararası bir boyut kazanması, ekonominin gelişerek karmaşıklaşması, ticarette 

yeni uygulamaların gelmesi, yeni finansal araçların kullanılması muhasebenin yaşanan bu değişime 

ayak uydurmasını gerektirmiş, ekonomik, sosyal ve kültürel çevre şartları nedeniyle ortaya çıkan 

sorunların çözümü yeni arayışları zorunlu kılmıştır (Özbek ve Badem, 2020:272; Özbek, 2019:356). 

Muhasebe alanında bu arayışların sonucunda yeni koşullara uygun uluslararası alanda kabul gören 

Uluslararası Muhasebe Standartları geliştirilmiştir. 

Dünyada yaşanan bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de uluslararası alanda kabul 

gören muhasebe standartlarını uygulama fikri gelişmeye başlamıştır. Türkiye’de muhasebe 

standartlarına ilişkin çalışmaların önceleri akademik düzeyde sürdürüldüğü, daha sonra yasal statüye 

sahip birçok kurum/kuruluş tarafından muhasebe standartlarına yönelik düzenlemeler yapıldığı 

gözlenmektedir (Şenel ve Arslan, 2020:74). 

Günümüzde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 

Türkiye’de, Uluslararası Muhasebe Standartları (International Accounting Standards IAS), 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standards IFRS) ve 

Uluslararası Denetim Standartları (International Auditing Standards IAS) ile uyumlu Türkiye 

Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Türkiye 

Denetim Standartları (TDS) yayımlamaya yetkili tek kurumdur. 

Türkiye’de geçmişte muhasebe ve denetim standartları yayımlayan diğer kurumlara göre, 

muhasebe ve denetim standartlarına daha geniş bir perspektiften yaklaşan Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim 

Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir (Özbek ve 

Badem, 2020:272; Özbek, 2019:356; Güleç ve Ergi, 2019:271; Karataş Aracı ve Bekçi, 2019:859; 

Öztürk vd., 2019:417; www.kgk.gov.tr): 

Türkiye Denetim Standartları: Türkiye Denetim Standartları Kamu Gözetimi, Muhasebe 

ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından;  

 1 adet Kalite Kontrol Standardı,  

 37 adet Bağımsız Denetim Standardı,  

 2 adet Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı,  

 4 adet Güvence Denetimi Standardı,  

 2 adet İlgili Hizmetler Standardı ve  

 6 adet Faizsiz Finans Denetim Standardı  

olmak üzere toplam 52 adet denetim standardı yayımlanmıştır. Türkiye Denetim Standartları 2022 
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Seti (TDS 2022 Seti) olarak ifade edilen ve 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminin denetiminde 

uygulanacak olan söz konusu standartlar dışında Türkiye Denetim Standartları Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından ayrıca 1 adet Bağımsız Denetçiler 

İçin Etik Kurallar ile 3 adet İlke Kararı yayımlanmıştır. 

Türkiye Muhasebe Standartları: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu (KGK) tarafından Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) adı ile 25 adet standart 

yayımlanmıştır. Söz konusu standartların tamamı veya birden fazlası, doğal olarak çoğul eki ile 

Türkiye Muhasebe Standartları olarak ifade edilmektedir. Bu durum, Türkiye Muhasebe Standartları 

kavramının sadece söz konusu 25 adet standardı ifade ettiği gibi bir yanlış anlaşılmaya yol 

açabilmektedir Oysa Türkiye Muhasebe Standartları kavramı ile ifade edilen, sadece Türkiye 

Muhasebe Standardı (TMS) adı ile yayımlanan 25 adet standart değildir. 

Türkiye Muhasebe Standartları;  

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre;  

 Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ile yorumlarından (Geçici 

Madde:1/a) ve  

 Kurum tarafından değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen 

kuruluşlar için belirlenen standartlar ve diğer düzenlemelerden oluşur (Geçici 

Madde:1/b), 

 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) göre, Kurul tarafından onaylanarak 

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) 

adıyla yayımlanan muhasebe standartlarını ifade eder (Mad:2/j).      

 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yapılan 

düzenlemeler çerçevesinde ise;  

 Kurum tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler için 

Finansal Raporlama Standardını (BOBİ FRS) ve   

 Farklı işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için Kurum 

tarafından belirlenen standartları (Faizsiz Finans Muhasebe Standartları FFMS ile 

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı KÜMİ FRS) 

ve bunlarla ilişkili diğer düzenlemeleri21  

                                                             
21 Diğer düzenlemeler arasında; (1) Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı, (2) Bağımsız 

Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında 

Uygulanacak İlave Hususlar (01/41 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kurul 

Kararı) ile (3) Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Projesi) yer almaktadır. 
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ifade etmektedir (13.09.2018 tarihli ve 03/161 sayılı Kurul Kararı, Mad:2/ç; 14.02.2019 tarihli ve 

01/72 sayılı Kurul Kararı Mad:4/f; Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı (Taslak 

Metin), 2018:Tanımlar/d). 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, Türkiye Muhasebe Standartları kavramı, 

 Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS), 

 Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), 

 Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarından (FFMS), 

 Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS)  

olmak üzere dört farklı standardı ifade etmektedir. 

Genel olarak “tam set” olarak da ifade edilen Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS), Türkiye Denetim Standartları Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından, Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları 2022 Seti (TFRS 2022 Seti) olarak TFRS 2022 Seti (Kırmızı Kitap) ve TFRS 2022 Seti 

(Mavi Kitap) olmak üzere iki farklı biçimde yayımlanmıştır22. Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları 2022 Seti (TFRS 2022 Seti) farklı tarih ve sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan; 

 17 adet Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS),  

 25 adet Türkiye Muhasebe Standardı (TMS),  

 15 adet Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları (TFRS Yorum),  

 4 adet Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları (TMS Yorum) ve  

 1 adet Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveden oluşmaktadır. 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), 29.07.2017 

tarihli ve 30138 (1. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler 

İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ ile 01.01.2018 tarihi ve sonrasında başlayan 

hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2018 yılından itibaren 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler (BOBİ) için uygulama zorunluluğu getirilen Büyük ve Orta Boy 

İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 27 Bölüm ve 9 adet Ek’ten oluşmaktadır. 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 2019 Yılı 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı23 içerisinde yer alan 221 numaralı tedbir uyarınca faizsiz finans 

alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılması hususunda sorumlu 

                                                             
22 TFRS 2022 Seti (Kırmızı Kitap), 31 Aralık 2021 itibarıyla Türkiye Denetim Standartları Kamu Gözetimi, Muhasebe 

ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından onaylanan Standartların tamamını içermekte olup, 1 Ocak 2022 

itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş değişiklikler de Standart setinde yer almaktadır. Söz konusu değişiklikler sette 

yer alan ilgili Standartlara kırmızı olarak işaretlenmiş bulunmaktadır. TFRS 2022 Seti (Mavi Kitap) ise 31 Aralık 2021 

itibarıyla Türkiye Denetim Standartları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 

onaylanan ve 1 Ocak 2022 veya öncesinde başlayan hesap dönemlerinde zorunlu olarak uygulanmak üzere yürürlüğe 

giren Standart ve değişiklikleri içermektedir. 
23 27.10.2018 tarihli ve 30578 (1. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 
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kuruluş olarak belirlenmiş ve İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu 

(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions AAOIFI) tarafından 

yayımlanan muhasebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının Türkçe’ye çevrilerek 

mevzuatımıza kazandırılmasını görevini üstlenmiştir. Bu çerçevede Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından farklı tarih ve sayılı Resmi Gazete’lerde her biri 

Kurul Kararı olarak Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Raporlamasına İlişkin Kavramsal 

Çerçeve ve Faizsiz Finans Muhasebe Rehberi dışında toplam 22 adet Faizsiz Finans Muhasebe 

Standardı (FFMS) yayımlanmıştır. Söz konusu standartlar 01.01.2020 veya sonrasında başlayan 

yıllık hesap dönemlerinde ihtiyari olarak uygulanabilecektir. 

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS), Kamu 

Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından, bilanço esasına göre defter 

tutma hadlerini sağlayan ve bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin finansal tablolarının, 

gerçeğe ve ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal bilgi sunmasını temin etmek amacı ile 

hazırlanmıştır. 22 Bölüm ve 1 adet Terimler Sözlüğü’nden oluşan Küçük ve Mikro İşletmeler İçin 

Finansal Raporlama Standardının (KÜMİ FRS) 01.01.2021 tarihi ve sonrasında başlayan hesap 

dönemlerinden itibaren uygulamaya konulması planlanmış (Öztürk vd., 2019:416; Gücenme 

Gençoğlu 2020:188) ise de henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış ve uygulamaya girmemiştir.  

3. İÇERİKLERİ AÇISINDAN DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ İLE İLİŞKİLİ 

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan 

ancak henüz yürürlüğe girmeyen taslak metin halinde olan Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal 

Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) dışında kalan diğer standartlara dış ticaret işlemleri açısından 

bakıldığında; 7 tanesi Türkiye Finansal Raporlama Standartları 2022 Seti (TFRS 2022 Seti), 7 tanesi 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ve 1 tanesi de Faizsiz 

Finans Muhasebe Standartları (FFMS) olmak üzere toplam 15 adet standardın var olduğu 

görülmektedir. Söz konusu standartlar aşağıdadır: 

 Türkiye Finansal Raporlama Standartları 2022 Seti (TFRS 2022 Seti) 

 TMS 2 Stoklar 

 TMS 12 Gelir Vergileri 

 TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 

 TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının 

Açıklanması 

 TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri 

 TMS 23 Borçlanma Maliyetleri 
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 TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinde Hasılat 

 Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 

 Bölüm 5 Hasılat 

 Bölüm 6 Stoklar 

 Bölüm 12 Maddi Duran Varlıklar 

 Bölüm 16 Devlet Teşvikleri 

 Bölüm 17 Borçlanma Maliyetleri 

 Bölüm 20 Yabancı Para Çevrim İşlemleri 

 Bölüm 23 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

 Faizsiz Finans Muhasebe Standartları (FFMS)  

 FFMS 16 Yabancı Para İşlemleri ve Yurtdışındaki İşletmeler  

Söz konusu standartlara içerikleri açısından bakıldığında ise; 

 Stoklar (TMS 2 ve BOBİ FRS Bölüm 6), 

 Gelir Vergileri (TMS 12 ve BOBİ FRS Bölüm 23), 

 Maddi Duran Varlıklar (TMS 16 ve BOBİ FRS Bölüm 12), 

 Devlet Teşvikleri (TMS 20 ve BOBİ FRS Bölüm 16), 

 Kur Değişimi/Yabancı Para İşlemleri (TMS 21, BOBİ FRS Bölüm 20 ve FFMS 16), 

 Borçlanma Maliyetleri (TMS 23 ve BOBİ FRS Bölüm 17) ve 

 Hasılat (TFRS 15 ve BOBİ FRS Bölüm 5 ) 

olmak üzere yedi başlık altında toplandığı görülmektedir. Söz konusu başlıklar altında yer alan 

standartlar aşağıda açıklanmaktadır.  

3.1. Stoklar 

İşletmelerin kuruluş amaçları doğrultusunda üretimi kesintisiz devam ettirmek ve müşteri 

isteklerini karşılayabilmek için ellerinde hazır halde bulundurdukları madde ve malzemelere genel 

olarak “stok” denmektedir (Gürçay, 2012:17). Stoklar, işletme türleri ve büyüklüklerine göre 

değişiklik ve önem taşırlar. Sanayi işletmelerinde stoklar, hammadde ve malzeme, yarı mamul ve 

mamulden oluşurken, ticari işletmelerde alım satım konusu ticari mallardan oluşur (Kaya, 2004:4). 

Nitekim stok, Tek Düzen Hesap Planında (TDHP) işletmelerin satmak, üretimde kullanmak veya 

tüketmek amacıyla ilk madde malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal gibi bir yıldan az süreli 

kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde dönüştürülebileceği varsayılan varlıklar (Akgün, 

2012:231) şeklinde tanımlanmıştır. 

Stok kavramının TMS 2 Stoklar standardı ve BOBİ FRS Bölüm 6 Stoklar standardında aşağı 

yukarı aynı şekilde aşağıdaki gibi tanımlandığı görülmektedir. 
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Stoklar, 

a) Olağan iş akışı içinde satılmak üzere elde tutulan, 

b) Olağan iş akışı içinde satılmak üzere üretilmekte olan veya 

c) Üretim sürecinde veya hizmet sunumunda kullanılacak hammadde ve malzeme 

şeklinde bulunan varlıklardır (TMS 2, Paragraf:6). 

Stoklar, aşağıdaki niteliklerden birine sahip olan varlıklardır: 

a) Olağan işletme faaliyetleri kapsamında satılmak üzere elde tutulan varlıklar, 

b) Olağan işletme faaliyetleri kapsamında satılmak üzere üretilmekte olan varlıklar, 

c) Üretim sürecinde veya hizmet sunumunda kullanılacak ham madde ve malzeme  (BOBİ 

FRS 6, Paragraf:6.2). 

İşletmelerin faaliyetlerinin temelini oluşturan stoklar, dış ticaret işlemlerinde de önem arz 

etmektedir. Dış ticarete konu olan mal ve hizmetler stoklar hesabında kayıt altına  alınmalıdır. Dış 

ticarete bakan yönü itibariyle TMS 2 Stoklar standardı dış ticarete konu olan malın nasıl 

muhasebeleştirilmesi gerektiğini göstermektedir (Sabuncu, 2017:36; Ağsakal ve  Baral, 2016a:274). 

Benzer biçimde her iki standardın kapsamının da aynı olduğu görülmektedir. 

TMS 2 Stoklar standardı, finansal araçlar (TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve TFRS 9 

Finansal Araçlar), tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar ve hasat zamanındaki tarımsal ürünler 

(TMS 41 Tarımsal Faaliyetler) dışında kalan tüm stoklar için uygulanır (TMS 2, Paragraf:2). 

BOBİ FRS Bölüm 6 Stoklar standardı, Finansal Araçlar ve Özkaynaklar bölümü (Bölüm 9) 

kapsamındaki finansal araç niteliğindeki stoklar, “Tarımsal Faaliyetler bölümü (Bölüm 7) 

kapsamındaki canlı varlıklar ve hasat zamanındaki tarımsal ürünler hariç olmak üzere tüm stoklara 

uygulanır (BOBİ FRS 6, Paragraf:6.3). 

TMS 2 Stoklar standardının amacı, stoklarla ilgili muhasebe uygulamalarını belirlemektir. 

Stokların muhasebeleştirilmesinde önemli konulardan biri, varlık olarak finansal tablolara alınacak 

ve ilgili hasılat finansal tablolara yansıtılıncaya kadar varlık olarak izlenecek maliyet tutarının 

belirlenmesidir. Bu standart, net gerçekleşebilir değere indirgemeyi de içererek, stok maliyetlerinin 

nasıl belirleneceği ve gidere dönüşeceğini açıklar. Standart ayrıca, maliyetleri stoklara yüklemek 

için kullanılan maliyet hesaplama yöntemleri hakkında da bilgi sağlar (TMS 2, Paragraf:1). 

BOBİ FRS Bölüm 6 Stoklar standardında, açık olarak ifade edilmemiş ise de, standardın 

amacının; stoklara ilişkin muhasebe ilkelerinin düzenlenmesi, bu kapsamda stokların ilk kayda 

alınması, maliyetlerinin belirlenmesi ile ve stok değer düşüklüğüne uğradığında ve hasılat elde 

edildiğinde ilgili stok maliyetlerinin giderleştirilmesi konularına yönelik düzenlemeler yapmak olduğu 

anlaşılmaktadır (BOBİ FRS 6, Paragraf:6.1). 
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TMS 2 Stoklar standardının muhasebe uygulamalarına kattığı yenilik, maliyet yöntemlerinde 

tam maliyet yöntemi yerine normal maliyet yönteminin kullanılmasıdır (Akgün, 2012:229). 

Her iki standarda göre stokların maliyeti; satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini 

ve diğer maliyetleri içerir (TMS 2, Paragraf:10; BOBİ FRS 6, Paragraf:6.6). 

Satın alma maliyetleri; satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer vergiler (işletme tarafından 

daha sonra vergi idaresinden iade alınabilecekler hariç) ile mamul, malzeme ve hizmetlerin elde 

edilmesiyle doğrudan ilişkilendirilebilen taşıma, yükleme-boşaltma ve diğer maliyetleri içerir. 

Ticari ıskontolar ve benzeri diğer kalemler satın alma maliyetleri belirlenirken indirim konusu 

yapılır (TMS 2, Paragraf:11; BOBİ FRS 6, Paragraf:6.7). 

Dönüştürme maliyetleri; direkt işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan ilişkili maliyetleri 

kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve malzemenin mamule dönüştürülmesinde katlanılan sabit 

ve değişken genel üretim giderlerinden sistematik bir şekilde dağıtılan tutarları da içerir (TMS 2, 

Paragraf:12). Dönüştürme maliyetleri, ham madde ve malzemelerin yarı mamul ve mamul haline 

getirilmesi sürecinde, direkt işçilik giderleri gibi üretimle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetleri 

ve bu süreçte katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden sistematik bir şekilde dağıtılan 

tutarları içerir. Faaliyet giderleri, dönüştürme maliyeti olarak dikkate alınmaz ve bu giderlerden 

dönüştürme maliyetine pay verilmez (BOBİ FRS 6, Paragraf:6.11). 

Diğer maliyetler stokların mevcut konumuna ve durumuna getirilmesi için katlanılan 

maliyetleri içerir ve sadece stokların mevcut konumuna ve durumuna getirilmesi için  katlanıldığı 

ölçüde stok maliyetine dâhil edilir (TMS 2, Paragraf:10 ve 15; BOBİ FRS 6, Paragraf:6.6 ve 6.14). 

Her iki standart stokların ölçümü konusunda da aynı düzenlemeleri içermektedir. Stoklar, 

maliyet değeri ile net gerçekleşebilir değerin düşük olanı üzerinden ölçülür (TMS 2, Paragraf:9; 

BOBİ FRS 6, Paragraf:6.4). Net gerçekleşebilir değer; olağan işletme faaliyetleri kapsamında 

tahmin edilen satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyetlerinin ve satışı gerçekleştirmek için 

gerekli olan tahmini maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilen tutardır (TMS 2, Paragraf:6; BOBİ FRS 

6, Paragraf:6.4). Net gerçekleşebilir değer TMS 2 stoklar standardında ayrıca bir işletmenin, olağan 

iş akışı içinde stokların satışından elde etmeyi beklediği net tutarı ifade eder şeklinde de tanımlanıştır 

(TMS 2, Paragraf:7). 

İşletmenin stoklarını vadeli alması durumunda TMS 2 Stoklar standardı ile BOBİ FRS 

Bölüm 6 Stoklar standardı arasında vade farkı ile ilgili bir farklılık ortaya çıkmaktadır. İşletmenin 

stoklarını vadeli alması durumunda TMS 2 Stoklar standardına göre; tüm vade farkları 

ayrıştırılmakta iken (TMS 2, Paragraf:18); BOBİ FRS Bölüm 6 Stoklar standardına göre ise, sadece 

vadenin bir yıldan uzun olması durumunda stoklar, vade farkı ayrıştırılarak peşin fiyat üzerinden 

ölçülür. Bir yıl veya daha kısa süreler için vade farkı ayrıştırılmaz (BOBİ FRS 6, Paragraf:6.8). 
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TMS 2 Stoklar standardı kapsamında ithal edilen malın işletme deposuna teslimine kadar 

yapılan her türlü gider malın maliyetine eklenirken depoya teslim edildikten sonraki giderler ise 

dönem giderinde izlenir. Eğer ithal edilen mal özellikli varlık ise malın alımına ait her türlü harcama 

özellikli varlığın maliyetine eklenerek muhasebeleştirilir (Sabuncu, 2017:107). 

TMS 2 stoklar standardında vade ve kur farkları dönem giderinde izlenmektedir (Ağsakal ve 

Baral, 2016a:291). İthal edilen malın vadeli alımında peşin fiyatı ile vadeli fiyat arasında oluşan vade 

farkı finansman gideri olarak kabul edilmekte ve dönem gideri olarak finansal tablolara 

yansıtılmaktadır. İthalat işlemi vadeli gerçekleştiğinde dönem sonunda değerlemesi yapıldığında 

oluşan kur farkı olumlu ise 640 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Vade Farkı Gelirleri ve Esas 

Faaliyetlerle İlgili Kazançları hesabında izlenirken, olumsuz kur farkı ise 650 Ticari Borçlara İlişkin 

Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Zararları hesabında izlenir (Özkan, 

2021:48). 

3.2. Gelir Vergileri 

Vergi; devletin veya vergilendirmeye yetkili olan diğer kamu idarelerinin,  hizmetlerini 

yerine getirmekte gerekli olan finans kaynağını temin etmek amacıyla, bireylerden, hukuki cebir 

altındaki kanunlarla tespit edilen kurallara uygun olarak, karşılıksız ve iade edilmeksizin aldıkları 

ekonomik değerlerdir (Karakoç, 2015:414).  

 TMS 12 Gelir Vergileri ve BOBİ FRS Bölüm 23 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

standardında gelir vergilerinin (kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin) kayda alınmasına, 

muhasebeleştirilmesine ilişkin ilkeler düzenlenmektedir (TMS 12; BOBİ FRS 23, Paragraf:23.1). 

Dış ticaret işletmelerinde önem arz eden muhasebe standartlarından biri olan TMS 12 Gelir 

Vergileri standardına göre gelir vergileri vergiye tabi gelir üzerinden hesaplanan bütün yurt içi ve 

yurt dışı gelir vergilerini içerir. Gelir vergileri aynı zamanda bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek 

anlaşmaların raporlayan işletmeye kâr dağıtımlarında kaynakta kesinti yapılmak suretiyle ödenen 

vergileri de kapsar (TMS 12, Paragraf:1 ve 2). 

BOBİ FRS Bölüm 23 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler standardına göre gelir üzerinden 

alınan vergiler, mali kâr üzerinden hesaplanan yurtiçi ve yurtdışı bütün vergileri içerir. Ayrıca 

özkaynak aracı yatırımlarından elde edilen kâr paylarından, faiz gelirlerinden, isim hakkı 

gelirlerinden ve benzeri diğer gelirlerden kaynaklanan ve karşı tarafça işletme adına vergi 

idarelerine tevkifat yoluyla ödenecek olan vergi tutarları da gelir üzerinden alınan vergi kapsamında 

değerlendirilir (BOBİ FRS 23, Paragraf:23.5). 

TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre; Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları (TMS Yorum) ve 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları’ndan (TFRS Yorum)  oluşan TFRS Seti 
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uygulayan işletmelerin bazı istisnai durumların dışında, ertelenmiş vergi borcu veya ertelenmiş vergi 

alacağı muhasebeleştirmesi zorunludur. BOBİ FRS Bölüm 23’e göre ise yalnızca büyük boy 

işletmelerin ertelenmiş vergi hesaplamaları zorunludur. Orta boy işletmeler için böyle bir 

yükümlülük bulunmamaktadır (TMS 12; BOBİ FRS 23, Paragraf:23.3). 

Ertelenmiş vergi hesaplamaları ile ilgili istisnai durumlar TMS 12 Gelir Vergileri 

standardının 16. paragrafında bu Standart, 15. ve 39. paragraflarda tanımlananların dışındaki bütün 

durumlarda ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilmesini zorunlu kılar şeklinde belirtilmiştir (TMS 

12, Paragraf:16). 

Bütün vergiye tabi geçici farklar için ertelenmiş vergi yükümlülüğü muhasebeleştirilir. 

Ancak; 

a) Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesinden kaynaklanan vergilendirilebilir geçici farklar 

için veya 

b)  

(i) İşletme birleşmesi niteliğinde olmayan: 

(ii) Gerçekleştiğinde ne muhasebe kârının ne de vergiye tabi kârın (mali zararı) 

etkilenmediği işlemlerde oluşan bir varlık veya yükümlülüğün ilk 

muhasebeleştirilmesinden kaynaklanan vergiye tabi geçici farklar için ertelenmiş 

vergi yükümlülüğü finansal tablolara yansıtılmaz. 

Ancak, bağlı ortaklıklar, şubeler, iştirakler ve müşterek anlaşmalardaki yatırımlarla ilgili 

olarak ortaya çıkan vergiye tabi geçici farklar için, 39’uncu paragraf uyarınca, ertelenmiş vergi 

yükümlülüğü muhasebeleştirilir (TMS 12, Paragraf:15). 

Bir işletme bağlı ortaklıklarındaki, şubelerindeki, iştiraklerindeki yatırımları ve müşterek 

anlaşmalardaki hisseleri ile ilgili tüm vergilendirilebilir geçici farklar için, aşağıdaki her iki koşulun 

da mevcut olduğu durumlar hariç, ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirir: 

a) Ana ortaklık, yatırımcı, iş ortaklığı katılımcısı veya müşterek faaliyet katılımcısı olarak 

işletme geçici farkların tersine dönme zamanlarını kontrol edebilmektedir ve 

b) Büyük bir ihtimalle geçici fark öngörülebilen bir gelecekteki süre içinde tersine 

dönmeyecektir (TMS 12, Paragraf:39). 

Muhasebe konusunda ticaret kanunları ve vergi kanunları arasında var olan farktan 

kaynaklanan ertelenmiş vergi, mali kâr üzerinden hesaplanan vergi tutarı ile ticari kâr üzerinden 

hesaplanan vergi tutarı arasındaki fark olarak tanımlanır (Sümer Göğüş, 2010:14). İşletmelerin vergi 

mevzuatına göre hesaplanmış olan kârı ile TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre hesaplanmış 

olan kârı arasındaki fark TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre “ertelenmiş vergi” yoluyla 

finansal tablolara yansıtılmaktadır. Söz konusu Standarda göre, gelecekte vergilenebilecek gelirler 

için ertelenmiş vergi borcu, gelecekte indirilebilecek giderler için ertelenmiş vergi alacağı kayıtlara 

alınmakta ve finansal tablolarda gösterilmektedir (Katkat Özçelik, 2021:60). 
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Ertelenmiş vergi borçları, vergiye tabi geçici farklar üzerinden gelecek dönemlerde ödenecek 

gelir vergilerini ifade eder. Ertelenmiş vergi varlıkları ise aşağıdaki durumlarda gelecek dönemlerde 

geri kazanılacak olan gelir vergisi tutarlarını ifade eder: 

a) İndirilebilir geçici farklar; 

b) Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zararlar ve 

c) Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış vergi avantajları. 

Geçici farklar, bir varlığın veya borcun finansal durum tablosundaki defter değeri ile bunların 

vergi açısından taşıdıkları değerler arasındaki farkları ifade eder. Geçici farklar aşağıdakilerden biri 

şeklinde olabilir: 

a) Vergiye tabi geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme 

yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını belirlerken vergiye tabi 

tutarlar oluştururlar; ya da 

b) İndirilebilir geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme 

yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını belirlerken vergi 

matrahından indirilebilir tutarlardır (TMS 12, Paragraf:5). 

Burada sözü edilen geçici fark kavramı BOBİ FRS Bölüm 23 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

standardında da benzer biçimde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

Geçici farklar, bir varlığın veya yükümlülüğün Finansal Durum Tablosundaki defter değeri 

ile vergiye esas değeri arasındaki farkları ifade eder. İki tür geçici fark bulunur: 

a) Vergiye tâbi geçici farklar: Varlıkların veya yükümlülüklerin defter değerlerinin geri 

kazanıldığı veya ödendiği gelecek dönemlerde vergi matrahına eklenecek geçici 

farklardır. 

b) İndirilebilir geçici farklar: Varlıkların veya yükümlülüklerin defter değerlerinin geri 

kazanıldığı veya ödendiği gelecek dönemlerde vergi matrahından indirilecek geçici 

farklardır (BOBİ FRS 23, Paragraf:23.18). 

Ertelenmiş vergi; varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerleri üzerinden geri kazanılması 

veya ödenmesi ve indirilecek geçmiş yıl zararları ile vergi indirimlerinin ileriye taşınması sonucunda 

gelecek dönemlerde ödenecek veya geri kazanılacak vergilerdir (BOBİ FRS 23, Paragraf: 23.12). 

Ertelenmiş vergi, bir varlıktan fayda temin edilmesinin veya bir borcun ödenmesinin ileride 

gerçekleşeceği beklentisi nedeniyle bu varlığın veya borcun (yükümlülüğün) muhasebedeki kayıtlı 

değeri ile vergi değeri arasında oluşan geçici farklar üzerinden hesaplanan vergidir (TMS 12). 

3.3. Maddi Duran Varlıklar 

Maddi duran varlıklar, duran varlık oldukları için, bir hesap döneminden (bir normal faaliyet 

döneminden) daha uzun sürelerle, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak 
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amacıyla elde edilen bir başka ifadeyle bir hesap döneminden (bir normal faaliyet döneminden) daha 

uzun süre kullanımı beklenen fiziki bir yapıya sahip olan işletme varlıklarıdır. 

Tek Düzen Hesap Planında (TDHP) duran varlıklar hesap grubu; Ticari Alacaklar, Diğer 

Alacaklar, Mali Duran Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Özel 

Tükenmeye Tabi Varlıklar, Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ve Diğer Duran 

Varlıklar olarak bölümlenmiştir. 

Türkiye Muhasebe Standartlarının Türkiye’de, otuz yılı aşkın süreden beri uygulanan 

muhasebe sistemine getirdiği yeniliklerden birisi Tek Düzen Hesap Planında (TDHP) duran 

varlıkların sınıflandırılmasından farklı olarak duran varlıkların TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan 

Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardı uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlık 

olarak sınıflandırılmasıdır. Bir diğer yenilik ise TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardı 

uyarınca maddi duran varlıklardaki değer düşüklüklerinin dikkate alınması ve bunun için karşılık 

ayrılmasıdır. 

Bu çerçevede TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan 

Faaliyetler standardına göre duran varlıklar artık sadece kullanım amaçlı olarak 

sınıflandırılmayacaktır. Eğer duran varlıklar satış amaçlı tutuluyorsa ya da satış amaçlı elde 

edilmişse kullanım amaçlı tutulan duran varlıklardan farklı olarak sınıflandırılacak ve finansal 

durum tablosunda ayrı raporlanacaklardır (Çavuşoğlu ve Demirel Utku, 2016:89). Ayrıca maddi 

duran varlıklardaki değer düşüklükleri dikkate alınacak ve bunun için karşılık ayrılacaktır 

(Büyükipekci ve Yiğit, 2016:227). Karşılık ayrılan duran varlık sonraki dönemlerde değer artışına 

uğrarsa ya da ilgili maddi duran varlık işletmeden çıkarılırsa ayrılan karşılık değer artışı kadar gelir 

kaydedilecektir (Örten ve Bayırlı, 2007:37). 

Dış ticaret işlemlerinde maddi duran varlık ithalatında ve ihracatına ilişkin muhasebe 

işlemlerinde önem arz eden muhasebe standartlarından biri olan (Sabuncu, 2017:38) TMS 16 Maddi 

Duran Varlıklar standardının amacı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi duran 

varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri belirleyebilmeleri için maddi duran varlıklarla 

ilgili muhasebe işlemlerini düzenlemektir. Varlıkların muhasebeleştirilmesi, defter değerlerinin 

belirlenmesi ve bunlarla ilgili olarak finansal tablolara yansıtılması gereken amortisman tutarları ile 

değer düşüklüğü zararları maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesindeki temel konulardır 

(TMS 16, Paragraf:1). Her ne kadar açıkça belirtilmemiş ise de BOBİ FRS Bölüm 12 Maddi Duran 

Varlıklar standardının amacı, maddi duran varlıklara ilişkin muhasebe ilkeleri düzenlenmektedir 

(BOBİ FRS 12, Paragraf:12.1). 

Maddi duran varlıklar ilgili standartlarda aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Maddi duran 

varlıklar: 
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a) Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya 

idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve 

b) Bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen, fiziki kalemlerdir (TMS 16, Paragraf:6). 

Maddi duran varlıklar, mal veya hizmet üretiminde veya arzında kullanılmak, başkalarına 

kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve birden fazla 

dönemde kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir. Tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar ile 

madenler üzerindeki haklar ve maden kaynakları bu bölüm kapsamında maddi duran varlık olarak 

değerlendirilmez (BOBİ FRS 12, Paragraf:12.2). 

Bir başka standart farklı muhasebe işlemlerini gerektirmediği veya izin vermediği sürece, 

maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı 

hükümleri uygulanır (TMS 16, Paragraf:2). TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı aşağıda 

belirtilen varlıkların muhasebeleştirilmesinde uygulanmaz: 

a) TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 

uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmış olan maddi duran 

varlıklar. 

b) Taşıyıcı bitkiler dışındaki tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar (bakınız: TMS 41 

Tarımsal Faaliyetler). Bu Standart taşıyıcı bitkilere uygulanır ancak taşıyıcı bitkilerin 

ürünlerine uygulanmaz. 

c) Madenlere ilişkin arama, hazırlık, çıkarma ve değerlendirme 

harcamalarının/varlıklarının muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi (bakınız: TFRS 6 Maden 

Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi). 

d) Petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yenilenebilir olmayan doğal kaynaklar gibi madenler 

üzerindeki haklar ve madeni kaynaklar. 

Ancak, bu Standart (b) - (d) arasında tanımlanan varlıkların geliştirilmesi ya da 

korunmasında kullanılan maddi duran varlıklar için uygulanır (TMS 16, Paragraf:3). 

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyetinin finansal tablolara yansıtılabilmesi için, maddi 

duran varlığın gelecekte ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının muhtemel olması ya da maddi 

duran varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması gerekir (TMS 16, Paragraf:7). 

Varlık olarak muhasebeleştirilme koşullarını sağlayan bir maddi duran varlık ilk kayda 

almada maliyet bedeli ile ölçülür (TMS 16, Paragraf:15; BOBİ FRS 12, Paragraf:12.6). 

Muhasebeleştirme sonrası ölçümde işletmeler muhasebe politikası olarak Maliyet Yöntemini (TMS 

16 Paragraf:30) ya da Yeniden Değerleme Yöntemini (TMS 16 Paragraf:31) seçer ve bu politikayı 

ilgili maddi duran varlık sınıfının tamamına uygular (TMS 16, Paragraf:29). Maddi duran varlıklar, 

sonraki ölçümlerinde birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirilmek 
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suretiyle maliyeti üzerinden veya yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden değerlenir. Maddi duran 

varlıkla ilgili yapılan olağan bakım ve onarım giderleri varlığın maliyetine dâhil edilmez (BOBİ FRS 

12, Paragraf:12.15). 

Maddi duran varlıklar ilk muhasebeleştirilmesinden sonraki dönemlerde TMS 16 Maddi 

Duran Varlıklar ve BOBİ FRS Bölüm 12 Maddi Duran Varlıklar standartları kapsamında muhasebe 

politikaları benzer nitelikte olup, Maliyet Yöntemi veya Yeniden Değerleme Yöntemi olmak üzere 

iki yöntemden biri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı işletmenin tercihine 

bırakılmıştır. Değerlemeye tabi tutulan maddi duran varlık grubunda yer alan bütün maddi duran 

varlık kalemlerine tercih edilen değerleme yönteminin uygulanması gerekir (Tunçez, 2020:98). 

Maliyet yöntemi ile yeniden değerleme yöntemi arasındaki temel fark, hangi değer 

hareketlerinin kayda alınacağına yöneliktir. Maliyet yönteminde varlıkların maliyet bedellerini 

aşmamak koşuluyla değer hareketleri kayıt altına alınmaktadır. Yeniden değerleme yönteminde ise 

maliyet bedelinden bağımsız olarak tüm değer hareketleri kayıt altına alınmaktadır (Onur vd., 

2022:308). 

İlk kayda almadan sonra bir maddi duran varlık yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden 

ölçüldüğünde ölçüme esas alınacak değer, yeniden değerlemenin yapıldığı tarihteki gerçeğe uygun 

değerdir (BOBİ FRS 12, Paragraf:12.16). Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm 

tarihinde gerçekleşecek olağan bir işlemde bir varlığın satışında elde edilecek veya bir borcun 

devrinde ödenecek tutardır (TMS 16, Paragraf:6). 

Maddi duran varlığın ithalat yapılarak işletmeye kazandırılması durumunda yapılacak 

muhasebe kayıtları ile yurt içerisinden elde edilmesinde yapılacak muhasebe kayıtları arasında 

önemli bir farklılık bulunmamaktadır. İthalat yolu ile ülkeye girişi yapılan maddi duran varlık için 

ödenen gümrük vergisi maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir. Maddi duran varlıkların 

muhasebeleştirilmesinde varlığın maliyet bedeli işletme tarafından kolaylıkla ölçülerek muhasebe 

kayıtlarına alınmaktadır. Ancak, standarda göre belirlenen yeniden değerleme yönteminde dönem 

sonunda üzerinden indirilecek olan gerçeğe uygun değeri belirlemek oldukça zordur (Ortaç, 

2010:129). 

3.4. Devlet Teşvikleri / Devlet Yardımları 

Devlet teşvikleri ile devlet yardımları kavramları birbirini tamamlayan kavramlardır. Devlet 

teşviki nihayetinde bir devlet yardımıdır. Devlet teşvikleri ülkelerin hedefledikleri ekonomik 

politikaları gerçekleştirebilmek için işletmelere sağladıkları yardımlardır. Yani bir amaç için verilen 

devlet yardımları devlet teşviki olarak nitelendirilmektedir. Fakat bazen ekonomik güçlerini 

kaybetmiş işletmelere, eski ekonomik güçlerini kazanabilmeleri için yapılan yardımlar sadece devlet 

yardımları olarak nitelendirilmektedir (Paçacı, 2011:7-8). 
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Devlet teşvikleri, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için devlet tarafından yapılan 

doğrudan destekleri, devlet yardımları ise işletmeye dolaylı yoldan fayda yaratan devlet desteklerini 

ifade etmektedir (Dinç ve Yıldırım, 2020:364). 

Bir işletmenin devlet yardımı alması finansal tabloların hazırlanmasında iki nedenden ötürü 

önemli olabilir. İlk olarak, eğer bir kaynak transferi gerçekleştiyse, transferin muhasebeleştirilmesi 

için uygun bir yöntem bulunmalıdır. İkinci olarak, raporlama döneminde işletmenin bu yardımlardan 

ne kadar fayda sağladığının belirtilmesi beklenir. Bu durum, işletmenin finansal tablolarının önceki 

dönemlerle ve diğer işletmelerle karşılaştırılmasını kolaylaştırır (TMS 20, Paragraf:5). 

Türkiye’de teşvik uygulamaları, yatırımların artırılması, yeni iş alanlarının açılarak istihdam 

oranının artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlarıyla Osmanlı 

döneminden beri uygulanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda pamuğun işlenmesi sonucu elde 

edilen pamuk ipliklerinin ihraç edilmesi ile bu ihraç işleminden gümrük resminin alınmaması ilk 

ihracat teşviki olarak kabul edilmektedir. Ardından Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, 

1909 ve 1910 yıllarında oluşturulan tasarılar sonrasında 14.12.1913 tarihinde çıkarılan “Teşvik-i 

Sanayi Kanun-ı Muvakkatı” teşviklerle ilgili ilk yasal düzenleme olarak ifade edilmektedir (Kasalak, 

2012:67; Küçükkahraman, 2013:13; Tunçez ve Ateş, 2016:89). 

Cumhuriyet döneminde Türkiye’de teşvik uygulamalarının kalkınma programlarını 

tamamlayan veya destekleyen bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 17.02.1923 tarihinde İzmir’de 

yapılan Birinci Türkiye İktisat Kongresi sonrasında sanayinin teşvik edilmesi hakkında önemli 

kararlar alınmış, 28 Mayıs 1927 yılında, temelini 1913 yılında çıkarılan “Teşvik-i Sanayi Kanun-ı 

Muvakkatı” teşkil eden, Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır. 1962 yılında Devlet Planlama 

Teşkilatı’nın (DPT) kurulması ve 1963 yılında ilk planlı döneme geçilmesi ile birlikte 1980’li yıllara 

kadar Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) yönlendirmesi ve öncülüğünde teşvik uygulamaları 

önemli aşamalar geçirmiştir. Türkiye’de uygulanan kalkınma programları incelendiğinde; bölgesel 

eşitsizliklerin giderilmesi ve mevcut kaynakların etkin kullanımı konularının hemen hemen her 

programda yer aldığı görülmektedir. 1980’li yıllarda ekonomide uygulanmaya başlanan liberal 

ağırlıklı yapısal değişikliklerle, teşvik uygulamaları alanında da değişiklikler olmuş ve teşvikler 

daha çok imalat ve dış ticarete yönelik sektörlerin özendirilmesinde kullanılmıştır (Şimşek ve Yazıcı,  

2004:123; Sönmez, 2005:126). 

Dış ticarette faydalanılan teşvikler genellikle; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, 

İhracatta KDV İadesi, İhracat Kredileri (Eximbank), İstihdam Desteği, Ar-Ge Yardımı ve 

benzeridir. Dış ticaret işletmeleri bu teşviklerden işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatlarda ve 

yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatlarında faydalanmaktadır 

(Özkan, 2021:53). 
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TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması 

standardına göre Devlet yardımı, belirli koşulları sağlayan işletmelere bir ekonomik fayda sağlamak 

üzere devlet tarafından yapılan faaliyetlerdir, Devlet teşvikleri ise işletmenin faaliyet konuları ile 

alakalı belirli koşulların geçmişte veya gelecekte meydana getirilmesi koşuluyla işletmeye kaynak 

transferi şeklindeki devlet yardımlarıdır (TMS 20, Paragraf:3). 

BOBİ FRS Bölüm 16 Devlet Teşvikleri standardında ise Devlet teşvikleri, faaliyet 

konularıyla ilgili belirli şartların karşılanması durumunda, kaynak transferi şeklinde işletmelere 

yapılan devlet yardımlarıdır şeklinde tanımlanmıştır (BOBİ FRS 16, Paragraf:16.2). 

TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması 

standardı kapsamındaki devlet yardımları; gelişmekte olan bölgelerde altyapı sağlanması veya 

rakipler üzerine ticari kısıtlamalar getirilmesi gibi genel ticaret koşullarını etkilemek maksadıyla 

sadece dolaylı olarak sağlanan faydaları içermez. Ayrıca devlet teşvikleri bir değer atfedilemeyen 

devlet yardımlarını ve işletmenin normal ticari işlemlerinden ayırt edilemeyen devlet ile yaptığı 

işlemleri kapsamaz (TMS 20, Paragraf:3). 

BOBİ FRS Bölüm 16 Devlet Teşvikleri standardına göre, devlet tarafından genel ticaret 

koşullarını etkilemek suretiyle geniş bir işletme grubuna sağlanan dolaylı katkılar (örneğin kamunun 

kullanımına açık yolların yapılması, altyapı hizmetleri sağlanması) devlet teşviki olarak 

değerlendirilmez. Devlet teşvikleri, makul bir biçimde bir değer atfedilemeyen devlet yardımlarını ve 

devlet ile yapılan normal ticari işlemlerden ayırt edilemeyen nitelikteki işlemleri kapsamaz (BOBİ 

FRS 16, Paragraf:16.2 ve 3). 

TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması 

standardına göre gerçeğe uygun değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dâhil 

olmak üzere tüm devlet teşvikleri, aşağıdaki koşulların gerçekleşeceğine dair makul bir güvence 

oluşmadan finansal tablolara yansıtılmaz: 

a) Elde edilmesi için gerekli koşulların işletme tarafından yerine getirilmesi ve 

b) Teşvikin işletme tarafından elde edilmesi (TMS 20, Paragraf:7). 

BOBİ FRS Bölüm 16 Devlet Teşvikleri standardına göre ise Devlet teşvikleri aşağıdaki 

şekilde kayda alınır: 

a) İşletmenin gelecekte herhangi bir performans şartını yerine getirmesini gerektirmeyen 

ya da performans şartını önceden yerine getirdiği teşvikler, alındıkları anda kâr veya 

zarara yansıtılır. 

b) İşletmenin gelecekte belirli performans şartlarını yerine getirmesini gerektiren teşvikler, 

performans şartları karşılandığı anda kâr veya zarara yansıtılır. Bu teşvikler alındıkları 

andan kâr veya zarara yansıtılıncaya ya da performans şartları karşılanamadığı için iade 
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edilene kadar Finansal Durum Tablosunda “Ertelenmiş Gelirler” kalemi içerisinde 

gösterilir (BOBİ FRS 16, Paragraf:16.7). 

Parasal olmayan teşviklerde teşvik konusu parasal olmayan varlığın gerçeğe uygun değerinin 

belirlenmesi ve teşvikin ve varlığın belirlenen gerçeğe uygun değer ile finansal tablolara 

kaydedilmesi genel uygulamadır. Bazı durumlarda izlenen alternatif yöntem, varlık ve teşvikin 

nominal değeri üzerinden kaydedilmesidir. Parasal olmayan teşvikler işletmenin kullanması 

amacıyla verilen arsa veya diğer kaynaklardır (TMS 20, Paragraf:23). 

Parasal olmayan teşviklerle ilgili olarak BOBİ FRS Bölüm 16 Devlet Teşvikleri standardında 

da teşvik, alınan ya da alınacak olan varlığın gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür şeklinde benzer 

bir düzenleme yer almaktadır (BOBİ FRS 16, Paragraf:16.8). 

Gerçeğe uygun değeri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dâhil olmak üzere, 

varlıklara ilişkin teşvikler finansal durum tablosunda (bilançoda) ertelenmiş gelir olarak veya 

varlığın defter değerinden indirilerek gösterilir (TMS 20, Paragraf:24). 

Devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak; teşvikin kâr ya da zarar dışında 

muhasebeleştirildiği “Sermaye Yaklaşımı” ve teşvikin bir veya daha fazla dönemde kâr ya da 

zararda muhasebeleştirildiği “Gelir Yaklaşımı” olmak üzere iki genel yaklaşım bulunmaktadır  

(TMS 20, Paragraf:13). 

Sermaye yaklaşımına göre edinilen teşvikler kâr ya da zarar dışında muhasebeleştirilmekte 

yani bilançoda izlenmektedir. Gelir yaklaşımında ise edinilen teşvikler bir veya daha fazla dönemde 

kâr ya da zararda muhasebeleştirilmekte yani gelir tablosunda izlenmektedir (Küçükkahraman, 

2013:66; TMS 20, Paragraf:14 ve 15). 

3.5. Kur Değişimi/Yabancı Para İşlemleri  

Dış ticaret işletmeleri ticari faaliyetlerini yabancı para cinsinden gerçekleştirirler ancak 

yabancı para üzerinden gerçekleştirdikleri işlemleri, bulundukları ülkenin resmî para birimi 

üzerinden muhasebeleştirirler. Uluslararası ticaretteki artış çok uluslu şirketlerin sayısını artırırken 

bir taraftan da yerel işletmelerin yurt dışındaki şirketlerle ortaklık kurmalarına da neden olmuştur. 

Bu durum muhasebe kayıt sistemlerini de etkilemiş, farklı döviz cinsleri ile yapılan ticaret, 

muhasebe kayıtlarını geçerli para biriminden tutan ve raporlayan işletmelerce edinilen yabancı para 

hasılatlarını ulusal para birimine çevirme zorunluluğunu doğurmuştur. Dış ticaret işlemlerinin ana 

konularından bir tanesi de bu kur değişiminin finansal tablolara doğru şekilde yansıtılmasıdır 

(Ağsakal ve Baral, 2016b:267; Yılmaz ve Teker, 2020:134; Özkan, 2021:57). 

TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri standardının amacı, yabancı para işlemlerinin ve 

yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dâhil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan 

para birimine nasıl çevrileceğini düzenlemektir. Hangi döviz kuru/kurlarının kullanılacağı ve döviz 
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kurlarındaki değişimin finansal tablolar üzerindeki etkilerinin nasıl raporlanacağı bu standardın 

temel konularıdır (TMS 21, Paragraf:1 ve 2). 

TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri standardı; 

a) TFRS 9 Finansal Araçlar’ın kapsamına giren türev işlemler ve bakiyeler hariç olmak 

üzere, yabancı para işlemlerinin ve bakiyelerin muhasebeleştirilmesinde, 

b) İşletmenin finansal tablolarına konsolidasyon ya da özkaynak yöntemi uygulayarak 

dâhil edilen yurtdışındaki işletmelerin faaliyet sonuçlarının ve finansal durumunun 

raporlama para birimine çevrilmesinde ve 

c) İşletmenin faaliyet sonuçlarının ve finansal durumunun finansal tablolarda kullanılan 

para birimine çevrilmesinde durumlarda uygulanır (TMS 21, Paragraf:3). 

BOBİ FRS Bölüm 20 Yabancı Para Çevrim İşlemleri standardı ile işletmelerin yabancı para 

cinsinden yaptıkları işlemlere ilişkin muhasebe ilkeleri ve işletmelerin finansal tablolarını ağırlıkla 

kullandıkları para birimi dışındaki başka bir para birimi cinsinden sunmaları durumunda yapılması 

gereken çevrim işlemlerine ilişkin esaslar düzenlenmektedir (BOBİ FRS 20, Paragraf:20.1). 

FFMS 16 Yabancı Para İşlemleri ve Yurtdışındaki İşletmeler standardının kapsamı ise 

katılım bankalarının ve faizsiz finans kuruluşlarının finansal tablolardaki varlıklar, yükümlülükler, 

bilanço dışı kalemler, hasılat, giderler, kazançlar ve kayıplara ilişkin olarak raporlama para birimi 

dışındaki çeşitli para birimlerinde gerçekleştirdiği işlemlerin finansal tablolara alınması, ölçülmesi, 

sunulması ve açıklanmasına ilişkin muhasebe kurallarının belirlenmesidir (FFMS 16, Paragraf:1). 

TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri standardına göre bir yabancı para işlemi ilk 

muhasebeleştirme sırasında; yabancı para birimindeki tutara, geçerli para birimi ile işlem tarihindeki 

yabancı para birimi arasındaki geçerli kur uygulanarak, geçerli para biriminden kaydedilir. Her 

raporlama dönemi sonunda ise aşağıdaki çevrim işlemleri gerçekleştirilir: 

a) Yabancı para parasal kalemler kapanış kurundan çevrilir; 

b) Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler 

işlem tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir ve 

c) Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler 

gerçeğe uygun değerin ölçüldüğü tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir (TMS 21, 

Paragraf:21 ve 23). 

BOBİ FRS Bölüm 20 Yabancı Para Çevrim İşlemleri standardına göre yabancı para 

cinsinden işlemler ilk kayda alınırken, yabancı para birimindeki tutar işlem tarihindeki spot kur 

kullanılarak ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir. Spot kur, hemen teslim halindeki geçerli olan 

döviz kurudur. İşlem tarihi, işlemin ilk kayda alındığı tarihi ifade eder. İlk kayda alma tarihi ise 

işlemin kapsamına girdiği bölüme göre belirlenir. Yabancı para cinsinden Finansal Durum Tablosu 
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kalemlerinin dönem sonundaki ölçümleri, bunların parasal veya parasal olmayan kalem olmasına 

göre farklılık gösterir. Parasal kalemler, dönem sonundaki spot kur kullanılarak ağırlıkla kullanılan 

para birimine çevrilir. Parasal olmayan kalemler ise, maliyet bedelleri üzerinden ölçülüyorsa işlem 

tarihindeki kurdan; yabancı para cinsinden geçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülüyorsa gerçeğe 

uygun değerin belirlendiği tarihteki spot kurdan ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir (BOBİ 

FRS 20, Paragraf:20.8, 10, 13 ve 15). 

TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri standardında sözü edilen geçerli para birimi, işletmenin 

faaliyet gösterdiği temel ekonomik çevrenin para birimidir (TMS 21, Paragraf:28). BOBİ FRS 

Bölüm 20 Yabancı Para Çevrim İşlemleri standardında bahsedilen ağırlıkla kullanılan para birimi ise 

işletmeyle ilgili işlemlerin, olayların ve şartların etkilerini en iyi şekilde yansıtan para birimidir 

(BOBİ FRS 20, Paragraf:20.5). 

FFMS 16 Yabancı Para İşlemleri ve Yurtdışındaki İşletmeler standardına göre ise; Mudârebe 

veya Müşâreke sözleşmelerinden kaynaklanmayan yabancı para işlemleri, işlem tarihinde geçerli 

olan spot kur üzerinden raporlama para birimine çevrilerek (ölçülerek) finansal tablolara alınır. 

Mudârebe veya Müşâreke sözleşmelerinden kaynaklanan yabancı para işlemleri aşağıdaki gibi 

kaydedilir: 

a) Tutarlar, yabancı paranın alındığı tarihte geçerli olan spot kur üzerinden raporlama para 

birimine çevrilerek (ölçülerek) finansal tablolara alınır. 

b) İşlemlerin raporlama para biriminden gerçekleştirilmesi halinde Mudârebe veya 

Müşâreke sermayesi, kârlar eklendikten veya zararlar düşüldükten sonra, raporlama para 

biriminden gösterilir. 

c) İşlemlerin raporlama para biriminden farklı bir para biriminden gerçekleştirilmesi 

halinde, bu işlemlerden kaynaklanan kazanç veya kayıp, Mudârebe veya Müşâreke 

varlıklarının yeniden raporlama para birimine çevrilmesiyle belirlenir ve söz konusu 

yeniden çevrim işlemlerinden kaynaklanan kur farkı kazanç veya kayıpları, Mudârebe 

veya Müşâreke fonuna alacak/borç olarak kaydedilir. 

Yukarıda (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumlarda, Mudârebe veya Müşârekedeki fon 

sağlayıcılar, vadesi gelen tutarın katılım bankası tarafından Mudârebe veya Müşâreke sermayesinin 

ilk alındığı para birimine yeniden çevrilmesini talep ederse, çevrimden kaynaklanan kazanç veya 

kayıplar karşı tarafın hesabına alacak/borç olarak kaydedilir (FFMS 16, Paragraf:2/1 ve 2/2). 

TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri standardına göre işletmenin geçerli para biriminde 

değişiklik olması durumunda işletme, değişim tarihinden itibaren ileriye dönük olarak yeni geçerli 

para birimi için geçerli çevrim işlemlerini uygular. Geçerli para birimindeki değişikliğin etkisi 

ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir (TMS 21, Paragraf:37). Benzer biçimde BOBİ FRS Bölüm 
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20 Yabancı Para Çevrim İşlemleri standardına göre de ağırlıkla kullanılan para birimindeki 

değişikliğin etkisi ileriye yönelik olarak kayda alınır. Diğer bir ifadeyle, tüm kalemler yeni ağırlıkla 

kullanılan para birimine, değişiklik tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir (BOBİ FRS 20, 

Paragraf:20.6). 

3.6. Borçlanma Maliyetleri  

İşletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan unsurlardan birisi de 

finansmandır. Çok genel bir ifadeyle finansman, kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon 

ya da sermayenin farklı kaynaklardan sağlanmasını ifade eder. Öteden beri varlığına devam eden 

işletmeler için farklı kaynaklardan24 fon sağlanması mümkün olmakla birlikte işletmelerin ihtiyaç 

duyduğu fonlar temel olarak yabancı kaynak (borç) ve öz kaynak (sermaye) yoluyla sağlanır. Hangi 

kaynaktan sağlanmış olursa olsun işletmeler tarafından kullanılan fonların bir maliyeti vardır. 

İşletmenin finansman maliyeti işletmede kullanılan tüm fonların maliyeti olarak tanımlanır. 

İşletmelerin ihtiyaç duydukları fonları kısa ve/veya uzun vadeli yabancı kaynaklardan 

karşılamaları durumunda ortaya çıkan; vade farkı, komisyon gideri, kur farkı, kredi faizi, banka ve 

sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi gibi giderler borçlanma maliyetleri olarak adlandırılır.  

Yabancı kaynak kullanımının nasıl muhasebeleştirileceği konusunda bizlere rehberlik yapan 

(Koçak, 2007:28; Özkan, 2021:62) TMS 23 Borçlanma Maliyeti standardı faiz, komisyon, kur 

farkları ve benzeri harcamaların kaydedilmesi hususlarında farklı ve hatalı uygulamaları 

engelleyerek hazırlanan mali tabloların tutarlı ve kıyaslanabilir bilgilerden oluşmasına olanak 

vermektedir   (Çakır Pehlivan, 2021:53). 

TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardının kapsamını borçlanma maliyetlerinin 

muhasebeleştirilmesi oluşturur. Borçlanma maliyetleri, bir işletme tarafından yapılan 

borçlanmalarla ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer giderlerdir. TFRS 9 Finansal Araçlar 

standardında tanımlanan etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz gideri, TFRS 16 

Kiralamalar standardı uyarınca finansal tablolara alınan kira yükümlülüklerine ilişkin faiz ve 

yabancı para ile borçlanmalarda, faiz maliyetleri ile ilgili düzeltme olarak dikkate alındıkları ölçüde 

olmak üzere, kur farkları borçlanma maliyetleri arasında sayılabilir (TMS 23, Paragraf:2, 5 ve 6). 

Benzer biçimde BOBİ FRS Bölüm 17 Borçlanma Maliyetleri standardı ile de borçlanma 

maliyetlerinin kayda alınması düzenlenmektedir. Standarda göre borçlanma maliyetleri, 

borçlanmayla ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer maliyetlerdir. Borçlanma maliyetlerine; “Bölüm 

9 Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümünde tanımlanan etkin faiz yöntemi kullanılarak 

hesaplanmış faiz giderleri, “Bölüm 15 Kiralamalar” bölümüne göre kayda alınan finansal 

                                                             
24 Dağıtılmayan kârlar (otofinansman), nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (amortismanlar, karşılıklar, reeskont faiz 

giderleri ve gelecek aylara ait giderlerin döneme ilişkin kısımları), kendiliğinden oluşan fonlar (satıcı kredileri, 

ödenecek vergiler, alınan depozito ve teminatlar), factoring, leasing, forfaiting vbg. 
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kiralamalara ilişkin finansman giderleri ve yabancı para ile borçlanmalarda faiz maliyetlerine 

yönelik düzeltme olarak dikkate alınan kur farkları örnek olarak gösterilebilir (BOBİ FRS 17, 

Paragraf:17.1). 

Bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen 

borçlanma maliyetleri bu varlığın maliyetinin bir parçasını oluşturduğu, diğer borçlanma 

maliyetlerinin gider olarak muhasebeleştirilmesi TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardında temel 

ilke olarak kabul edilmiştir. Söz konusu standarda göre, özellikli varlıklar, amaçlanan kullanıma 

veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklardır (TMS 

23, Paragraf:1 ve 5). 

Dış ticaret esnasında vadeli alınan mal veya hizmetlere ilişkin vade farklarının ne şekilde 

değerlendirileceği bu standart kapsamında belirtilmiştir. Dış ticaret işlemine konu olan varlık 

özellikli varlık kapsamında ise bu varlık alımında oluşan kur farkı ve faiz giderleri maliyetine 

eklenecektir. Bu kapsamda bulunmayan varlığa ait oluşan borçlanma maliyetleri dönem gideri 

olarak mali tablolara yansıtılmaktadır. Bu bağlamda stokların aktife alındığı tarihten önceki 

dönemlere ilişkin borçlanma maliyetleri aktifleştirilmekte, sonraki döneme ilişkin borçlanma 

maliyetleri ise dönem gideri olarak muhasebeleştirilmektedir (Özkan, 2021: 62; Sabuncu, 2017: 45; 

Çakır Pehlivan, 2021:54). 

3.7. Hasılat  

Hasılat, işletmenin bir faaliyet döneminde olağan faaliyetlerinden kaynaklanan,  ortakların 

sermayeye katkıları dışında, öz kaynakta artış yaratan ekonomik faydaların brüt tutarı olarak 

tanımlanmaktadır (Yıldırım, 2019:42). 

İşletmelerin dış ticaret faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan hasılatın doğru ve güvenilir bir 

şekilde ölçülmesi gerekmektedir. Ülke içi ticarete göre daha karmaşık işlemlere sahip olan dış ticarette, 

hasılat kavramının da oldukça net ve karışıklıklara neden olmayacak şekilde açıklanması oldukça 

önemlidir (Ceran ve Ortakarpuz, 2014:3). 

Hasılat, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardının ayrılmaz bir parçası olan Ek 

A Tanımlanan Terimler kısmında, işletmenin olağan faaliyetleri esnasında ortaya çıkan gelir, BOBİ 

FRS Bölüm 5 Hasılat standardında da benzer biçimde işletmenin olağan faaliyetleri sırasında elde 

ettiği gelir şeklinde tanımlanmaktadır (TFRS 15, Ek A; BOBİ FRS, Paragraf:5.2). 

BOBİ FRS Bölüm 5 Hasılat standardında ticari malların ya da üretilen mamullerin satışı, 

hizmet sunumları, inşaat sözleşmeleri, işletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından 

sağlanan faiz, isim hakkı ve kâr payları “hasılat” kapsamında ele alınmaktadır. 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardının amacı, müşteriyle yapılan bir 

sözleşmeden doğan hasılatın ve nakit akışlarının niteliği, tutarı, zamanlaması ve belirsizliğine 
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ilişkin faydalı bilgilerin finansal tablo kullanıcılarına raporlanmasında işletmenin uygulayacağı 

ilkeleri düzenlemektir (TFRS 15, Paragraf:1). Belirlenen amacın gerçekleştirilmesi açısından bu 

standardın temel ilkesi, işletmenin müşterilerine taahhüt ettiği mal veya hizmetlerin devri 

karşılığında hak kazanmayı beklediği bedeli yansıtan bir tutar üzerinden hasılatı finansal tablolara 

yansıtmasıdır (TFRS 15, Paragraf:2). Bu temel ilke aşağıda yer alan beş aşamalı bir modelden 

oluşmaktadır (Özerhan vd., 2015:196). 

a) Müşteri ile yapılan sözleşmenin belirlenmesi TFRS 15, Paragraf:9, 15 ve 17), 

b) Sözleşmedeki yükümlülüklerin belirlenmesi (malı teslim etme veya hizmeti sağlama 

sözü) TFRS 15, Paragraf:22, 23, 24 ve 27), 

c) İşlem fiyatının belirlenmesi (TFRS 15,Paragraf:47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 62, 70, 71 

ve 72), 

d) İşlem fiyatının sözleşmedeki yükümlülüklere dağıtılması TFRS 15, Paragraf:76, 77, 79a, 

79b ve 79c), 

e) İşletmenin sözleşme yükümlülüklerini (malı teslim etme veya hizmeti sağlama) yerine 

getirmesi durumunda hasılatın muhasebeleştirilmesi TFRS 15, Paragraf:31, 32, 33, 34, 

35, 37 ve 38). 

BOBİ FRS Bölüm 5 Hasılat standardında her ne kadar açıkça belirtilmemiş ise de standardın 

amacı belirli işlem ve olaylardan elde edilen hasılata ilişkin muhasebe ilkeleri, hasılatın kayda 

alınma zamanı ve ölçümü düzenlenmektedir (BOBİ FRS 5, Paragraf:5.1). 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardına göre hasılat, işletme taahhüt edilen 

bir mal veya hizmeti (başka bir ifadeyle, bir varlığı) müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü 

yerine getirdiğinde (veya getirdikçe) finansal tablolara alınır. Bir varlığın kontrolü müşterinin eline 

geçtiğinde (veya geçtikçe) varlık devredilmiş olur (TFRS 15, Paragraf:31). 

Söz konusu standarda göre edim yükümlülüğü, farklı bir mal veya hizmet (mal veya hizmetler 

paketi) ya da büyük ölçüde benzerlik gösteren ve müşteriye devrinde aynı yöntem izlenen bir seri 

farklı mal veya hizmetin herhangi birinin müşteriye devredilmesine dair müşteriyle yapılan 

sözleşmedeki bir taahhüttür (TFRS 15, Ek A). 

BOBİ FRS Bölüm 5 Hasılat standardına göre, hasılat bedelinin bir yıl veya daha kısa sürede 

tahsil edilmesinin öngörülmesi durumunda hasılat, vade farkı ayrıştırması yapılmaksızın doğrudan 

tahsil edilen veya edilmesi beklenen bedel üzerinden ölçülür. Bu bedelin, bir yıldan daha uzun bir 

vadede tahsil edilmesinin öngörülmesi durumunda ise hasılat, işlemdeki vade farkı ayrıştırılarak 

ilgili mal veya hizmetin peşin bedeli üzerinden ölçülür (BOBİ FRS 5, Paragraf:5.9). 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardında ise vade farkının ayrıştırılması esas 

olmakla birlikte BOBİ FRS Bölüm 5 Hasılat standardında olduğu gibi vadenin bir yıl veya daha az 

olması durumunda istenirse vade farkını ayrıştırmama kolaylığı tanınmıştır. 
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İşletme, finansmanın etkilerini (faiz gelirleri veya giderlerini) müşterileriyle yaptığı 

sözleşmelerden doğan hasılattan ayrı olarak kapsamlı gelir tablosunda sunar. Faiz gelirleri ve faiz 

giderleri, müşteri ile yapılan sözleşmenin bir sözleşme varlığı (veya alacağı) veya bir sözleşme 

yükümlülüğü olarak muhasebeleştirilmesi ölçüsünde finansal tablolara alınır. (TFRS 15, 

Paragraf:65). 

Kolaylaştırıcı bir uygulama olarak işletme, sözleşmenin başlangıcında, müşteriye taahhüt 

ettiği mal veya hizmetin devir tarihi ile müşterinin bu mal veya hizmetin bedelini ödediği tarih 

arasında geçen sürenin bir yıl veya daha az olacağını öngörmesi durumunda, taahhüt edilen bedelde 

önemli bir finansman bileşeninin etkisi için düzeltme yapmak zorunda değildir TFRS 15, Paragraf: 

63). 
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GİRİŞ 

Profesyonel bir meslek olan muhasebe mesleği günümüzde; sadece kayıt ve vergi odaklı 

bilgi hazırlayan bir meslek olmaktan çıkarak, ulusal ve uluslararası alanda yaşanan tüm gelişmelere 

uyum sağlayan, küreselleşmenin muhasebe sistemi üzerine etkileri de göz önüne alındığında, 

küresel bir kariyer mesleği haline gelmiştir. 

Küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği yeni koşullara uyum sağlanması, finansal 

bilgilerin raporlanmasında ortaya çıkan birtakım sorunların aşılması, finansal bilgi kullanıcıları 

açısından finansal bilgilerin güvenilir, doğru, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir olmasının 

sağlanması gibi nedenler küresel bir kariyer mesleği haline gelen muhasebe mesleğinde uluslararası 

alanda kabul gören muhasebe standartlarının varlığını gerekli kılmıştır.  

Uluslararası muhasebe standartlarının oluşturulması konusunda ilk çalışmaların 1960’lı 

yıllarda başladığı görülmektedir. Hiç şüphesiz uluslararası alanda kabul gören muhasebe 

standartlarının oluşturulmasında Dünya üzerinde sadece tek bir kuruluştan söz etmek mümkün 

değildir. Bununla birlikte Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting 

Standarts Board IASB) tarafından yayımlanan,  Uluslararası Muhasebe Standartları (International 

Accounting Standards IAS) ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International 

Financial Reporting Standards IFRS) uluslararası alanda geçerliliği kabul gören önemli standartlar 

olarak Dünya üzerinde birçok ülkede uygulanmaktadır. 

Uluslararası mal ve/veya hizmet ticaretine, daha açık bir ifadeyle dünya üzerindeki farklı 

ülkeler arasında belirli bir bedel karşılığında mal ve/veya hizmetlerin alınıp satılması işlemine dış 

ticaret adı verilmektedir. Mal ve/veya hizmetlerin diğer ülkelere satılması ihracat,   mal ve/veya 

hizmetlerin diğer ülkelerden satın alınması ise ithalat olarak ifade edilmektedir. Dış ticaret işlemleri, 

ülke içi ticaret işlemlerine göre çok karmaşık bir yapıya sahiptir. 

Dış ticaret işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için, muhasebe kayıtlarının uluslararası 

standartlar çerçevesinde yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Dış ticaret işlemlerinin 

gerçekleştirildiği diğer ülkeler ile muhasebe alanında bir bütünlük sağlanması ve küreselleşme 

sürecinde işletmelerin finansal tablolarının karşılaştırılabilir olmasını sağlamak amacıyla 

Türkiye’de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 

Uluslararası Standartlar ile uyumlu olan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS ve BOB FRS) 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamda dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi uluslararası muhasebe standartları 

ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS ve BOBİ FRS) çerçevesinde yapılmaktadır. 
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1. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 

Dış ticaret, devletlerin birbirleri ile olan ilişkilerini belirleyen bir o kadar da bu ilişkilere 

ekonomik ve siyasi etki yapan önemli bir iktisadi faaliyettir. Dolayısıyla dış ticaretin sebeplerinin 

ve ülkelere olan etkilerinin teorik nedenlerinin ortaya konması önem arz etmektedir. Bu bağlamda 

geçmişten günümüze dış ticaret kavramını açıklamaya çalışan birçok teori ortaya konmuştur. Dış 

ticarette genel kabul gören teoriler; Adam Smith tarafından ortaya atılan “Mutlak Üstünlük Teorisi” 

ile David Ricardo tarafından geliştirilen “Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi”dir (Ağsakal, 2015:12). 

Adam Smith'in 1776 yılında dış ticaretle ilgili ileri sürdüğü ‘‘Mutlak Üstünlükler Teorisine’’ 

göre; ülkeler mutlak ucuza ürettiği mal ve hizmete uzmanlaşmalı ve üretim fazlasını ihraç etmeli, 

diğer yandan üretimi pahalıya mal olan ürünün üretiminden vazgeçerek daha ucuza üretim yapan 

ülkelerden ithal edilmelidir. Smith’e göre ülkeler arası iş bölümü ve uzmanlaşmanın piyasayı 

genişletici etkisi vardır (Arıç, 2013:84). 

Mutlak Üstünlük Teorisi’nin David Ricardo tarafından geliştirilmesi ile ortaya çıkan 

“Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi”ne göre ise bir ülke diğer ülkeye göre her iki ürünün üretiminde 

mutlak olarak dezavantaja sahip olsa bile şartlar oluştuğunda her iki ülkede kazançlı çıkacaktır. 

Çünkü mutlak olarak her iki üründe de dezavantaja sahip olan ülke karşılaştırılmalı olarak daha az 

verimsiz olduğu üründe uzmanlaşacak, diğer ülke de karşılaştırılmalı olarak daha yüksek verime 

sahip olduğu üründe uzmanlaşacaktır. Eğer bu şekilde hareket ederlerse iki ülke de yapılacak dış 

ticaretten kazançlı çıkacaktır (Altay, 2008:219). 

Dış ticaret işlemleri kavramı ithalat ve ihracat işlemlerinin birlikte değerlendirilmesini 

gerektirmektedir. Bir başka ifadeyle dış ticaret işlemleri kavramını oluşturan unsurlar ithalat ve 

ihracat işlemleridir. Farklı coğrafyalardaki alıcı ve satıcıların ulusal ve uluslararası mevzuatlara 

uygun olarak gerçekleştirdikleri mal, hizmet ve sermaye hareketleri dış ticaret kavramının ana 

temasıdır     (Koban, 2012:5). 

Ülkelerin, büyüme ve kalkınmada izledikleri farklı stratejiler mevcuttur. Bunlar; ithalata 

dayalı büyüme stratejileri ve ihracata dayalı büyüme stratejileridir. İhracata dayalı büyüme 

stratejilerinde; ihracatın artması üretim ve istihdamın artmasına ve ekonomik büyümenin 

sağlanacağı yönündedir. İthalata dayalı büyüme stratejilerinde ise; ithal ikameci bir politika 

tercihiyle yerli üretime önem vererek ekonomik büyüme hedeflenmekte ve bu yolla tasarruf edilen 

dövizi daha fazla hammadde ve sermaye malına dönüştürmek hedeflenmektedir (Köse ve Gültekin, 

2019:141). 

Dış ticarette, mal veya mal gruplarının, hizmet ve sermayenin ülkeler arası değişimi söz 

konusu olmaktadır. İhracat ülke içinde üretilen mal ve hizmetlerin yurtdışına satılması, ithalat ise 

yurtdışında üretilen mal hizmetlerin satın alınmasıdır. Kısaca dış ticaret bir ülkenin ithalat ve ihracat 
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hareketlerinin toplamını ifade etmektedir. Aşağıda ithalat ve ihracat kavramları ile ilgili bilgiler yer 

almaktadır. 

1.1. İthalat 

En genel ifade ile ithalat, başka bir değişle “dış alım” bir ülkenin başka bir ülkeden mal 

ve/veya hizmet satın almasıdır. İthalat, bir malın veya ekonomik değerin yürürlükteki mevzuata 

uygun şekilde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından fiilen alınması ve bedelinin yurt dışına transfer 

edilmesi şeklinde de tanımlanabilir. Daha kapsamlı bir şekilde ithalat, yurtdışında üretimi yapılan 

mal ve/veya hizmetlerin ithalat ve gümrük mevzuatına uygun şekilde ülkeye girişi (fiili ithalatının 

yapılması) ve kambiyo mevzuatına göre bedelinin ödenmesi işlemlerinin bütünü olarak 

tanımlanabilmektedir (Aktaş, 2017:93; Kızıl ve Soğur, 1997:133; Kan, 2014:39). 

Türkiye’de ithalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun 

olarak düzenlenmesini sağlamak amacı ile 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı (3. mükerrer) Resmî 

Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350) ithalata ilişkin genel yetkiyi, 

ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, 

ek mali yükümlülük ile eş etkili vergi ve mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını 

ve ithalatla ilgili izinleri kapsamaktadır (İthalat Rejimi Kararı 2020, md:1 ve 2). 

Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerince vergi kimlik numarası verilen tüm gerçek ve tüzel 

kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmayan ancak mevcut mevzuata göre hukuki tasarruf yapma 

yetkisi bulunan kişi ortaklıkları ithalat yapabilir. Bu çerçevede ithalat yapan gerçek ve tüzel kişiler 

ile mevcut mevzuata göre hukuki tasarruf yapma yetkisi bulunan kişi ortaklıkları ithalatçı olarak 

ifade edilmektedir (Gürsoy, 2005:30). 

İthalat işlemlerinde ilk aşama ithalatçı sıfatının kazanılmasıdır. Bir başka ifade ile ithalat 

işlemi ithalatçı sıfatı kazanılmasıyla başlar. Bu sıfatın kazanılması için gerekli çerçeve Vergi Usul 

Kanunu’nda (VUK) belirlenmiştir. Buna göre; tek vergi numarası alınıp gümrük müşavirliğince 

gümrüklere bildirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte istisnai olarak; özel anlaşmalara dayanan 

ithalatta, kitap ve yayın araçlarının ithalatında, ülkemizde açılan fuar ve sergilerde Ticaret 

Bakanlığı’nca perakende satışına izin verilen eşyanın ithalatında vergi kimlik numarasına sahip 

olma şartı aranmaz (Bozkurt, 2010:1). 

İthalat işlemlerinde ikinci aşama satıcının bulunmasıdır. İnternet ortamından, yüz yüze 

görüşme ya da yazışma veya fuara katılım yoluyla söz konusu satıcıya ulaşmak mümkündür. Ödeme 

şeklinin belirlenmesi diğer bir aşamadır (Gürsoy, 2005:31).  

Satıcının bulunması ödeme şeklinin belirlenmesi aşamalarından sonra ihracatçıdan proforma 

fatura alınır. Bu fatura satıcı tarafından alıcıya gönderilen bir tür satış teklifidir. Bu faturanın hukuki 

niteliği yoktur. Ancak mal veya hizmetin birim fiyatı, ödeme şekilleri vb. bilgileri içermektedir.  
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Proforma faturalar dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar göndericiye ait bilgiler, alıcıya ait bilgiler, 

gönderilen mala ait bilgiler ve gönderinin neden yapıldığına ilişkin bilgilerdir (Babayiğit, 2010:220-

221) Proforma faturalar gerekli anlaşmaya ulaşıldıktan ve sözleşme imzalatıldıktan sonra ticari 

faturaya yani gerçek faturaya dönüştürülebilmektedir. İthalat bedeli, uzlaşılan ödeme şekline (peşin, 

akreditifli, vesaik mukabili, kabul kredili, vadeli akreditif, mal mukabili) göre kapatılır. İthalatın; 

kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerinden birine göre yapılması halinde 

ayrıca Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) ödenir. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 

(KKDF), 1984 yılından sonra ihracatın ve yatırımların teşviki amacıyla kurulan fonlardan birisidir.  

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), gerek yurt içi gerekse yurt dışı kaynaklı kredi 

kullandırımında anapara, faiz veya ithal edilen mal bedeli üzerinden alınan ve bankalarca tahsil 

edilerek T.C. Merkez Bankası’na devredilen bir bedeldir. İthalata konu olan malın gelmesinden 

sonraki aşama ordino alınmasıdır. Ordino; malın mülkiyetini temsil eden bir belgedir. Nakliyeci 

gümrüğe özet beyan vererek, nakliyeciden ordino alınır. Nakliyeci malı gümrüğe getirdiğinde 

durumu ithalatçıyı arayarak bilgi verir. Daha sonra bu belgeler gümrük müşavirine teslim edilir ve 

ithalata konu olan mal gümrükten çekilir (Kaya, 2011:147). 

1.2. İhracat 

En genel ifade ile ihracat, başka bir değişle “dış satım” kişi ve kuruluşların üretmiş oldukları 

malların yurt dışında satılmasıdır. İhracat, bir ülke içinde serbest dolaşımda bulunan bir mal ve/veya 

hizmetin ülke dışına başka bir ülkeye satılması şeklinde de tanımlanabilir. Yapılan satış işleminin 

ihracat niteliği taşıyabilmesi için, mal ve hizmetin gümrük bölgesinden çıkmış olması, satışın ihracat 

mevzuatına uygun olarak gerçekleşmesi ve satış bedelinin ülkenin kambiyo mevzuatına uygun 

olarak yurda getirilmiş olması gerekmektedir. İhracat bir malın yürürlükteki olan mevzuata uygun 

şekilde, ihracat belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişi taciri tarafından yurt dışına fiilen 

satılması ve bedelinin yurda getirilmesi durumudur. Daha kapsamlı bir şekilde ihracat, bir malın 

yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına 

veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış 

ve işlemler olarak tanımlanabilmektedir (Hatipoğlu, 1994:3; Çakmakçı, 2018:19; Akın, 2008: 53). 

İhracatın ana konusunu dış pazardan gelen talep doğrultusunda bir ülkenin kendi ürünlerini 

ya da başka işletmelerin ürün veya hizmetlerini başka ülkelerin pazarına sunması ve satması 

oluşturur. Uluslararası ticaretin en eski yolu ihracattır. İhracat süresi, ülkenin uluslararası platformda 

müşteri bulup mal ve hizmetin teslim edilmesiyle son bulmaktadır. 

Türkiye’de ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve 

geliştirilmesini sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak esasları belirlemek amacı ile 

06 Ocak 1996 tarih ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Rejimi Kararı (Karar 
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Sayısı: 95/7623) çerçevesinde ihracatla ilgili her türlü işlem, söz konusu Karar, ihracatla ilgili sair 

mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve 

talimatlar çerçevesinde yürütülür (İhracat Rejimi Kararı 1996, md:1 ve 2). 

İhracat işlemi ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İBGS) onaylattıkları 

gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları ile başlar. İhracatçı, 

ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İBGS) üye olan vergi 

numarasına sahip gerçek veya tüzel kişilerdir. Tüzel kişiliği bulunmayan ancak yürürlükteki 

mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları da ihracatçı olarak 

ifade edilmektedir. 

Türkiye’de ihracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak 

ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak üzere İhracatçı Birlikleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 

(TİM) kuruluşu, işleyişi, görevleri, organları, gelirleri, harcamaları ve denetimleri ile üyelerinin hak 

ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 

sayılı Resmî Gazete’de 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun yayımlanmıştır.  

Söz konusu Kanun hükümlerine göre “Birlik”, ihracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı 

artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere, özel bütçeye 

sahip ve tüzel kişiliği haiz olarak kurulan ihracatçı birliğini, “Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM” ise 

birliklerin koordinasyonunu sağlamak, ihracatçıların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda 

bulunmak, dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak çalışmalar 

yapmak ve ihracatçıları en üst düzeyde temsil etmek üzere, ihracatçı birliklerinin üst kuruluşu olan 

özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği haiz Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni ifade etmektedir (5910 sayılı 

Kanun, mad:2/b-d). 

İşletmeleri ihracata yönlendiren nedenler, işletmelerin iç ve dış çevrelerinden kaynaklı 

olabilmektedir. İşletmelerdeki üst yönetimlerin uluslararası pazarda başarı sağlamak adına 

gösterdikleri tutum ve davranışlar içsel çevreden kaynaklı faktörler olarak adlandırılabilir. 

Yöneticilerin bu tutum ve davranışlarının altında yatan gerekçe satışların arttırılarak kârlılığın 

arttırılması ve büyüme diğer yandan risk alma isteğidir. Bunların dışında yönetim güçlü bir AR-GE 

alt yapısı oluşturabilmek, uzmanlaşmak ve finansman-pazarlama alanında üstünlük yakalayabilmek 

amacıyla uluslararası pazara yönelir. Aynı zamanda yeni bir ürüne sahip olup, patent almak, 

teknolojik gelişmeleri yakından takip edip üstünlük sağlamak işletmelerin ihracata yönelmesinde 

içsel faktörlerdendir. Tek bir pazara bağımlılıktan ve aşırı stoktan kurtulmak, ölçek ekonomisinden 

yararlanmak, mevsimlik dalgalanmalardan etkilenememek amacı da işletmeleri ihracata yönlendiren 

içsel faktörler arasında sayılabilir. İşletmeleri ihracata yönlendiren dış faktörlerin başında, çeşitli 
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kurum ve kuruluşlarından sağlamış oldukları destekler gelmektedir. Bu destekler genellikle devlet 

kurumlarından, ticaret odalarından, ticaret birliklerinden veya bankalardan sağlanır. Bunlar  

çoğunlukla finansal destekler, pazar araştırması, teşvik ve strateji programlardan oluşan 

yardımlardır. Aynı zamanda ülke içindeki pazarın daralması, buradaki rakiplerin dışarıya yönelmesi, 

dış pazardan gelen talepler, lojistikte oluşan avantajlar gibi sebeplerde işletmelerin ihracata 

yönelmesini sağlayan dış faktörler olarak sıralanabilir (Ecer ve Canıtez, 2005:8-10). 

İhracat faaliyetinin oluşmasında izlenecek iki yol vardır. Bunlar; dolaylı ihracat ve doğrudan 

ihracattır. Dolaylı ihracatta, ihracatçı işletme yurt içindeki aracılardan yaralanmak suretiyle mal ve 

hizmetlerini uluslararası hedef pazarlara ulaştırır. İhracatçı firmanın yurt içindeki aracılardan 

yaralanmaksızın mal ve hizmetlerini uluslararası hedef pazarlara ulaştırması durumuna is doğrudan 

ihracat denilmektedir. Her iki yaklaşımın da hem avantaj hem de dezavantajları vardır. İşletmeler 

dış ticaret engeli bulunmayan durumlarda doğrudan ihracatı tercih ederler. Ancak bazı kurumların 

ihracatın gerçekleşmesi adına uzmanlaştığı alanlar olması sebebi ile dolaylı ihracatı tercih etmek 

gerekebilir. Ayrıca dolaylı ihracat işletmeler için kolay bir dağıtım seçeneğidir. Zira maliyeti 

düşüktür, uzmanlık gerektirmez ve ek bir yatırım gerekliliği yoktur. Ancak pazardan uzak 

kalmaya yol açtığı, bilgi eksikliği oluşturduğu ve kâr getirisinin sınırlı olduğu göz ardı edilemez 

(Doğan, 2005:62). 

2. FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI 

(TASLAK METİN)  

Muhasebe bilgi sisteminin çıktısı olan finansal tablolar, genel kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri, muhasebe standartları ve bir hesap planı dâhilinde oluşturulmaktadır. Hesap planı, ticari 

işlemler kaydedilirken kullanılabilecek tüm hesapların, sistemli ve gruplandırılmış olarak yer aldığı 

liste olarak tanımlanabilir (Çonkar vd., 2010:49; Sevilengül, 1997:57).  

Hesap planı, sadece tek bir işletme için hazırlanabileceği gibi, bir iş kolundaki tüm işletmeler 

için giderek, bir ülkedeki tüm işletmeler için de hazırlanabilir. Ülke genelinde uygulanan hesap planı 

Genel Hesap Planı veya Tek Düzen Hesap Planı olarak ifade edilmektedir (Sevilengül, 1997:60; 

Koç Yalkın, 1994:100). 

Ulusal ekonomi, sektör bazında sınıflandırmaya tabi tutulduğunda, kamu sektörü ve özel 

sektör olarak ikiye ayrılmaktadır. Hiç şüphesiz özel sektör ve kamu sektörünün amaçları ve yapıları 

birbirinden farklılık gösterir. Özel sektörde temel amaç kâr elde etmektir. Kamu sektöründe ise 

temel amaç halkın sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasıdır (Özdevecioğlu, 2002:118).  

Finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu finansal nitelikteki bilgilerin üretildiği 

muhasebe bilgi sistemi gerek kamu sektörü gerekse özel sektör açısından temelde aynı olmakla 

birlikte özel sektör ve kamu sektörünün amaç farklılıkları her iki sektörde farklı hesap planı 
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kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle hem özel sektörde hem de kamu sektöründe faaliyet 

gösteren işletmeler için ayrı ayrı Tek Düzen Hesap Planı oluşturulmak zorundadır. 

Türkiye’de özel sektör tarafından kullanılan Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) 1 Sıra Numaralı 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT Sıra No:1) ile devlet kurumlarının 

kullandıkları Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) ise 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim 

Muhasebe Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 

Türkiye’de özel sektör tarafından kullanılan mevcut Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) Tek 

Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) kapsamında vergi mevzuatı doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Yürürlüğe girdiği 1994 yılından bu yana, temel finansal tablolar olarak belirlenen bilanço ve gelir 

tablosunun şekil ve içeriğine yönelik düzenlemelerin de yer aldığı Tek Düzen Muhasebe Sistemi 

(TDMS) hiç şüphesiz, Türkiye’de anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir muhasebe kayıt düzeninin ve 

finansal raporlamanın yerleşmesinde önemli bir rol oynamıştır  (Bozkurt 1995:21). Bununla birlikte 

mevcut Tek Düzen Hesap Planı (TDHP),  gerek Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının 

(International Financial Reporting Standards IFRS) gereklilikleri göz önüne alınmaksızın 

hazırlanmış olması gerekse vergi mevzuatına yatkınlığı nedeniyle muhasebe standartları 

uygulamalarında birçok açıdan eksiklikler barındıran bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır (Dinç 

ve Atabay, 2019: 180).  

Mevcut Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) günümüzün değişen ekonomik faaliyetlerini ve 

dolayısıyla işletmelerin gerçek durumunu yansıtmada yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla muhasebe 

sisteminde üretilen bilgilerin finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyacına uygun olarak raporlanması, bir 

başka ifade ile gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir bilgi sağlayan finansal tabloların 

hazırlaması mümkün olamamaktadır. Bu durum finansal tabloların özellikle uluslararası anlamda 

anlaşılabilirliği ve karşılaştırılabilirliğini zorlaştırmakta dolayısıyla raporlamanın kalitesini olumsuz 

etkilemektedir. 

Öte yandan bilindiği gibi Türkiye Denetim Standartları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından farklı tarih ve sayılı Resmi Gazete’lerde 

yayımlanan ve genellikle “tam set” olarak da ifade edilen Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ile 29.07.2017 tarihli ve 30138 sayılı (mükerrer) 



Dış Ticaret İşlemlerinde Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS ve BOBİ FRS) Kapsamında 
Muhasebe Uygulamaları 

166 

Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı 

(BOBİ FRS25) uygulamaya girmiştir.  

Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ile 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) uygulamaya 

girmesi Türkiye’de muhasebede kayıt düzeni ile raporlama düzeninin farklılaşmasına neden 

olmuştur. Muhasebe kayıtları mevcut Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) kullanılarak yapılmakta 

ancak, finansal tablolar Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına 

(TMS/TFRS) ya da Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardına (BOBİ FRS) 

göre hazırlanmaktadır.  

Mevcut Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal 

Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ya da Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama 

Standardına (BOBİ FRS) uygun finansal tablolara doğrudan muhasebe sisteminden ulaşılabilmesi 

için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, mevcut durumda söz konusu standartlara (TMS/TFRS ve 

BOBİ FRS) uygun finansal tablolar, Tek Düzen Muhasebe Sistemine (TDMS) göre hazırlanmış 

finansal tablolarda gerekli düzeltmeler yapılarak ya da bu tablolar için ayrı bir kayıt düzeni 

oluşturularak düzenlenmektedir. 

Bilindiği gibi Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

(TMS/TFRS) ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 

finansal tablolar için kesin bir format içermemektedir. Nitekim finansal tablolarla ilgili olarak 

Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) 

bakıldığında hem genel amaçlı finansal raporlamanın amacının ve ilgili kavramların tanımlandığı 

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’de hem de standartlarda finansal tablolarla ilgili 

herhangi bir format yer almadığı görülmektedir. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 

Çerçeve’de; Finansal Tabloların Amacı ve Kapsamı (paragraf 3.2), Raporlama Dönemi (paragraf 

3.4), Finansal Tablolarda Benimsenen Bakış Açısı (paragraf 3.8), Varlık Tanımı (paragraf 4.3), 

Yükümlülük Tanımı (paragraf 4.26), Varlıklar ve Yükümlülükler (paragraf 4.48), Özkaynak Tanımı 

(paragraf 4.63), Gelir ve Gider Tanımları (paragraf 4.68) konularına değinilmiş olmakla birlikte 

finansal tablolarla ilgili herhangi bir format yer almamaktadır. İşletmenin genel amaçlı finansal 

tablolarının, işletmenin önceki döneme ait finansal tablolarıyla ve diğer işletmelerin finansal 

tablolarıyla karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla, genel amaçlı finansal tabloların sunumuna 

                                                             
25 Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının Güncellenmiş Sürümü (BOBİ FRS 2021 Sürümü) 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından Kurul Kararı olarak (Karar No: 

75935942-050.01.04 – [1755]) 30.03.2021 tarihli ve 31439 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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yönelik esasların belirlendiği TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardında, bağlı 

ortaklıklardaki, iş ortaklıklarındaki ve iştiraklerdeki yatırımlara ilişkin uyulması gereken 

muhasebeleştirme ve açıklama hükümlerinin düzenlendiği TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar 

standardında ve bir işletmenin bir veya daha fazla işletmeyi kontrol ettiğinde düzenlenecek olan 

konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ve sunumuna ilişkin finansal raporlama ilkelerinin 

belirlendiği TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardında finansal tabloların formatı ile ilgili 

herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Benzer biçimde Büyük ve Orta Boy İşletmeler için 

Finansal Raporlama Standardı BOBİ FRS Bölüm 1 Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar 

standardında da finansal tablolarla ilgili herhangi bir format yer almamaktadır. 

Standartların ana fikri, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin kendilerine özgü 

yapılarını dikkate alarak finansal tablolarını, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve,  

Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS 1, TMS 27, TFRS 

10) ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardına (BOBİ FRS Bölüm 1 

Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar) uygun olarak hazırlayabileceğidir.  

Ancak Türkiye’de anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir muhasebe kayıt düzeninin ve finansal 

raporlamanın yerleşmesinde önemli bir rol oynayan ve çeyrek asrı aşırı aşkın süredir uygulanan Tek 

Düzen Hesap Planı (TDHP) sağladığı avantajlarla bir gelenek yaratmıştır. Öte yandan, Türkiye’de 

uygulanan finansal raporlama standartları ile uyumlu bir Tek Düzen Hesap Planının (TDHP) var 

olmasının muhasebe öğretimi, muhasebe uygulamalarının elektronik ortamda yürütülmesi, 

muhasebe çalışanlarının iş değişikliğinde yeni işletmeye uyumu ve denetim gibi çeşitli konularda 

avantaj sağlayacağı ifade edilmektedir (Özbek ve Badem, 2020:273). Bu kapsamda Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 660 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin (KHK) 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (h) bentlerine dayanılarak başlatılan 

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı (FRSUHP) oluşturulmasına ilişkin 

çalışmalar Eylül 2018 itibarıyla tamamlanmış ve sonrasında akademisyenlerden, ilgili kamu kurum 

ve kuruluş uzmanlarından, bağımsız denetçilerden, meslek örgütleri temsilcilerinden ve özel sektör 

temsilcilerinden oluşan Çalışma Grubuyla çalışmalara devam edilmiştir. 13.12.2018 tarihinde 

Çalışma grubunun son toplantısı gerçekleştirilerek, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyunun 

görüşlerine açılacak şekilde hesap planı taslağı oluşturulmuş, görüş ve önerilerin 

muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr e-posta adresine 01.03.2019 tarihine kadar  mail 

yoluyla iletilmesine imkân tanınmıştır (www.kgk.gov.tr).  

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı (FRSUHP) (taslak) hazırlanırken;  

 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki işletme ve 

kuruluşlar, 
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 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda öngörülen faaliyet konularından en az birini 

yürütmek üzere kurulan kuruluşlar,  

 Kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketleri,  

 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 sayılı 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve bunların ilgili mevzuatı 

çerçevesinde sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde 

bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar gibi finansal kuruluşlar kapsam dışı 

tutulmuşlardır. 

Mevcut Tek Düzen Hesap Planında (TDHP) olduğu gibi Hesap Sınıfları ve Hesap 

Gruplarından oluşan bir Tek Düzen Hesap Çerçevesi (TDHÇ) kavramının yer almadığı Finansal 

Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı (FRSUHP) (taslak metin); Hesap Grupları, Hesaplar 

ve Hesap Açıklamaları olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.  

Hesap Grupları: Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planında (FRSUHP) 

(taslak metin) 9 adet hesap grubu yer almaktadır ve mevcut Tek Düzen Hesap Planında (TDHP) 

olduğu gibi bazı grup kodları boş bırakılmıştır. Boş bırakılan grup kodu sayısı 20 adettir. Finansal 

Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planında (FRSUHP) (taslak metin), mevcut Tek Düzen 

Hesap Planında (TDHP) olduğu gibi 7 Maliyet (gider) Hesapları; 7/A seçeneğinde fonksiyon esasına 

göre, 7/B seçeneğinde ise çeşit esasına göre belirlenmiş ve 7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları ve 

7/B Seçeneğinde Gider Hesapları olarak iki seçenek halinde sunulmuştur.  

Hesaplar: Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planında (FRSUHP) (taslak 

metin) yer alan ana hesaplar üç rakamlı hesap kodu ile oluşturulmuş, hesap kod numaraları, desimal 

kodlama yapılarak 10 adet hesap grubunun her birinde 100 adet hesap olacak şekilde kurgulanmıştır. 

Dolayısıyla Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planında (FRSUHP) (taslak metin) 

toplam 900 adet hesap kullanılabilecektir. Bununla birlikte Finansal Raporlama Standartlarına 

Uygun Hesap Planında (FRSUHP) (taslak metin) 417 adet hesap kodu (yani hesap) boş bırakılmıştır 

ve bu nedenle işletmeler tarafından kullanılabilecek hesap sayısı 483 adettir. Boş bırakılan 

hesapların (hesap kodu) 200 adedi boş bırakılan grup kodlarında, 217 adedi ise diğer hesap 

gruplarındadır. 

Hesap Açıklamaları: Hesap Açıklamaları başlığı altında Finansal Raporlama Standartlarına 

Uygun Hesap Planında (FRSUHP) (taslak metin) yer alan hesaplara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planında (FRSUHP) (taslak metin) hesaplara 

ilişkin açıklamaların mevcut Tek Düzen Hesap Planına (TDHP)  göre zenginleştirilmiş olduğu 

görülmektedir. Ayrıca mevcut Tek Düzen Hesap Planında (TDHP)  birçok hesapta bulunmayan 
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hesabın işleyişi başlığı eklenmiş, var olan işleyiş başlıklarına dönem sonu uygulamaları da eklenerek 

genişletilmiştir. 

3. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN TMS VE BOBİ FRS KAPSAMINDA 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Çalışmamızın bu bölümünde, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları (TMS/TFRS) ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı 

(BOBİ FRS kapsamında dış ticaret işlemlerinin muhasebe kayıtlarına ilişkin örneklere yer 

verilmektedir.  

Örneklere ilişkin muhasebe kayıtları Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap 

Planında (FRSUHP) (taslak metin) yer alan hesaplar kullanılarak yapılmıştır. 

3.1. Stoklar TMS 2 BOBİ FRS Bölüm 6 

TMS 2 Stoklar standardı stok maliyetlerinin, net gerçekleşebilir değere indirgemeyi de 

içererek, nasıl saptanacağını ve gidere dönüşeceğini açıklar. Standart ayrıca stok maliyetlerinin 

oluşumu, içeriği ile uygulanacak değerleme yöntemleri hakkında da bilgi verir. Muhasebede 

stokların muhasebeleştirilmesi ile ilgili temel konu, stokların bir varlık olarak 

muhasebeleştirilmesinde, kullanılmasında ve elden çıkarılmasında gerçekleşen gelirler ile 

karşılaştırılacak olan ilgili maliyetin belirlenmesidir (TMS 2, Paragraf:1). 

BOBİ FRS Bölüm 6 Stoklar standardı; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan BOBİ FRS tebliği madde 6’da büyük ve orta büyüklükteki 

işletmelerin stokları hakkındaki işlemlerini ortak bir çerçeve halinde sunmuştur (Öztürk Yöndemli, 

2021:392). Söz konusu standarda göre stoklar; 

a) Olağan işletme faaliyetleri kapsamında satılmak üzere elde tutulan varlıklar, 

b) Olağan işletme faaliyetleri kapsamında satılmak üzere üretilmekte olan varlıklar, 

c) Üretim sürecinde veya hizmet sunumunda kullanılacak ham madde ve malzeme. 

olarak ifade edilen üç nitelikten birine sahip olan varlıklar olarak dikkate alınmaktadır (BOBİ 

FRS, md.6/2). 

Stokların Satın Alma Maliyeti: BOBİ FRS Bölüm 6’da Stokların satın alma maliyetleri 

belirlenmiştir. Buna göre stokların satın alma maliyetleri; satın alma fiyatını, ithal vergilerini ve iade 

alınmayan diğer vergileri, nakliye, yükleme ve boşaltma maliyetlerini ve mamul, malzeme ve 

hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan ilişkilendirilen diğer maliyetlerin tamamını kapsar. Ticari 

iskontolar, indirimler vb. diğer kalemler satın alma maliyetinin belirlenmesinde indirim konusu 

yapılır (BOBİ FRS md. 6/7). Satın alma maliyeti ile ilgili BOBİ FRS ve TMS 2’de aynı düzenlemeye 

tabidir. 

Stoklarda Vade Farkı Ayrıştırması: Stokların vade farkı ayrıştırmasında temel esas süredir. 
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Bir yıl veya daha kısa vadeli ödeme karşılığında satın alınan stoklarda vade farkı ayrıştırılmaz. 

Ödenen veya ödenmesi beklenen nakit tutar üzerinden ölçülür. Bir yıldan daha uzun vadeli bir 

ödeme karşılığında satın alınan stoklar ise vade farkı ayrıştırılarak yani işletme peşin ödeme yapmış 

gibi peşin fiyat üzerinden ölçülür (BOBİ FRS Md. 6/8). Ayrıca bu vade ayrıştırmasın da oluşan vade 

farkının da “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümünün 9.14 - 9.19 etkin faiz yöntemine göre 

hesaplanarak, faiz gideri olarak muhasebeleştirilmesi düzenlenmiştir. Oysa TMS 2’ Md. 18’de peşin 

alım ile vadeli alımlarda bir fark olduğunda aradaki farkın gider olarak muhasebeleştirilmesi 

gerekliliği ifade edilir. Dolayısıyla stokların vade farkı ayrıştırılmalarında BOBİ FRS ve TMS 2 

arasında farklılıklar gösterir (Kılıç ve Önal, 2021:185). 

Stokların Dönüştürme Maliyeti: Stokların dönüştürme maliyetlerinin belirlenmesinde tam 

maliyet yöntemi kullanılır. Bu yöntemde sabit ve değişken genel üretim giderlerinin tamamı 

dönüştürme maliyetlerine dâhil edilmektedir. Ancak işletmelerin henüz faaliyete geçmemiş 

bölümlerine ilişkin sabit genel üretim giderleri ya da faaliyetleri geçici veya kalıcı olarak durdurulan 

bölümlerine ilişkin genel üretin giderleri dönüştürme maliyetlerine dâhil edilmez, gider olarak 

‘‘Satışların Maliyeti’’ kaleminde gösterilir. Ayrıca sabit üretim giderlerinin normal üretim kapasitesi 

esas alınarak dönüştürme maliyetine dâhil edilmesi mümkündür (normal maliyet yöntemi) (BOBİ 

FRS Md. 6/12-13). Stokların dönüştürme maliyetleri üretimle doğrudan ilişkili direkt işçilik 

giderleri gibi kalemlerin maliyetlerini kapsar. Sabit genel üretim maliyetlerinin dönüştürme 

maliyetlerine dağıtımı, üretim faaliyetlerinin normal kapasitede olacağı varsayımına dayanır. 

Normal kapasite, normal koşullarda bir veya birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ve 

bakım- onarım çalışmalarından kaynaklı kapasite düşüklüğü de dikkate alınarak ulaşılan ortalama 

üretim miktarıdır. Bu düzenlemelerde BOBİ FRS tam maliyet yöntemi ile benzer TMS 2’de ise 

normal maliyet yöntemi ile benzerlik göstermektedir (Kılıç ve Önal, 2021:186). 

Stok Maliyetlerinin Ölçüm Teknikleri: Mamul maliyetleri üretim giderlerinin gerçekleşmiş 

tutarları esas alınarak fiili maliyet yöntemine göre belirlenir. Ancak sonuçlar fiili maliyete yakınsa, 

standart maliyet yöntemi veya perakende yöntemi gibi stok maliyeti ölçüm yöntemleri kullanılabilir. 

Standart maliyet hesabında, ham madde ve malzemelerin, işçiliğin, verimliliğin ve kapasite 

kullanımının normal düzeyleri dikkate alınır. Standart maliyetler, düzenli olarak gözden geçirilir ve 

gerektiği takdirde mevcut şartlara göre yeniden belirlenir. 

Perakende yönteminde maliyet, stokların satış değerinden uygun brüt kâr marjının düşülmesi 

suretiyle bulunur (BOBİ FRS, Md. 6/19). TMS 2 Md. 21’de sonuçlar maliyete yakınsa, stok 

maliyetinin ölçümüyle ilgili standart maliyet yöntemi ve perakende yöntemi gibi teknikler  

kullanılabilir. Standart maliyet hesabında, ilk madde ve malzemelerin, işçiliğin, verimliliğin ve 

kapasite kullanım oranlarının normal düzeyleri dikkate alınır. Standart maliyetler düzenli olarak 
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gözden geçirilir ve gerek görülürse mevcut koşullar dikkate alınarak yeniden belirlenir. Görüldüğü 

gibi standart (madde 21), sonuçların maliyete yakın çıkması durumunda, stok maliyetinin ölçümüyle 

ilgili standart maliyet yöntemi ve perakende yöntemi gibi tekniklerin kullanılabileceğini belirtmiştir 

(Yılmaz ve Teker, 2020:133). 

Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri: Stokların maliyeti, ilk giren ilk çıkar (FIFO) veya 

ağırlıklı ortalama maliyet yöntemlerinden biri kullanılarak hesaplanır. Son giren ilk çıkar (LIFO) 

yönteminin kullanımına ise izin verilmemektedir. Ayrıca normal şartlarda birbirleriyle aynı olmayan 

stok kalemleri ile özel projeler için üretilen ve ayrılan mal veya hizmetlerin maliyeti, her bir varlığa 

ilişkin maliyetler ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplanır. (BOBİ FRS, Md. 6/20-21). Benzer niteliklere 

ve benzer kullanıma sahip tüm stoklar için aynı maliyet hesaplama yöntemi kullanılabileceği gibi; 

nitelikleri veya kullanım alanları itibarıyla farklı olan stoklar için farklı maliyet hesaplama 

yöntemleri de kullanılabilir (BOBİ FRS, Md. 6.20). Bu ilkeler TMS 2 ile de uyumludur. (Yılmaz ve 

Teker, 2020:133). 

Stoklarda Değer Düşüklüğü: Her raporlama dönemi sonunda, stokların değer düşüklüğüne 

uğrayıp uğramadığı değerlendirilir. Stokların zarar görmesi, kısmen veya tamamen kullanılmaz hale 

gelmesi, satış fiyatlarının düşmesi, tamamlanma maliyetinin artması ya da tahmini satış 

maliyetlerinin yükselmesi gibi nedenlerle stoklar değer düşüklüğüne uğrayabilir. Stokların değer 

düşüklüğüne uğraması durumunda, stokların defter değeri net gerçekleşebilir değerine indirilir. Bu 

indirim tutarı, değer düşüklüğü zararını oluşturur ve Kâr veya Zarar Tablosunda “Satışların 

Maliyeti” kalemine yansıtılır (BOBİ FRS, Md. 6.22). TMS 2 Md. 28’de Stokların maliyeti; stokların 

zarar görmesi, kısmen veya tamamen kullanılmaz hale gelmesi ya da satış fiyatlarının düşmesi gibi 

durumlarda geri kazanılamayabilir ve stok maliyeti geri kazanılabilir tutardan daha yüksek olabilir. 

Stokların maliyeti, tahmini tamamlanma maliyeti veya tahmini satış maliyetinin artması durumunda 

da geri kazanılamayabilir. Stoklar mali tablolarda, kullanımları veya satılmaları sonucunda elde 

edilmesi beklenen tutardan daha yüksek bir bedelle izlenemez. Maliyetlerin kullanım veya satış 

sonucu elde edilecek tutardan yüksek olması durumunda, stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Bu 

düzenlemelerle stoklarda değer düşüklüğü karşılığı hakkında BOBİ FRS ve TMS 2’nin benzer 

olduğu söylenebilir (Kılıç ve Önal, 2021:187). 

Stokların Gider Olarak Muhasebeleştirilmesi: Stoklar satıldığında, bu stokların defter değeri, 

ilgili hâsılatın finansal tablolara yansıtıldığı dönemde “Satışların Maliyeti” kaleminde Kâr veya 

Zarar Tablosuna yansıtılır. Stokların satılmak yerine işletmede kullanılması durumunda, söz konusu 

stokların maliyeti diğer varlıkların maliyetine dâhil edilebilir. Bu tür bir durumda, stokların maliyeti 

ilgili varlığın faydalı ömrü boyunca giderleştirilir (BOBİ FRS, md.6.26-27). 
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Örnek 1: ABC işletmesi 10 Mart 2020 tarihinde kur 9,00.-₺ iken Brezilya’da 1kg’ı; peşin 

fiyatı 5,00.-$, 10 ay vadeli 7,00.-$, 20 ay vadeli 8,00.-$ olan kahve çekirdeklerinden 10.000 kg ithal 

etmeyi planlamaktadır (KDV göz ardı edilmiştir). Üç farklı alım alternatifi doğrultusunda da 

yapılması gereken kayıtlar aşağıdaki gibi olacaktır. 

TMS’e Göre Yapılması Gereken Kayıtlar: 

Peşin Fiyat (10.000 * 5,00.-$) *(9,00.-₺) = 450.000,00.-₺ 

 
10/03/2020 

   

    

153 TİCARİ MALLAR 450.000,00  

 102 BANKALAR  450.000,00 

Herhangi bir vade ayrımı söz konusu değildir. 

Peşin Fiyat (10.000 * 5,00.-$) *(9,00.-₺) = 450.000,00.-₺ 

10 Ay Vadeli [10.000 * (7,00.-$ - 5,00.-$)] * (9,00.-₺) = 180.000,00.-₺ 

 
10/03/2020 

   

    

153 TİCARİ MALLAR 450.000,00  

328 ERTELENMİŞ VADE FARKI GİDERLERİ 180.000,00  

 320 SATICILAR   630.000,00 

TMS 2 Stoklara göre tüm vade farkları ayrıştırılır. 

Peşin Fiyat (10.000 * 5,00.-$) *(9,00.-₺) = 450.000,00.-₺ 

20 Ay Vadeli [10.000 * (8,00.-$ - 5,00.-$)] * (9,00.-₺) = 270.000,00.-₺ 

 
10/03/2020 

   

    

153 TİCARİ MALLAR 450.000,00  

428 ERTELENMİŞ VADE FARKI GİDERLERİ 270.000,00  

 320 SATICILAR   720.000,00 

TMS 2 Stoklara göre tüm vade farkları ayrıştırılır. 

BOBİ-FRS’e Göre Yapılması Gereken Kayıtlar: 

Peşin Fiyat (10.000 * 5,00.-$) *(9,00.-₺) = 450.000,00.-₺ 

 
10/03/2020 

   

    

153 TİCARİ MALLAR 450.000,00  

 102 BANKALAR  450.000,00 

Herhangi bir vade ayrımı söz konusu değildir. 

Peşin Fiyat (10.000 * 5,00.-$) * (9,00.-₺) = 450.000,00.-₺ 

10 Ay Vadeli (10.000 * 7,00.-$) * (9,00.-₺) = 630.000,00.-₺ 
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10/03/2020 

   

    

153 TİCARİ MALLAR 630.000,00  

 320 SATICILAR   630.000,00 

BOBİ-FRS 6 Stoklara göre 1 yılı aşmayan vade farkları ayrıştırılmaz. 

Peşin Fiyat (10.000 * 5,00.-$) *(9,00.-₺) = 450.000,00.-₺ 

20 Ay Vadeli [10.000 * (8,00.-$ - 5,00.-$)] * (9,00.-₺) = 270.000,00.-₺ 

 
10/03/2020 

   

    

153 TİCARİ MALLAR 450.000,00  

428 ERTELENMİŞ VADE FARKI GİDERLERİ 270.000,00  

 320 SATICILAR   720.000,00 

BOBİ FRS 6 Stoklara göre 1 yılı aşan vade farkları ayrıştırılır. 

Örnek 2: ABC işletmesinin dönem sonunda stokları arasında bulunan mobilyaların maliyet 

bedeli 175.000,00.-₺’dir. İşletme dönem sonunda bu varlıklarının renklerinin solmasından dolayı 

değerlerinin 140.000,00.-₺’ye düştüğünü komisyon raporu ile tespit ettirmiştir. İşletme yönetimi 

söz konusu mobilyalarının 15.000,00.-₺’ye yeniden boyanarak 160.000,00.-₺’ye satabileceğini 

öngörmektedir. 

BOBİ FRS ve TMS’e göre yapılması gereken muhasebe kayıtları: 

 

Net Gerçekleşebilir 

Değer 

= Tahmini Satış Maliyeti - Katlanılması Gereken Tutar 

 = 160.000,00.-₺ - 15.000,00.-₺ 

 = 145.000,00.-₺   

     

 

Değer Düşüklüğü = Maliyet Bedeli - Net Gerçekleşebilir Değer 

 = 175.000,00.-₺ - 145.000,00.-₺ 

 =   30.000,00.-₺   
 

10/03/2020 
   

    

626 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIK GİDERLERİ  30.000,00  

 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI  30.000,00 

Karşılık Ayrılması   
 

BOBİ FRS ve TMS’na göre karşılık, maliyet bedeli ile net gerçekleşebilir değerden düşük 

olanı (örneğimizde net gerçekleşebilir değer) üzerinden ayrılmıştır. 

 
10/03/2020 

   

    

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 30.000,00  

 626 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIK GİD.  30.000,00 

Ayrılan Karşılık Tutarının 621 Hesaba Aktarımı   
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3.2. Maddi Duran Varlıklar TMS 16 BOBİ FRS Bölüm 12 

Maddi duran varlıkların elde edilmesinde, yurtiçi kaynakların kullanılabileceği gibi yurtdışı 

kaynakları da kullanmak mümkündür. Yurtdışından ithal edilecek maddi duran varlıkların 

muhasebe işlemlerine ilişkin kurallar, standardın kambiyo işlemleri ile olan bağlantısını da ortaya 

çıkarmaktadır. Yurtiçinden veya yurtdışından elde edilen maddi duran varlıkların muhasebesinde 

önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Maddi duran varlıkların ülke içinden ya da ülke dışından 

işletmeye katılması durumunda yapılacak muhasebe kayıtları arasında pek bir farklılık 

bulunmamaktadır. Ülkeye ithalat yapılarak alınan maddi duran varlık için gümrük vergisi 

ödenmektedir, ödenen vergi maddi duran varlığın maliyetine eklenir. 

Maliyet bedeli, maddi duran varlıkları muhasebeleştirirken işletmeler tarafından kolaylıkla 

ölçülebilmektedir. Ancak, standardın uyguladığı yeniden değerleme yöntemine göre dönem 

bitimlerinde üzerinden indirilecek olan gerçeğe uygun değeri belirlemek oldukça güçtür (Akçay ve 

Uysal, 2019:266). Bu başlık altında dış ticarete konu maddi duran varlıkların 

muhasebeleştirilmesine yönelik olarak BOBİ FRS ve TMS düzenlemeleri incelenecektir. 

BOBİ FRS kapsamında 12 bölümde yer alan maddi duran varlıklar ‘‘mal veya hizmet 

üretiminde veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde 

kullanılmak üzere elde tutulan ve birden fazla dönemde kullanımı ön görülen fiziki kalemler’’ 

şeklinde tanımlanmıştır. (BOBİ FRS, bölüm 12,2). 

Maddi duran varlıklar ilk defa muhasebeleştirilirken maliyeti ile ölçülmekte ve satın alma 

maliyetine dâhil edilen giderler nakliye ve montaj giderleri, varlığın yerleşeceği yerin 

hazırlanmasına yönelik giderler, üretilen ürünlerin hasılatı düşülmüş test maliyetleri vb. sayılabilir. 

Stoklara benzer olarak maddi duran varlık alımlarında da vadesi 1yıl ya da kısa olan ödeme aracıyla 

satın alındığında vade farkı maliyete dâhil edilirken, vade 1 yıldan fazla olduğunda vade farkı etkin 

faiz yöntemiyle hesaplanarak faiz gideri şeklinde muhasebeleştirilir, maliyet peşin fiyat ile ölçülür 

(BOBİ FRS, bölüm 12.8-9). 

Borçlanma maliyetleri, doğdukları dönemde kar/zarara yansıtılmakta, fakat amaçlanan 

kullanıma uygun hale getirilmesi 1 yıldan daha uzun süren varlıkların üretilmesi, inşası ya da elde 

edilmesine ait borçlanma maliyetleri varlığın kullanıma hazır olduğu tarihe kadar söz konusu 

varlığın maliyetine yansıtılmaktadır (BOBİ FRS bölüm 12.10). Ayrıca belirli koşullar dâhilinde 

varlığın sökülmesi ve nakliyesi ile yerleştirildiği alanın düzenlenmesine yönelik maliyetlere ait 

ilk tahminler varlığın maliyetine ilave edilmektedir (BOBİ FRS bölüm 12. 14). Maddi duran varlığın 

parasal ya da parasal olmayan kalemlerle takas edilmesi durumunda maliyet, elden çıkarılan 

parasal olmayan kalemin net defter değeri ile ölçülmektedir. Eğer takas sırasında parasal bir kalem 

de alınmışsa elden çıkarılan parasal olmayan kalemin net defter değeri parasal kalemin gerçeğe 
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uygun değerinden düşülür. Parasal kalem verilir ise söz konusu kalemin gerçeğe uygun değeri 

elden çıkarılan parasal olmayan kalemin net defter değerine ilave edilir (BOBİ FRS bölüm 12.12). 

Maliyeti ya da yeniden değerlenmiş tutarı ile değerlenir. Olağan bakım ve onarım giderleri ise 

maliyete dâhil edilmemelidir (BOBİ FRS bölüm 12.15). Amortisman hesabında ise maliyet 

bedelinden ya da yeniden değerleme sonrası bulunan tutarından kalıntı değer düşülmektedir. Kıst 

amortisman maddi duran varlıkların tümü için geçerlidir. Amortisman doğrusal (normal), azalan 

bakiyeler ve üretim miktarı yönetimi olmak üzere çeşitli yöntemlere göre ayrılabilir (Öztürk 

Yöndemli, 2021:394). 

Örnek 1: Kale işletmesi, Amerika’da bir firmayla mal mukabili ödeme yöntemiyle maddi 

duran varlık ithalatı yapmak üzere sözleşme imzalamıştır. 15.10.2021 tarihinde maddi duran 

varlıklar (iş makinesi) işletmeye ulaşmıştır (1.-$ = 11,00.-₺). 01.11.2021 tarihinde Kale işletmesi 

satıcı firmanın bankasında bulunan tevdiat hesabına 100.000,00.-$ transfer etmiştir (1.-$ = 9,00.-₺). 

Peşin Fiyat (100.000,00.-$ * 11,00.-₺) = 1.100.000,00.-₺ 

 
15/10/2021 

   

    

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.100.000,00  

 320 SATICILAR  1.100.000,00 

Maddi Duran Varlık Alış Kaydı   

 
01/11/2021 

   
    

320 SATICILAR 1.100.000,00  

 102 BANKALAR  900.000,00 

 640 ESAS FAALİYET ALACAKLARINA İLİŞKİN VADE 
FARKI GELİRLERİ VE ESAS FAALİYETLERLE İLGİLİ 

KUR FARKI KAZANÇLARI 

 200.000,00 

Ticari Borcun Ödenmesi   

3.3. Devlet Teşvikleri / Devlet Yardımları TMS 20 BOBİ FRS Bölüm 16 

Devlet teşvik ve yardımları, genel olarak geri kalmış yörelerin kalkındırılması, bölgesel 

dengesizliklerin giderilmesi, uluslararası rekabet gerçeği karşısında sanayinin rekabet gücünün 

korunması ve güçlendirilmesi, halkın refah seviyesinin yükseltilmesi, istihdamın arttırılması 

amacına hizmet etmekte, maliyeti düşürücü etkisi ile ülkemizde pek çok işletmeye fayda 

sağlamaktadır (Özkan, 2021:52). 

Yardımın amacı, bir işletmeyi devlet yardımı sağlanmadan normal koşullar altında 

yapmayacağı bir takım işlere girebilmesini teşvik etmek olabilir (TMS 20, Md. 4). Bir işletmenin 

devlet yardımı alması finansal tabloların hazırlanmasında iki nedenden ötürü önemli olabilir. İlk 

olarak, eğer bir kaynak transferi gerçekleştiyse, transferin muhasebeleştirilmesi için uygun bir 

yöntem bulunmalıdır. İkinci olarak, raporlama döneminde işletmenin söz konusu yardımlardan ne 
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kadar fayda sağladığının belirtilmesi beklenir. Bu durum, işletmenin finansal tablolarının önceki 

dönemlerle ve diğer işletmelerle karşılaştırılmasını kolaylaştırır (TMS 20, Md. 5). 

Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılan Yöntemler Devlet teşviklerinin 

muhasebeleştirilmesine ilişkin iki genel yaklaşım bulunmaktadır. Teşvikin kâr ya da zarar dışında 

muhasebeleştirildiği, yani edinilen teşvikin bilançoda izlendiği sermaye yaklaşımı ve teşvikin 

bir veya daha fazla dönemde kâr ya da zararda muhasebeleştirildiği, yani edinilen teşvikin gelir 

tablosunda izlendiği gelir yaklaşımıdır (Özkan, 2021:52). 

Sermaye yaklaşımının dayandığı gerekçeler şunlardır: 

a) Bir finansman aracı olan devlet teşvikleri, finanse ettikleri harcama kalemini 

netleştirmek amacıyla kâr veya zararda muhasebeleştirilmek yerine, finansal durum 

tablosu (bilanço) ile ilişkilendirilmelidir. Geri ödeme beklenmediğinden, bu tür 

teşvikler kâr ya da zarar dışında muhasebeleştirilmelidir. 

b) Kazanılmış bir gelir olmamaları, aksine herhangi bir maliyeti olmaksızın devlet 

tarafından sağlanan bir teşviki temsil etmeleri nedeniyle, devlet teşviklerine kar veya 

zararda yer verilmemelidir (TMS 20, Md. 14). 

Gelir yaklaşımının dayandığı gerekçeler ise şunlardır: 

a) Devlet teşvikleri, hissedarlar dışındaki bir kaynaktan elde edilmiş olmaları nedeniyle, 

doğrudan öz kaynak olarak kaydedilmemeli, fakat uygun dönemlerde kâr ya da zarar 

olarak muhasebeleştirilmelidir; 

b) Devlet teşvikleri nadiren karşılıksızdır. İşletmeler koşullara uymakla ve önceden konan 

yükümlülüklerini yerine getirmekle teşvikleri kazanır. Bu nedenle bu teşvikler sözü 

edilen teşviklerle karşılanması amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği 

dönemler boyunca kâr ya da zararda muhasebeleştirilmelidir. 

c) Gelir vergisi ve diğer vergilerin bir tür harcama olması göz önüne alındığında, mali 

politikaların bir uzantısı olan devlet teşvikleri de kâr veya zarar ile ilişkilendirilmelidir 

(TMS 20, Md. 15). 

Devlet teşvikleri tanımı dışında kalan devlet yardımları, kendilerine bir değer atfedilemeyen 

ve devletle yapılıp işletmenin olağan ticari faaliyetlerinden ayırt edilemeyen tipteki devlet 

yardımlarını kapsar (TMS 20, Md. 34). Kaynak aktarımından doğrudan bahsedilmediğinden devlet 

yardımları muhasebeleştirmeye konu olmamaktadır. Ancak yardımlardan büyük ölçüde fayda 

sağlanması halinde, finansal tabloların yanıltıcı olmaması adına devlet yardımlarının türü, kapsamı 

ve süresi açıklanmaktadır (Örten vd., 2014:316). 

Örnek 1: ABC A.Ş. yeni kuracağı dokuma fabrikası için yatırım teşvik belgesi kapsamında 

Almanya’dan makine almaya karar vermiştir. İthal edilecek makinenin CIF bedeli 100.000,00.-$ 
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olup, bankadan transfer edilmiştir. Makinenin beyan edileceği tarifede CIF bedel üzerinden %10 

gümrük vergisi bulunmaktadır. Makine Almanya’dan Halkalı Gümrük Müdürlüğüne getirilmiş ve 

bankadan 1.000,00.-₺ ardiye gideri ödenmiştir. KDV oranı %18’dir. (Döviz kuru: 1.-$ = 6.-₺). 

 
XX/XX/202X 

   

    

259 YAPILMAKTA OLAN MADDİ DURAN VARLIK 
YATIRIMLARI VE VERİLEN AVANSLAR 

600.000,00  

259.10.01 Makine Bedeli   
 102 BANKALAR  600.000,00 

Makine Bedeli Transferi (100.000,00.-$ * 6.-₺) = 600.000,00.-₺   

 
XX/XX/202X 

   

    

259 YAPILMAKTA OLAN MADDİ DURAN VARLIK 
YATIRIMLARI VE VERİLEN AVANSLAR 

1.000,00  

259.10.02 Ardiye Giderleri   
 102 BANKALAR  1.000,00 

İthalat Masraf Kaydı   

 
XX/XX/202X 

   

    

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 601.000,00  

 259 YAPILMAKTA OLAN MADDİ DURAN VARLIK 

YATIRIMLARI VE VERİLEN AVANSLAR 

  

601.000,00 

Maddi Duran Varlığın 253 Hesaba Devri   

Gelir yaklaşımına göre gümrük vergisinin kayıtlara alınması 

 
XX/XX/202X 

   

    

364 ÖDENECEK DİĞER VERGİLER 60.000,00  

 644 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİR VE 

KAZANÇLAR 

 60.000,00 

 644.10 Gümrük Vergisi Teşvik Gelirler   

Ödenmeyen Gümrük Vergisinin Kaydı  
(600.000,00.–₺ * 0,10 = 60.000,00.-₺ 

  

Sermaye yaklaşımına göre gümrük vergisinin kayıtlara alınması 

 
XX/XX/202X 

   

    

364 ÖDENECEK DİĞER VERGİLER 60.000,00  

 546 YEDEKLERDE İZLENEN DEVLET TEŞVİK GELİRLERİ  60.000,00 

Ödenmeyen Gümrük Vergisinin Kaydı  
(600.000,00.-₺ * 0,10 = 60.000,00.-₺ 

  

İthalattaki KDV’nin teminata bağlanması 

(Mal Bedeli + Masraflar + Gümrük Vergisi) * KDV Oranı  

(600.000,00.-₺ + 1.000,00.-₺ + 60.000,00.-₺) * 0,18 = 118.980.-₺ 
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XX/XX/202X 

   
    

192 DİĞER KDV 118.980,00  

 392 DİĞER KDV  118.980,00 

İthalattaki KDV’nin teminata bağlanması   

 
XX/XX/202X 

   
    

900 NAZIM HESAPLAR 118.980,00  

900.01 Teminat Mektubundan Borçlular   

 902 NAZIM HESAPLAR  118.980,00 

 900.02 Teminat Mektubundan Alacaklılar   

Teminat Mektubu Verilmesi   

 
XX/XX/202X 

   
    

392 DİĞER KDV 118.980,00  

 192 DİĞER KDV  118.980,00 

KDV’nin Terkini   

 
XX/XX/202X 

   
    

902 NAZIM HESAPLAR 118.980,00  

900.02 Teminat Mektubundan Alacaklılar   

 900 NAZIM HESAPLAR  118.980,00 

 900.01 Teminat Mektubundan Borçlular   

Teminat Mektubunun Geri Alınması   

 

Yukarıda yer alan örnekten görüleceği üzere, TMS 2 Stoklar standardı uyarınca ithal 

eşyasına ilişkin yapılan yükleme, boşaltma ve depolama giderleri malın maliyetine eklenmiştir. Öte 

yandan KDV hariç gümrükte ödenen vergilerde aynı standart uyarınca malın maliyetine dâhil 

ediliyordu, ancak örneğimizde makine ithalatı yatırım teşvik belgesi kapsamında yapıldığından 

gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilecek ve bundan dolayı gümrük vergisi ödenmeyecektir. 

Bu nedenle TMS 20 standardı uyarında ödenmesi gereken gümrük vergisi hem gelir hem de sermaye 

yaklaşımına göre yukarıda muhasebeleştirilmiştir. KDV zaten malın maliyetine dâhil 

edilmediğinden ithalat aşamasında teminata bağlanıp, akabinde vergi dairesince terkin işlemi 

yapılarak teminat çözülmekte ve yine herhangi bir KDV ödemesi yapılmamaktadır (Özkan 

2021:55). 

3.4. Kur Değişimi / Yabancı Para İşlemleri TMS 21 BOBİ FRS Bölüm 20 

Dünya genelinde dış ticaretin artması nedeniyle farklı para birimlerinin kullanılması bu 

işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve bu ticaretten doğan finansal tabloların yabancı para birimine 

çevrilerek ilke ve kurallara uygun yapılması gerekliliğini doğurmuştur. İşletmelerin geçerli para 

biriminden farklı para birimleri ile faaliyet göstermesi halinde bu standardın diğer standartlarla 

birlikte dikkate alınması ve finansal tablolara etkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir 
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(Yılmaz ve Teker, 2020:134). Bu kapsamda dış ticarette kullanılan yabancı para ve işlemlerin 

muhasebeleştirilmesi BOBİ FRS Bölüm 20 ‘‘ Yabancı Para Çevrim İşlemleri’’ ve TMS/21 ‘‘Kur 

Değişiminin Etkileri Standardı’’ yöntemlerinin benzer ve farklı olduğu yönleri mevcuttur. BOBİ 

FRS 20. Bölüm yabancı para çevrim işlemleri standardında amaç; işletmelerin yabancı para 

cinsinden yaptıkları işlemlere ilişkin muhasebeleştirme ve finansal tabloların oluşturulmasında 

çoğunlukla kullandıkları para birimi dışında yabancı para cinsinden sunulması durumlarında 

yapılması gereken çevrim ve bu çevrim sonucu oluşan kalemlere ilişkin esasların düzeltilmesidir 

(BOBİ-FRS, Md. 20/1). 

Kullanılan Para Birimi: İşletme, ağırlıkla kullanılan para birimini belirlerken öncelikli olarak 

aşağıdaki faktörleri dikkate alır: 

a) Ağırlıkla kullanılan para birimi: 

• İşletmenin mal ve hizmetlerinin satış fiyatlarını en çok etkileyen para birimidir (bu 

para birimi genellikle, satış fiyatlarının belirlendiği ve ödemelerin yapıldığı para 

birimidir). 

• Rekabet unsurları ve yasal düzenlemeleriyle işletmenin mal ve hizmetlerinin satış 

fiyatlarını en çok etkileyen ülkenin para birimidir. 

b) Mal ve hizmetlere ilişkin işçilik, hammadde ve diğer maliyetleri en çok etkileyen 

(genellikle bu tür maliyetlerin belirlendiği ve ödendiği) para birimidir (BOBİ- FRS, Md. 

20/3). TMS 21’md. 9’da da anılan bu maddenin benzer bir içeriğine ver verilmiştir. 

İlk Muhasebeleştirme İşlemi: Yabancı para cinsinden işlemler ilk kayda alınırken, yabancı 

para birimindeki tutar işlem tarihindeki spot kur kullanılarak ağırlıkla kullanılan para birimine 

çevrilir. Spot (güncel) kur, hemen teslim halindeki geçerli olan döviz kurudur. İşlem tarihi, işlemin 

ilk kayda alındığı tarihi ifade eder. İlk kayda alma tarihi ise işlemin kapsamına girdiği bölüme göre 

belirlenir (BOBİ FRS, Md. 20/8). Bir yabancı para işlemi ilk muhasebeleştirme sırasında; yabancı 

para birimindeki tutara, geçerli para birimi ile işlem tarihindeki yabancı para birimi arasındaki 

geçerli kur uygulanarak, geçerli para biriminden kaydedilir/TMS 21 md.21). İlk muhasebeleştirme 

işlemleri BOBİ FRS 20 ve TMS 21’de o günkü güncel kur ile muhasebeleştirilmektedir. 

Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi: Parasal kalemin ödenmesinden ya da parasal kalemin 

cari raporlama dönemi sonunda, ilk kayda alma tarihindeki veya bir önceki raporlama dönemi 

sonundaki kurdan farklı bir kura çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı kazanç veya kayıpları 

oluştukları dönemde kâr veya zarara yansıtılır. Parasal kalemlere ilişkin kur farkı kazanç veya 

kayıpları, kalemin türüne göre Kâr veya Zarar Tablosunun ilgili kaleminde gösterilir (BOBİ-FRS, 

Md. 20/14). TMS 21 Md. 28’e göre de parasal kalemlerin ödenmesinden ya da dönem içinde veya 

önceki finansal tablolarda ilk muhasebeleştirme sırasında çevrildiklerinden farklı kurlardan 

çevrilmelerinden kaynaklanan kur farkları, istisnalar hariç, oluştukları dönemde kâr veya zararda 

muhasebeleştirilir. 
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Kapanış Kuru: Yabancı para cinsinden parasal kalemler, dönem sonundaki spot kur 

kullanılarak ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir (BOBİ FRS, Md. 20/13). TMS 21 Md. 

23/a’ya göre Her raporlama dönemi sonunda yabancı para parasal kalemler kapanış kurundan (işlem 

tarihindeki) çevrilir. BOBİ FRS Bölüm 20 Yabancı Para Çevrim İşlemleri ve TMS 21 Kur 

Değişiminin Etkileri standardı içerisinde yer alan benzer ve farklı yönler bulunmaktadır (Kılıç ve 

Önal, 2021:191). 

Yabancı Paralar İle İlgili Örnekler: 

Örnek 1: Çin’den pirinç ithalatı yapan ABC gıda işletmesi 15 Kasım 2020 tarihinde kg’ı 

5,00.-$ olan pirinçten 10.000 kg almıştır. Alım işleminin yapıldığı gün kur 7,50.-₺’dire. İthal edilen 

mal 1 Aralık 2020’de işletmeye teslim edilmiştir. ABC işletmesi bu ithalatın bedelini 3 ay (90) gün 

sonra ödemek kaydı ile aynı fiyat üzerinden anlaşmıştır. Bu süre içerisinde hesap dönemi sonunda 

kur 7,75.-₺, ödeme günü olan 15 Ocak 2021’de de kur 8,00.-₺ olmuştur. Kur 8,00.-₺ iken ABC 

işletmesi bankaya verdiği talimat ile ödemeyi gerçekleştirmiştir (KDV göz ardı edilmiştir). 

 
15/11/2020 

   

    

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 375.000,00  

 320 SATICILAR  375.000,00 

(10.000 kg * 5,00.-$) * 7,50.-₺) = 375.000,00.-₺   

BOBİ FRS, TMS’na göre aynı kayıt yapılır. 

 
15/11/2020 

   
    

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 375.000,00  

 320 SATICILAR  375.000,00 

(10.000 kg * 5,00.-$) * 7,50.-₺) = 375.000,00.-₺   

BOBİ FRS, TMS’na göre aynı kayıt yapılır. 

 
31/12/2020 

   

    

650 TİCARİ BORÇLARA İLİŞKİN VADE FARKI GİDERLERİ VE 
ESAS FAALİYETLERLE İLGİLİ KUR FARKI ZARARLARI 

12.500,00  

 320 SATICILAR  12.500,00 

50.000,00.-$ * (7,75.-₺ - 7,50.-₺) = 12.500,00.-₺   

BOBİ FRS, TMS’na göre dönem sonu yapılması gereken kayıt 

 
15/01/2021 

   

    

320 SATICILAR 387.500,00  

650 TİCARİ BORÇLARA İLİŞKİN VADE FARKI GİDERLERİ VE 
ESAS FAALİYETLERLE İLGİLİ KUR FARKI ZARARLARI 

12.500,00  

 102 Bankalar  400.000,00 

50.000,00.-$ * (8,00.-₺ - 7,75.-₺) = 12.500,00.-₺   

 

BOBİ FRS, TMS’na göre ödeme günü yapılması gereken kayıt. 
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Örnek 2: XYZ İşletmesi 20 Aralık 2020 tarihinde Çin’den birim fiyatı 3,00.-$ olan cep 

telefonu bataryalarından 5.000 adet kredili olarak ithal etmiştir. İthalat işleminin gerçekleştiği gün 

dolar kuru 7,30.-₺’dir. Bilanço günü ise dolar kuru 7,40.-₺’dir. Kur farkı açısından oluşan muhasebe 

kayıtları BOBİ FRS, TMS açısından şu şekilde olacaktır. 

 
31/12/2020 

   

    

650 TİCARİ BORÇLARA İLİŞKİN VADE FARKI GİDERLERİ VE 
ESAS FAALİYETLERLE İLGİLİ KUR FARKI ZARARLARI 

1.500,00  

 320 SATICILAR  1.500,00 

(5.000 Adet * 3,00.-$) * (7,40.-₺ - 7,30.-₺) = 1.500,00.-₺   

 

BOBİ FRS ve TMS arasında kur farkları arasında herhangi bir ayrım bulunmadığı için tek bir 

kayıt yapılmıştır. 

3.5. Borçlanma Maliyetleri TMS 23 BOBİ FRS Bölüm 17 

Küreselleşmenin giderek arttığı dünyamızda, işletmeler sadece ulusal düzeyde değil 

uluslararası düzeyde de rekabet ortamıyla karşı karşıya kalmakta ve bunun sonucunda gelişen 

sistemlere ayak uydurabilmek adına makine, tesis ve teçhizata yeni yatırımlar yapmaktadır. Bu 

yatırımlar ya öz kaynak kullanarak karşılanmakta ya da yabancı kaynaklara başvurarak 

karşılanmaktadır. Ancak son zamanlarda işletmelerin dış kaynak kullanımının arttığı 

gözlemlenmektedir. Bunun sebebi ise yabancı kaynak kullanımının bazı vergi avantajları ve finansal 

kaldıraç etkisinin olumlu yansımalarıdır. Dolayısıyla dış kaynak kullanımından ötürü borçlanma 

maliyetlerinin doğru, sağlıklı bir şekilde muhasebeleştirilmesinin önemi artmaktadır (Aslanertik ve 

Yapan, 2011:1). 

İşletmelerce bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan 

ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri ilgili varlığın maliyetine dâhil edilir. Bu tür borçlanma 

maliyetleri, güvenilir bir biçimde ölçülebilmeleri ve işletmeye gelecekte ekonomik fayda 

sağlamalarının muhtemel olması durumunda, özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak 

aktifleştirilir. Diğer borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilirler 

(TMS 23, Md. 8, 9). TMS 23 standardı kapsamında, bir dış ticaret işlemine konu olan varlık, özellikli 

varlık ise; elde edilmesi sırasında katlanılan borçlanma maliyeti varlığın maliyetine dâhil edilebilir. 

Standartta özellikli varlıklara ilişkin örnek olarak; stoklar, imalat tesisleri, enerji üretim tesisleri, 

maddi olmayan duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller verilmiştir. Bu çerçevede stoklar; 

➢ Aktife alındığı tarihten önceki dönemlere ilişkin borçlanma maliyetleri aktifleştirilmekte, 

➢ Aktife alındığı tarihten sonraki döneme ilişkin borçlanma maliyetleri dönem gideri 

olarak muhasebeleştirilmektedir (Özkan, 2021:62). 
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Örnek 1: KLM A.Ş. ithal edeceği malın finansmanını X bankasından alınacak kredi ile 

sağlayacaktır. Bu kapsamda 20.000.-₺ faiz giderine katlanılacaktır. Yukarıdaki açıklamalar 

çerçevesinde borçlanma maliyeti stokların aktife alındığı tarihe kadar hesaplandığında malın 

maliyetine dâhil edilirken, stokların aktife alındığı tarihten sonra hesaplandığında ise gider olarak 

kayıt edilerek doğrudan gelir tablosuna aktarılacaktır. 

Her iki duruma göre yapılacak yevmiye kayıtları aşağıda verilmiştir. 

➢ Borçlanma maliyetlerinin stokların aktife alındığı tarihe kadar hesaplandığı 

varsayıldığında; 

 
XX/XX/202X 

   

    

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 20.000,00  

 300 BANKA KREDİLERİ  20.000,00 

Faiz Giderinin Kaydı   

 

Söz konusu borçlanma maliyetinin stokların aktife alındığı tarihe kadar hesaplandığı 

varsayıldığı için dönem sonunda aşağıdaki kayıtlar yapılır. 

 

 
31/12/202X 

   
    

781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI 20.000,00  

 780 FİNANSMAN GİDERLERİ  20.000,00 

Yansıtma İşlemi   

 
31/12/202X 

   
    

153 TİCARİ MALLAR 20.000,00  

 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANS. HESABI  20.000,00 

Faiz Giderinin Stok Maliyetine Yansıtılması   

 

➢ Borçlanma maliyetlerinin stokların aktife alındıktan sonra hesaplandığı varsayıldığında; 

 
XX/XX/202X 

   
    

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 20.000,00  

 300 BANKA KREDİLERİ  20.000,00 

Faiz Giderinin Kaydı   

Söz konusu borçlanma maliyetinin stokların aktife alındığı tarihten sonra hesaplandığı 

varsayıldığı için dönem sonunda aşağıdaki kayıtlar yapılır. 
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31/12/202X 

   

    

781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI 20.000,00  

 780 FİNANSMAN GİDERLERİ  20.000,00 

Yansıtma İşlemi   

 
31/12/202X 

   
    

670 KISA VADELİ FİNANSAL BORÇLANMA MALİYETLERİ26 20.000,00  

 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI  20.000,00 

Faiz Giderinin Gelir Tablosuna Aktarılması   

 

Dikkat edilirse her iki durumda da yapılan ilk kayıt birbiri ile aynıdır. Ancak dönem sonunda 

yapılan kayıtlar; faiz giderinin stok maliyetine yansıtılması veya gelir tablosuna aktarılması 

açısından farklılık göstermektedir. 
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GİRİŞ 

Uluslararası düzeyde gerçekleşen tüm ticari faaliyetlere dış ticaret denilmektedir. Mal ve 

hizmetlerin ithalat, ihracat ve transit ticaret yolu ile alım satımı bu faaliyetleri oluşturmaktadır. Dış 

ticaret işlemlerinde genellikle alıcı (ithalatçı) ve satıcıların (ihracatçı) ticari itibarları, finansal 

durumları, çalışma şekilleri, şirketin iş yapma kapasitesi gibi hususlar önemlidir. Alıcılar sipariş 

verdikleri mal ve hizmetlerin kalite, miktar ve zamanlama bakımından taahhüt edilen şekilde 

olup/olmayacağı konusunda, satıcılar ise satılan mal ve hizmetlerin bedellerinin tahsilatı ve 

müşterinin alımdan vazgeçme ihtimali gibi durumlar konusunda endişe duyabilirler. Gerek ihracatçı 

ve gerekse ithalatçı açısından bu endişeleri giderecek ve finansal açıdan şirketlere güven verecek 

kredi, sigorta ve garanti mekanizmaları geliştirilmiştir.  

     Dış ticaret kredileri de bu bağlamda ihracatçı ve ithalatçıların mal ve hizmetlerin sevk öncesi 

ve/veya sevk sonrası dönemde resmi ve özel kuruluşlar tarafından yapılan bankacılık ve sigorta 

mekanizmalarının bir karışımı olarak kredi ve/veya sigorta yöntemleri ile desteklenmesi yoluyla 

sağlanmaktadır.   

 Yapılan çalışmada ihracatçılar açısından Merkez Bankası, Ticari bankalar ve Eximbank 

kredileri, ithalatçılar açısından da akreditif kredileri, vesaik mukabili, mal mukabili krediler ile aval 

ve kabul kredileri üzerinde durulmuş. Ayrıca kullanılan kredilendirme işlemlerinde yapılması 

gereken muhasebe uygulamaları gösterilmiştir. 

1. DIŞ TİCARET KAVRAMI VE ÖNEMİ 

Dış ticaret, bağımsız ülkelerdeki yerleşik iktisadi birimler arasında yapılan mal ve hizmet 

ticaretinin tamamı olarak ifade edilebilir. Daha sade olarak dış ticareti; ithalat ve ihracatın toplamı 

olarak da tanımlamak mümkündür. Dünyada üretim imkânları, hammadde ve enerji rezervleri 

düşünüldüğünde kendine yetebilen ve üretim faktörlerinin tamamına sahip bir ülke yoktur. Bu 

yönüyle ürün alım ve satımıyla gerçekleşen dış ticaret faaliyetleri ve ilişkileri ülkeler açısından 

büyük önem taşır.  

Dış ticaret ilişkileri, ülkelerin kendi aralarındaki siyasi, sosyal ve teknolojik gelişmelerle 

birlikte ekonomi temelli ilişkilere dönüşmüştür. Uluslararası bu ilişkiler; işgücü, sermaye 

transferleri, teknoloji transferleri, bölgesel ekonomik topluluklar, anlaşmalar gibi uluslararası 

ekonomik ilişkilerin neticesi olarak ortaya çıkmıştır ve dış ticaret, ekonominin bir parçası olmuştur 

(Onursal, 2000: 29).  

Ticari ilişkiler, sadece ürün ve hizmet alım/satımı ile sınırlı değildir. Ülkeler arasında ayrıca 

işgücü ve sermaye hareketleri de önemli olduğu için döviz kazandırıcı/kaybettirici özelliğe sahip 

olması yönünden bu unsurlar dış ticarette önemlidir.  Ancak işgücü ve sermaye hareketleri iktisadi 

faaliyetler olarak kabul edilir. Bir ülkenin dış ticaret ilişkilerini düzenlemek için aldığı kararlar ve 
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yürüttüğü politikalara dış ticaret politikaları diyebiliriz. Dış ticaret politikaları hem ülkelerin iç 

ekonomik politikaları hem de dış ülkelerdeki diğer politikalarla bağlantılı ve paraleldir.  

Dış ticaret işlemleri ulusal ve uluslararası mevzuat ve anlaşmalar temelinde yapılır. Gerek 

doğal ve gerekse ekonomik sebepler temelinde oluşan dış ticaret hareketleri ve uluslararası iktisadi 

işlemler ülkeler arasında karşılıklı ödemelerin yapılmasını gerektirir. Yurtdışına bir ödeme 

yapabilmek için döviz (kambiyo) denilen yabancı ülke paralarını temsil eden belgelerin kullanımı 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Kambiyo genelde bankalardan milli para cinsi karşılığında sağlanır. Yurt 

dışına ödeme yapmak için bankalardan kambiyo satın almak isteyenlerin başında yabancı ülkelerden 

mal ithal edenler gelir. İthalatçıların yaptığı ödemeler uluslararası ödemelerde en büyük payı teşkil 

eder. Uluslararası ticarette şirketlerin karşılaşabilecekleri finansman risklerine karşı kendilerini 

koruyacak veya riskleri en aza indirecek mekanizmalar geliştirilmiştir. Bu mekanizmalar ise dış 

ticaretteki ödeme şekillerinin yapısına göre değişebilir. Alacakların sigortası/garanti kapsamına 

alınması gibi mekanizmalar dış ticaret kredilerine yöneliktir.  

Uluslararası ticaretteki gelişmeler ile birlikte dış ticaret kredileri ihtiyacı da artmakta ve bu 

ihtiyacın karşılanması için de farklı kredi şekilleri ortaya çıkmaktadır. Ülkeler ihracat ve ithalat 

rakamlarını geliştirerek dış ticaret hacimlerini artırmak isterler. Bu sebeple ülkeler; yurtiçindeki 

ihracatçılara kredi sağlayarak üretim ve ihracatını artırması, ithalatçıları finanse ederek de daha çok 

mal ithal etmelerini hedeflemektedir. Dış ticaret kredileri; sadece yerli firmalara sağlanan bir destek 

olmayıp aynı zamanda karşı ülkedeki firmaların alım gücünün ve yerli firmaya olan güveninin 

artırılarak da dış ticaret hacminin yükseltilmesine katkı sağlamaktadır (Sayım ve Zengin, 2012: 220).  

2. DIŞ TİCARET KREDİ RİSKLERİ VE AZALTMA YOLLARI 

Risk kavramı gerçekleşmesi muhtemel, gerçekleştiğinde ise zor duruma düşürecek durumları 

içerir. Firmalar risk alırken tahmin ettikleri riskleri üstlenmektedir. İç ticaretteki risklere kıyasla dış 

ticarette karşılaşılan riskler daha çoktur. İç ticaretteki sıkıntılar yüz yüze ve kanunlar çerçevesinde 

kısa sürede çözümlenebilir. Fakat dış ticarette mesafelerden ötürü tarafların yüz yüze gelme durumu 

ve hukuksal olarak bakıldığında tarafların uyuşmazlıkları çözme durumu daha zordur. Dış ticaret 

işlemlerinde, bir malın bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilişi sırasında, ülkelerin gerek kanunlar 

gerekse de gümrük işleyişinden kaynaklanan farklılıkları sebebiyle ihracatçı ve ithalatçının 

karşılaştığı bir takım sıkıntılar ve getirdiği riskler bulunmaktadır. 

Dış ticaret kredilerinde karşılaşılabilecek riskler; alıcı riski, ülke riski, taşıma ve kur riski 

olarak ifade edilmektedir (Yıldırım, 2016: 31). 

Alıcı riski; doğrudan alıcının kendinden kaynaklanan riskleri ifade eder. İthalatçının malın 

tamamını veya bir kısmını almaktan vazgeçmesi, ithalatçının ödeme gücünü kaybetmesi veya ödeme 

güçlüğü içinde bulunması, alıcının iflas etmesi veya konkordato haline girmesi, ihracatçının ithalatçı 
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ile anlaştığı miktar ve kalitede malı belirlenen zamanda ithalatçıya gönderememesi, malların 

yüklenmesinden sonra geminin yolculuğu yarıda bırakması veya seyir tarifesini değiştirmesi, 

malların yükleme ve taşınması sırasında zarar görmesi, taşıma süresinin uzaması, ithalatçı ve 

ihracatçı ülkelerin farklı yapı ve anlayışta olması, dil farklılıkları sebebiyle anlaşmazlık 

durumlarında mevzuatın farklı olması (Kaymakçı vd., 2007: 370).  

İthalatta satıcıdan, ihracatta alıcıdan kaynaklanabilecek riskleri azaltmanın en önemli yolu 

karşı taraf ile ilgili iyi bir istihbarat yapılması ve ticari anlaşma şartlarının tarafları koruyucu şekilde 

düzenlenmesi burada önemlidir. İstihbarat konusunda meslek odaları, karşı tarafın bankaları, ticari 

ataşelikler, sigorta şirketleri ve ihracatta Eximbank sigorta programları ile Faktoring ve Forfaiting 

şirketlerinin istihbarat ağlarından faydalanılabilir. Böylece risk tamamen önlenemese de azaltılabilir 

(Çınar, 2002: 1). 

Taşıma Riski: İhracat ve ithalata konu olan eşya veya ürünün gideceği yere geç ulaşması, 

modasının geçmesi, sevkiyatta bozulması gibi sebeplerle taşınma sırasında oluşabilecek risklerdir.  

Malların satıcıdan alıcıya ulaşmasında kullanılan havayolu, denizyolu, karayolu güzergâhları 

üzerinde fiziksel kayıp ve hasarlara maruz kalması ihtimaline karşı korunması önem arz etmektedir. 

Alıcı ve satıcı arasında yapılan satış sözleşmelerinde malların nakli sırasında sigorta ettirilmesi iki 

taraf için de avantaj sağlar. Uluslararası Ticaret Odası'nın belirlediği CIF, CF, CIP gibi teslim 

şekilleri çerçevesinde mallar sigorta ettirilerek taşıma riskine karşı korunmaktadır (Zaim, 2011: 12). 

Ülke riski; sınır ötesi ülkeler ile yapılan dış ticaret işlemlerinde ülkelerden herhangi birinde 

ihracatçının ya da ithalatçının isteği dışında karşılaşabilecekleri her türlü risklerdir. İthalatçının 

ülkesinde savaş hali, ihtilal veya doğal afetler gibi olaylar nedeniyle ödeme yapamaması, ithalatçının 

kontrolü dışında oluşan politik olaylar, ithalatçının ödenecek bedeli transfer edememesi veya 

transferin ertelenmesi, ihracatçı ile ithalatçının ülkeler arasında savaş çıkması, ihracatının ülkesinde 

ihraç yasağı konulması, hükümetlerin para politikalarına müdahaleleri sonucu mal bedelinin 

ödeneceği para biriminin değer kaybına uğraması gibi riskler bu risklere örnek olarak sayılabilir. 

Bu tür riskler tamamıyla ihracatçının ve ithalatçının dışında gelişmekte olduğu için bu 

riskleri azaltmanın yolları daha az düşünülebilir. İthalatçı,  ithalat yapmayı planladığı ülkenin politik 

ve coğrafi konumunu her an için göz önünde bulundurmalıdır. Eximbank’ın sigorta programları da 

önerilebilecek risk azaltma yöntemlerindendir (Yıldırım, 2016: 33) 

Kur Riski: İhracatın, ülkenin milli para biriminden başka bir para birimi ile 

gerçekleştirilmesi durumunda, ithalatçı ülke para birimi ile milli para birimi arasında uzun vadede 

oluşacak kur farklarının oluşturacağı risklerdir. 

Eğer ödemenin yapılacağı kur satıcının maliyetlerini yansıttığı fiyattan farklıysa yeni bir kur 

riski ortaya çıkar. Birçok durumda satıcının ana maliyetleri yerel kur cinsinden olur ki eğer başka 
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bir kurdan faturalandırma olursa otomatikman böyle bir kur riski meydana gelir. Bu riskin boyutu 

döviz kuruna ve ödemeye kadar olan süreçte olağanüstü durumlara bağlıdır. Genellikle Euro, ABD 

doları gibi gelişmiş ülkelerin dövizleri dünya ticaretinde kullanıldığından gelişmiş ülkeler ve 

gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar döviz kurlarındaki değişimlerden ve anlaşmaların uzun vadeli 

olmasından daha fazla etkilenebilmektedir (Zaim, 2011: 14). Kur riskinden korunmak isteyen 

firmalar bazı finansman araçlarından istifade edebilirler. Bunların başında döviz forwardı, gelecek 

işlem sözleşmeleri veya döviz opsiyonları, faktoring işlemleri gelmektedir. Bu seçeneklerden 

faydalanacak olan firmalar bu konuları araştırmalı ve kendi çalışma şartlarına uygun olan seçeneği 

tercih ederek kur riskini azaltabilirler (Çınar, 2002: 2).  

3. DIŞ TİCARETTE KREDİ İŞLEMLERİ 

Dış ticaret şirketleri ihracat ve ithalat işlemlerinde çeşitli krediler kullanırlar. Bu krediler yurt 

içi ve yurtdışı finans kurumlarından sağlanabilir. Her iki durumda da sağlanan kredi maliyetlerinin 

maliyet ve gider yerlerine dağıtımı önem arz etmektedir (Ketboğa, 2012: 35). İhracatın dış ödemeler 

dengesindeki düzeltici, istihdam oluşturucu ve ekonomik gelişmeyi hızlandırıcı etkileri karşısında, 

gelişmiş ve az gelişmiş tüm ülkelerde ihracatı özendirme ve teşvik etmeye önem verilmektedir. 

İhracatçılara uygun maliyetlerde krediler verilerek finansman kolaylıkları sağlanmıştır. Genellikle 

ihracatçılar da dış alımlarda yaptıkları mal stoklarının satılıp işletme sermayesinin nakde 

dönüştürülmesine kadarki geçecek süreçte banka kredisi ile finansman sağlayabilirler. İhracat ve 

ithalat faaliyetlerinde bulunan firmaların bu işlemler için kullandıkları kredi yöntemleri ihracat ve 

ithalat kredileri şeklinde incelenebilir. 

3.1. İhracat Kredileri ve Önemi 

İhracat kredileri tanımı, ihracatçının ihracat taleplerine cevap verebilmesi için ihtiyaç 

duyduğu finansman veya ihracatçının malları sevk etmeden önce ya da sevk ettikten sonra söz 

konusu olabilecek ihracat işlemleriyle ilgili ihtiyaç duyduğu fonları sağlayabilmesi olarak ifade 

edilmektedir (Artukoğlu, 1990: 41). Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelerin küresel rekabet ortamında başarılı olabilmeleri için çeşitli destekler 

sağlayabilirler. Sübvansiyonlarla hammadde veya yarı mamul temini, nakliye ücretlerinde indirim 

yapılması, hizmet içi kurslar ve eğitimler ile nitelikli personel yetiştirilmesi sonucu üretilecek ihraç 

mallarının ve satış hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihraç mallarının tanıtımı için uluslararası 

fuar ve sergilere katılımın teşvik edilmesi, yurtdışı pazarlar hakkında bilgiler toplayarak işletmelere 

aktarılması gibi destekler işletmelerin gerek üretim ve gerekse satış maliyetlerini azaltabilir. Bu tür 

destekler sermaye kullanımını azalttığı için mali teşvikler kapsamında değerlendirilebilir. Ve aynı 

zamanda bu faaliyetler ülke tanıtımına da katkı yaparak ülkeye döviz kazandırmada önemli etkileri 

olabilir. 
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İhracatta kredilerin önemi incelenirken konunun hem firmalar hem de ülkeler açısından 

değerlendirilmesi gerekir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş teknolojiye sahip yatırım 

mallarının ve petrol, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının temininde zorunlu ithalatı karşılayabilecek 

döviz için ihracata ihtiyaç duymaktadırlar. 

Bir başka önemli konu ise bu ülkelerde kalkınmanın finansmanının ihracat geliri ile 

sağlanmasının en sağlıklı yol olarak görülmesidir. Kalkınmanın borçlanma ve/veya dış 

kaynaklardan fon temini yoluyla finansmanı ise ülkelerde ticaret hadlerinin bozulmasına ve temel 

problemlerden biri olan car açık sorununa yol açmaktadır (Avcı, 1995: 142).  

İhracat fazlası ile ihracata dayalı yeni iş kolları ve iş yerleri açılacağından yeni istihdam 

imkânları oluşur, ayrıca kazanılan dövizlerle ödemeler bilânçosunun açıkları kapanacağı gibi, 

ithalatın ve dolayısıyla sanayinin finansmanında gerekli olan döviz de kazanılmış olur. Ayrıca döviz 

artısı ile uluslararası bankacılık ve kambiyo işlemleri daha da yaygınlaşır (Yiğit, 1996: 120). Dış 

ticaret bilançosu adı verilen ihracat ve ithalatın hacmi bir ülkenin ödemeler dengesi üzerinde en 

önemli farklılıklar sağlayan unsurlardır. Ödemeler dengesini lehine çevirmek isteyen bir ülkenin 

ihracat gelirlerini artırması gerekir. İste bu noktada ihracat ve ihracatın finansmanı çok daha önem 

kazanmaktadır. Ekonominin istikrarlı yapıya sahip olması ekonominin arz yönü haricinde talep yönü 

ile de ilgilidir. Bu yönüyle ihracat döviz kazandırıcı faaliyet olması yanında; pazar genişlemesi ve 

talep oluşturarak üretim ölçeğinin uygunluğunu da sağlar (Konak, 2006: 6). 

Firmalar açısından bakıldığında ise yeni pazarlar yeni fırsatları da beraberinde getirmektedir. 

Dış piyasadan yüksek miktarlarda alınacak siparişler üretim sürecinde maliyetlerin azalmasını 

sağlayabilir. İç piyasaya göre daha yüksek kar marjları ile satış yapmak da mümkündür. Firmanın 

devletten alacağı teşvikler de sadece iç piyasa için üretim yapan rakiplerine karsı rekabet avantajı 

sağlar. Özellikle gelişmekte olan bir ülkenin firması, birden fazla ülkeye ihracat yaparak bir kriz 

sonrası iç piyasada yaşanabilecek bir talep azalmasından fazla etkilenmeyecektir. İfade edilen bu 

sebeplerden dolayı ihracat; şirketler ve ülkeler açısından çok önemlidir. İhracatın yapılabilmesi 

finansman imkânlarına bağlı olduğu için ihracatta kredi işlemleri konusu önem arz etmektedir. 

İhracat kredileri genel anlamda; kredi kaynağına, kredinin vadesine ve ihracatın aşamasına göre 

(sevk öncesi ve sonrası) ele alınmaktadır.  

3.1.1. Merkez Bankası ve Ticari Banka Kredileri 

Günümüzde Merkez Bankaları’nın temel amacı; para, döviz arz ve talep dengesini 

sağlayarak ekonomideki para ve kredi arzını kontrol etmektir. Dış ticaret kredileri açısından 

baktığımızda ihracatçı ve ithalatçıya kredi vererek kaynak sağlamaktan ziyade ticari bankalar ve 

ihtisaslaşmış finans kuruluşlarına sağlanacak kaynakların akışını yönlendirme ve kredi sistemini 

denetlemektir. T.C. Merkez Bankası kredi arzını kontrol edip yönlendirirken; reeskont ve faiz 
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politikaları belirler, munzam karşılıkları tutar, nakit bulundurma oranı belirler, faiz farkı iadesi alır, 

ticari bankalara ve Türk Eximbank’a destek ve garanti sağlar, yeniden finansman imkanı sağlar. 

Kambiyo denetimi mekanizması ile ithalat ve ihracat hesaplarının kapatılması, ülkeye döviz giriş ve 

çıkışı kontrolü Merkez Bankasınca yapılmaktadır (Kaymakçı 2007: 428-429). Ayrıca Merkez 

Bankaları ülkedeki en üst kademedeki banka olduğu için dış ticarette garanti ve teminat hususlarında 

bankaların ve Türk Eximbank’ın vermiş olduğu kabul, aval kredileri, teminat ve garantiler ile ilgili 

diğer ülke Merkez Bankalarıyla muhatap olan ve finansman risklerini üstüne alan taraftır (Zaim, 

2011: 8). 

Merkez Bankası ve ticari bankalarca kullandırılan ve ihracatçıyı desteklemek amacı taşıyan 

krediler ana hatlarıyla şunlardır (Gürsoy, 2008: 231): 

 İhracat Reeskont Kredisi: Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalar 

için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, 

bankalara tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi programıdır. Yapılan ihracatta 

vergi, resim ve harç istisnasından da yararlanılmaktadır. Bu kredinin kullandırılması için herhangi 

bir merciden belge alınmasına gerek yoktur. 

 Vesaik Mukabili Kredi: İhracatla ilgili belgelerin tahsile gönderildiğini gösteren belgeler 

mukabilinde kullandırılan bir kredi çeşididir. 

 Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Reeskont Kredisi: Yurtdışında müteahhitlik 

faaliyetleriyle döviz sağlayacak işletmelere kullandırılmak üzere aracı bankalara tahsis edilen 

kredidir. 

Özel İhracat Reeskont Kredisi: İhracat faaliyetleriyle ilgili sevk öncesi ve sonrası kredi 

ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Eximbank aracılığıyla, ihracat başarısı temelinde 

dönüşümlü olarak kullandırılan bir kredi türüdür.  

Merkez Bankası ve Eximbank dışında ayrıca Ticari bankalar ihracatçılara yönelik sevk 

öncesi ve sevk sonrası olmak üzere çeşitli avans ve krediler kullandırtmaktadır. Firmaların, ihracata 

yönelik faaliyetlerinin finansmanında banka kredilerine başvurmalarının ana sebebi bankaların 

kredileri ihracatçılara düşük maliyetle vermesidir. Bankaların ihracatçıların kullanımına fon tahsis 

etmesinin sebebi ise Merkez Bankasının sağladığı kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilmektir.  

3.1.1.1. Kısa Vadeli İhracat Kredileri 

Bu tür krediler; ihracata konu emtia ve ürünlerin sevkiyatı esas alınarak bazı alt başlıklar 

halinde şöyle ifade edilebilir. 

3.1.1.1.1. Sevk Öncesi Finansman Kredileri  

Sevkiyat öncesi finansmanın süresi kredinin isteme amacına bağlıdır. İhracatçı siparişin 

alınmasını müteakip zaten hazır durumda olan bir ürünü ambalajlayıp sevk edecek ise finansmanın 
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süresi 15-30 gün gibi kısa olabilir. Ancak mallar siparişe uygun olarak üretilecekse süre, imalat 

sürecini de kapsayacağı için finansman süresi de uzun olacaktır. Genel olarak sevk öncesi finansman 

kredilerine; açık ihracat kredisi, kefalet karşılığı kredi, mal (ihracat emtiası) karşılığı kredi ve senet 

karşılığı ihracat kredileri örnek olarak verilebilir. Bu tür krediler ise kullandırma ve geri ödeme 

durumlarına göre sıralanarak şu şekilde açıklanabilir. 

Sabit Kredi: Banka tarafından verilen kredinin bir defada peşin ödendiği veya müşterinin 

cari hesabına kaydedilerek ihracatçının kredi talebinin karşılanmasıdır. Kredinin geri ödemesi 

genellikle taksitler halinde olup, herhangi bir taksitin ödenmemesi durumunda borcun tamamının 

ödenmesi gerekmektedir. Banka vermiş olduğu kredi karşılığı, ihracatçının menkul ve/veya gayrı 

menkulleri üzerinde rehin, ipotek vb. teminat şekilleri uygulamaktadır. 

Sabit kredi sistemi, önceden belirlenmiş kısa vadeler için rotatif akreditiflerde olduğu gibi 

otomatik bir geri ödeme programına imkân vermesi avantajına karşılık, ihracatçı için esnek 

olmaması ve banka için ise kredinin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının takip 

edilmesindeki zorluklar gibi sakıncaları bulunmaktadır. Çoğu gelişmekte olan ülkede genellikle 

tercih edilen yol sabit kredi sistemidir (Cerni, 1990: 15). 

Cari Hesap Kredisi: Cari hesap kredisinde, müşterinin bankada bazen borçlu bazen alacaklı 

gözüken hareketli bir cari hesabı vardır ve bu hesap üzerinden belirli bir limit dâhilinde müşteri, 

kredi kolaylıklarından faydalanabilir. Teminat aynen sabit kredideki gibidir (Onursal, 1998: 6). 

Açık Kredi:  Açık kredi aynen cari hesap kredisi gibi çalışır. Müşteri limit içinde kalmak 

kaydıyla düşük maliyetle lehine açılan krediyi istediği zaman kullanır ve faizden tasarruf etmiş olur. 

Genellikle mal rehini ve şahsi teminatı karşılığı kullandırılır.  

Rehin Senedi:  Bankalar, kredi açtıkları muteber müşterilerine, malları veya malları temsil 

eden vesaiki teslim ederken, bu malların üzerindeki hakkın veya malların satışından temin edilecek 

gelirin kontrollerinde olmasını isteyebilirler. Bu sebeple, müşterilerinden rehin senedi alırlar. Bu 

senet, müşterinin malının bankaya rehin edildiğini ve malları emanetçi statüsüyle elinde 

bulundurduğunu, müşterinin malları çektikten sonra banka adına depoya teslim edeceğini veya 

malların işlenmesini müteakip depoya teslim edileceğini ya da belirtilen bir süre içinde malları 

satarak bedelini bankaya ödeyeceğini belirten bir taahhüt belgesidir. 

Rehin senedinin (yediemin makbuzu) bankada bulunması, banka için bir güven kaynağıdır. 

Çünkü müşterisinin iflası halinde dahi, banka kredi olarak vermiş olduğu mal bedelini tahsil 

edebilecektir. Uygulamada, bu tip finansman kolaylığı, bankalarca sadece güvenilir müşterilere 

tanınmaktadır (Onursal, 1998: 7). 

Döviz Kredileri: Bankaların Türk Parasının Kıymetini Koruma (TPKK) hakkında ki 32 sayılı 

karar ve usulleri ile belirlenmiş, yurtdışında döviz pozisyonu veya döviz tevdiat hesapları 
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kaynaklarından yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik kişilere döviz olarak kullandırdıkları; ödemesi 

Türk Lirası ya da döviz olarak yapılan, anapara ve faizleri borç alan tarafından döviz olarak 

ödenmesi gereken kredilerdir. Döviz kredileri belgeli ve belgesiz krediler olarak iki şekilde 

düzenlenir (Zaim, 2011: 26-27). 

Belgeli Krediler:  TPKK hakkında 32 sayılı karar çerçevesinde Dâhilde İşleme İzin Belgesi 

veya Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi kapsamında ihracat sayılan satış, ihracat ve teslimler ile 

döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt içi veya 

yurt dışındaki firmalara kullandırılan döviz kredileridir. 

Belgesiz Krediler: İhracata yönelik mal üreten firmalara, ihracatçılara, imalatçı ihracatçılara 

kullandırılan, genellikle ihracat siparişi alındıktan sonra malların sevk edilmesine kadar ki geçen 

süre içinde ihracata hazırlık faaliyetlerinden kaynaklanan finansman ihtiyacı için kullanılan ve 

herhangi bir belge ile bağlantılı olmayan kredilerdir. 

Emtia Karşılığı Krediler: Bankalarca kredi değerliliği olan bir emtianın yapılan ekspertiz 

sonucu değerinin belirli bir bölümünün, emtianın bankaca rehini karşılığında müşteriye 

ödenmesidir. Teminat; müşterinin borcunu vadesinde ödeyememesi durumunda bankaya teminatı 

nakde dönüştürerek kredinin kapatılması hakkını verir (Şakar, 2006: 69).  

3.1.1.1.2. Sevk Sonrası Finansman Kredileri 

Bu tür finansman; ihracatçıların alıcılara kredi açtıkları zaman bankaların devreye girerek, 

ihracatı finanse etmesidir. Böylece, ihraç mallarının yurtdışına gönderilmesiyle mal bedellerinin 

tahsili arasında bir köprü kurulmuş olur. Sevk sonrası finansman için yaygın olarak kullanılan kredi 

türleri; İhracatçı Lehine Gelen Akreditif Bağlantılı Kredi, İhracattan Doğan Poliçe İskontosu ve 

İhracat Vesaiki Kredi şeklinde sıralanabilir. 

Akreditif Kredisi: Akreditifli ödeme şeklinde, ihracatçı sevk belgelerini bankaya teslim 

ederek hemen ürün bedelini tahsil edebilmektedir. Ürünlerin sevk edilmesi alıcı ülkeye ulaşması ve 

alıcının ürün bedellerini göndermesi aşamalarında geçecek süre içinde alıcı mali yönden kayıp 

yaşamayacaktır.  

 İştira/İskont Kredileri: Bir ticari senedin meblağından, faiz ve masraf düşüldükten sonra, 

kalan bakiyenin, senedin vadesinden önce ödenmesine imkan sağlayan kısa vadeli nakdi kredi 

türüdür. Genellikle vade tarihine 3 ay kalmış senetler bu krediye konu olur. Kredi kullandırma 

tarihinden senedin vadesine kadar olan süreye ait faiz, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 

(KKDF), komisyon ve Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) düşülerek kalan bakiye 

ihracatçıya ödenir (Karan vd, 2012: 36).  

Vesaik Mukabili Kredi: İhracatçı, ithalatçı ile yaptığı sözleşme gereği malın sevkiyatını 

yaptıktan sonra, müteakip sevkiyatların finansmanını sağlamaya çalışır. Bunun için de yapmış 
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olduğu ihracatla ilgili elinde bulunan sevk belgelerini veya poliçeyi ihracata aracılık eden bankaya 

rehin bırakarak, alıcının ödemeyi yapacağı tarihe kadar geçecek süre için kredi talep eder. Bu tür 

finansman vesaik karşılığı ihracat kredisidir. Vesaik karşılığı ihracat kredisinde, banka satıcının mali 

durumuna, krediyi geri ödeme gücüne, alıcı ve ülkesinin koşullarına ve vesaikin rezerv kaydı taşıyıp 

taşımadığına bakarak satıcıya mal bedelinin tamamı veya belirli bir kısmını öder. Banka sağlamış 

olduğu avans-kredi karşılığı faiz veya komisyon alır (Temizel vd, 2013: 25).  

Konsinye İhracat Mukabili Avans: Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış ülkelerdeki 

alıcılara ya da ihracatçı firmanın dış ülkelerdeki şube ve temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde 

yapılan ihracat şeklidir. Bu tür ihracatta, mal alıcıya gönderildikten sonra ithalatçı malın satışını 

yaptıkça satış bedelinden kendi komisyonunu düşer ve kalan miktarı ihraç eden kişiye gönderir. 

Kat’i satıştan sonra fatura düzenlenir. Bu satışta gönderilen mallar en fazla bir yıl içinde satılmalıdır.  

Bu satış şeklinde, ihracatçı malın mülkiyetinin kendi üzerinde kalması şartıyla mal alıcının 

ülkesinde satılıncaya kadar tahsilât yapmamayı kabul eder. Bu yolla yapılan satışın finansmanı 

ihracatçıya ait olmaktadır (Apak, 1996:102).  

Alıkonulan Para Karşılığı Avans: Yurt dışında yapılan taahhüt islerinde genellikle sözleşme 

şartları, ödemelerin belli bir kısmının, üstlenilen işin tamamlanma süresi sonunda yapılacağına dair 

hüküm içerebilir. Böyle durumlarda bankalar, yurtdışında alıkonulan meblağ karşılığında müteahhit 

firmalara kısa vadeli avans verebilirler (Onursal, 1998: 6). 

3.1.1.2. Orta ve Uzun Vadeli İhracat Finansman Kredileri 

Bu tür krediler de; ihracata konu emtia ve ürünlerin sevkiyatı esas alınarak bazı alt başlıklar 

halinde şöyle açıklanabilir. 

3.1.1.2.1. Sevkiyat Öncesi Finansman Kredileri 

Orta ve uzun vadeli ihracatta sevk öncesi finansman ihtiyaçları, sözleşme özelliğine göre 

farklılıklar gösterdiği için kullandırılan krediler başlıca şunlardan oluşmaktadır: 

Anahtar Teslimi Projelerin ve Makina-Teçhizat İhracat Kredileri: Bu tip ihracata sağlanan 

orta vadeli (6 aydan fazla) krediler ulusal ve uluslararası ticaret bankalarının işbirliği ile gerçekleşir. 

Anahtar teslimi projelerde ihracatçı; çizim, inşaat, tesisin kurulup çalıştırması ile yükümlüdür. 

Ayrıca, teçhizatın iş yapılan ülkeden temin edilmesi durumunda da ihracatçı krediye ihtiyaç duyar 

ve ilgili bankalarca karşılanabilir.  

Taahhüt İşleri Kredileri: Yurtdışında üstlenilecek taahhüt isleri de sevkiyat öncesi 

finansmanı gerektirebilir. Bankalar taahhüt islerinde genellikle firmaların ihraç edeceği inşaat 

malzemelerinin tedariki için kredi vermektedirler. Bankalar, müşavirlik firmalarına, istihdam 

ettikleri teknik ve diğer personel için yapılan harcamaların karşılanması ve gerekli araç- gereçlerin 

satın alınması için kredi vermektedirler (Konak, 2006: 28). 



Dış Ticaret Kredileri ve Muhasebe Uygulamaları 

198 

Müşavirlik Hizmetleri Kredileri: Bankalar, müşavirlik firmalarına, istihdam ettikleri teknik 

ve diğer personel için yapılan harcamaların karşılanması ve gerekli araç-gereçlerin satın alınması 

için kredi vermektedirler (Onursal, 1998: 7). 

3.1.1.2.2. Sevkiyat Sonrası Finansman Kredileri 

Anahtar teslimi projelerde ve makine-teçhizat ihracatında alıcılara kredili satış kolaylıkları 

sağlanması zorunludur. Bu tür ihracatta, alıcıların, ihracatçılar lehine taksitli ödemelerin vadelerinde 

gecikmeksizin yapılacağı hususunda uygun teminatlar vermesi de gerekmektedir. İhracatçılar, 

vadeli ihracat kredileri için kendi bankaları ve/veya uzman kuruluşlar ile anlaşırlar. Vadeli ihracatta 

kredi süresinin tespitinde; ihraç malların tahmini ömrü, niteliği, uluslararası rekabet durumu, dış 

pazarın yapısı temel unsurlardır. Süreler sermaye mallarında (gemi, makine-teçhizat vb.) 5, anahtar 

teslimi projelerde ise 10 yıla kadar uzayabilir. Krediler; satıcı ve alıcı kredileri şeklinde iki yolla 

verilir. 

Satıcı Kredisi: İhracat kredilerinin çoğu satıcı kredileri şeklindedir. İhracatçı, vadeli satışın 

söz konusu olduğu durumlarda, sevk sonrasında finansman ihtiyacı duyar. Satıcı kredisi 

mekanizması, ihracatçının bu finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik bir finansman türüdür 

(Erdoğan, 1992: 96). Satıcı kredilerinde öncelikle ihracatçı ile ithalatçı arasında bir sözleşme 

imzalanır, ihracatçı satış sözleşmesinin gereğince malı alıcıya gönderir. Daha sonra finansman 

kurumu ile ihracatçı arasında kredi sözleşmesi imzalanır. İhracatçı finansman kurumuyla yaptığı 

sözleşmeden sonra kredisini alır, ithalatçı ise, kredi süresince anapara ve faiz ödemelerini ihracatçıya 

yapar. İhracatçı da bu ödemeleri finansman kurumuna aktarır (Konukman, 1990: 21). 

Alıcı Kredisi: Satıcı kredileri, uzun dönemde yerini alıcı kredilerine bırakmaktadır. Çünkü 

uzun dönemde finansman yükü ihracatçının likiditesini, peşin para akışı ile borç oranı arasındaki 

dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu itibarla, uzun vadeli krediler, alıcının ithalat bedelini 

peşin ödemesini sağlaması için ihracatçının ülkesindeki banka veya bir başka finansman kuruluşu 

tarafından “alıcının bankasının garantisi altında” ithalatçıya ödenmektedir. Alıcı kredisinin iki tür 

hali vardır. Bunlar “Çerçeve Kredisi (Lines of Kredit) ve Yeniden Borç Verme Kredisi 

(Relending)”dir. 

Çerçeve Kredisi: İhracatçıların ayrı ayrı yaptıkları satış sözleşmelerinin finansmanını 

sağlamak için hazırlanmış tek bir kredi sözleşmesidir. İhracatçının ülkesindeki finansman kurumu, 

alıcının ülkesindeki hükümeti ve resmi finansman kurumuna birçok malı kapsamak üzere kredi 

vermekte ve ihracatçılar satışları karşılığı mal bedellerini hemen tahsil edebilmektedir. Bu kredi 

programından daha çok uluslararası rekabetin yoğun olduğu mal gruplarının satışında 

faydalanılmaktadır (Bakır, 1999: 97). 
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Yeniden Borç Verme Kredisi: Bu kredi programı, ihracatçının ülkesindeki finansman 

kurumunun uluslararası niteliğe sahip ve değişik ülkelerde şubeleri ve/veya temsilcilikleri olan ticari 

bankalara ve yatırım bankalarına -alıcıların ihracatçının ülkesinden yapacakları yatırım malı, sanayi 

ürünleri ve hizmet ithalatlarını arttırmak amacıyla- verdiği orta vadeli (1-5 yıl) kredileri kapsar. 

Kredinin geri ödenme aşamasında ise anapara geri ödemeleri ile borç bakiyesi üzerinden 

tahakkuk eden faizler altışar aylık taksitler halinde, uluslararası finans kuruluşu tarafından bankaya 

ödenmektedir (Konak, 2006: 30). 

3.1.2. Eximbank Kredileri 

Ticari bankalar ihracatı finanse eden kuruluşlar olmakla beraber, bunların asli görevlerinin 

iç ticareti finanse etmek olduğu ve ihracat kredileri de başlı başına karmaşık ve uzmanlaşmış bir 

mekanizmayı gerektirdiği için, bu işi üstlenecek uzmanlaşmış "dış ticaret bankaları" veya kuruluşları 

kurulmuştur. Devlet destekli bu kredi kuruluşlarının temel amaçlarından en önemlisi ihracatçıların 

dış pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve ülkenin ihracata yönelik ekonomik büyüme stratejisini 

desteklemek amacıyla ticari bankacılık sistemini, ihracatın daha fazla kredilendirilmesine yönelik 

olarak harekete geçirmektir. Bu amaç; kredilendirme işlevine ticari bankaların katılımını sağlayarak 

nakdi teşvikler ile ihracatçıları desteklemek ve ticari bankalar tarafından finanse edilen vadeli 

işlemlerin sigorta ve garanti edilmesi yollarıyla iki şekilde gerçekleştirilmektedir 

İşte Eximbank kredilerinin temel fonksiyonu dış ticaretin ülke lehine geliştirilmesi amacıyla 

yukarıdaki fonksiyonlar kapsamında ihracatçılara kredi desteği sağlamaktır.  

3.1.2.1. Eximbank ve Faaliyetleri 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank; 31.03.1987 tarihli Resmi Gazetede 

yayınlanan 3332 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden 21.08.1987 tarihli Resmi gazetede 

yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurlu Kararı ile kurulmuştur. Bu karar sonucunda 27 Ağustos 

1987 tarihinde, “Devlet Yatırım Bankası” Türkiye İhracat Kredi Bankası/Türk Eximbank adıyla 

yeniden düzenlenmiştir. Türk Eximbank ihracatçıların Türkiye’de kurumsallaşmış tek asli 

unsurudur ve bir Devlet kuruluşu olarak da ihracat konusuna yönelmiş bir ihtisas bankası 

konumundadır.  

Türk Eximbank’ın faaliyetleri (Kaya, 2019: 158). 

 İhracat kredisi amacıyla ihracatçıya yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarından 

sağlanacak kredi için garanti vermek, 

 Mal ve hizmet ihracatını kısa orta ve uzun vadeli kredilerle finanse etmek ve  

 Mal ve hizmet ihraç edenlerin ticari ve politik risklerden kaynaklanabilecek zararlarının 

belli bir bölümünü teminat altına almak şeklinde sıralanmaktadır.  

Türk Eximbank’ın amaçları kuruluş statüsünde (Yücel, 1999: 16): 
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• İhracatın geliştirilmesi,   

• İhraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,  

• İhraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,  

• İhracatçıların uluslararası ticarette paylarının arttırılması,  

• İhracatçılara girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması,  

• İhracatçılara, yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitlere ve yatırımcılara dış piyasalarda 

rekabet gücü ve güvence sağlanması,  

• Yurtdışı yatırımları ile ihracat veya döviz kazandırma amacına yönelik yatırım malları 

üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi şeklinde özetlenebilir  

Türk Eximbank, ihracatçıları, dış ticaret sermaye şirketlerini, yurt dışında iş yapan 

müteahhitleri, ihracata yönelik yatırım yapan müteşebbisleri ve Türkiye’den mal ithal eden 

ithalatçıları, kredi ve sigorta faaliyetleri ile iki şekilde teşvik ederek destekler.  

Banka ihracat kredisi verme yoluyla ihracatçıları teşvik ederken aracı olarak ticari bankaları 

kullanır. Burada krediler Türk menşeli malların serbest dövizle ve kesin olarak ihracı karşılığında 

aracı bankalara tahsis edilir ve Eximbank tarafından kredi kullandırma şartları da bu bankalara 

bildirilir.  

Türk Eximbank sigorta faaliyeti kapsamında ihracatçıların; bir yıl içinde banka ile anlaşma 

yapılan ülkelerdeki müşterilere gerçekleştirdiği ve fiili ihraç tarihinden itibaren 360 güne kadar 

vadeli tüm sevkiyatlarını, ticari ve politik risklere karşı teminat altına alarak ihracatçılara destek 

sağlar.  

Yıllara göre Eximbank kredi kullanım verileri Tablo 1’de gösterilmektedir.  

Tablo 1. Son 5 Yılda Eximbank Kredilerine Ait Kullandırım Sayıları 

Yıılar 2017 2018 2019 2020 2021 

Kredili firma sayısı 8.218 9.462 10.472 10.612 10.935 

Kullandırılan kredi ($) 23.9 milyar 26.9 milyar 26.7 milyar 28.8 milyar 22.5 milyar 

Kaynak: https://www.eximbank.gov.tr 

3.1.2.2. Türk Eximbank’ın İhracatçıya Kullandırdığı Krediler 

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında 

faaliyet gösteren müteşebbisleri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi programları ile 

desteklemektedir. Ayrıca vadeli satış işlemlerini teşvik ederek de ihracat hacmini artırmak, yeni ve 

hedef pazarlara girmeyi kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir. 

Bankanın ihracatçılara sağladığı kredilerin başlıca olanları aşağıda açıklanmıştır.  
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3.1.2.2.1. Kısa Vadeli İhracat Kredileri 

Banka, ihracat ve ihracatçı bağlantılı mal üreten imalatçılara, özellikle ihracata hazırlık 

dönemlerinde finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kısa vadeli ihracat kredileri tahsis 

etmektedir. Krediler TL ve Döviz cinsinden, bankalar aracılığıyla veya doğrudan Türk Eximbank 

tarafından şirketlere kullandırılır. Bu tür krediler; 

• Sevk Öncesi İhracat Kredileri,  

• İhracata hazırlık kredileri 

• Reeskont kredisi 

• KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi  

• Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredileri 

• Performans Kredileri olarak sınıflandırılabilir. 

Sevk Öncesi İhracat Kredileri: Eximbank’ın en etkin uygulamaları arasında, 1989 yılından 

bu yana tüm ihracatçılara ulaşabilmek için ticari bankalar aracılığıyla kullandırılan ve toplam kısa 

vadeli ihracat kredileri içerisinde % 65-67’lik paya sahip olan kredi çeşididir. Sevk Öncesi Türk 

Lirası İhracat Kredisi (SÖİK-TL) ve Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi’nden (SÖİK-DVZ) oluşan 

bu krediler, bütün sektörleri kapsayan ve ihracatçıların imalat aşamasından başlanarak 

desteklenmesi amacıyla kullandırılan kısa vadeli kredilerdir. Söz konusu kredilerde, firma ve ihracat 

riski aracı banka tarafından üstlenilmektedir. Bu sebeple, kredinin geri ödenmesinde sorun 

yaşanmamaktadır. Bu sistemin en önemli fonksiyonu ise, çok sayıda firmaya yönelik kredi işleminin 

yürütülebilmesine imkân sağlamasıdır  (www.eximbank.com.tr).  

 İhracı yasak mallar haricinde ve Türk menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracı 

taahhüt şartını taşıyan ve aracı bankalara tahsis edilen bu tür kredilerden Sektörel Dış Ticaret 

Şirketleri (SDTŞ), imalatçılar, imalatçı ihracatçılar ve aracı ihracatçılar faydalanır. Bu tür krediler 

de üçe ayrılır. 

Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi: Limit tahsis edilen bankalar aracılığıyla 

kullandırılmaktadır. Firmaların aracı bankalara yaptıkları başvurular Eximbank’a gönderilmektedir. 

Kabul edilirse firmanın hesabına aktarılmaktadır. Firma kredi limiti 15 milyon ABD Doları, vadesi 

azami 540 gündür, kredi tutarı FOB (Free On Board) ihracat taahhüdünün %100‟ünün Merkez 

Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanan Türk Lirası karşılığıdır. Firmalar, kredi talep 

aşamasında beyan ettikleri mallarla, taahhüt ettikleri FOB ihracat tutarının %100‟ünü kredi vadesi 

içinde gerçekleştirerek ihracat taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatacaklardır (Şahin, 2010: 

55). Aracı bankalar bu oranların üzerine azami yıllık 2(iki) puan ekleyerek firmalara yansıtabilir. 

Aracı bankalar bu gelir dışında bu kredinin kullandırılması ile gerek firmalardan ve gerekse Türk 

Eximbank’tan komisyon, ücret, masraf ve benzeri unsurları talep edemezler. İhracatlarını Türk 
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Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamına aldıran firmalara SÖİK-TL kredisinde 4 

puanlık bir indirim yapılır (Şahin, 2000: 31). 

Kredi vadesi içinde, FOB ihracat taahhüdü tutarında fiili ihracatın gerçekleştirilmesi gerekir. 

Kredi en geç vadesinde anapara ve faiz tutarı olarak tahsil edilir. Ayrıca vadeden önce kısmen veya 

tamamen ödeme imkânı da mevcuttur. Firmalar, kredi talep aşamasında beyan etmiş oldukları mallar 

için taahhüt ettikleri FOB ihracat tutarının %100’ünü kredi vadesi içinde gerçekleştirerek ihracat 

taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatırlar (Kemer, 2003: 120). 

Sevk Öncesi TL Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi. Kanuni veya iş 

merkezlerinin yanı sıra, ekonomik ve ticari faaliyetlerini de kalkınmada öncelikli yörelerde icra eden 

imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı firmalara kullandırılan bir kredi programıdır (Bağrıaçık, 

1998: 979). Bu kredinin kullandırılması için ihraç konusu malların köyde üretilmesi gerekir.  Bu 

yörelerde faaliyette bulunan firmanın kullanacağı kredinin faiz indirimi uygulanan dilimi kredi talep 

tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak 500.000 ABD Doları karşılığı 

Türk Lirasıdır. 

Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi:  Kredi amacı; ihracata yönelik mal üreten sanayi, tarım 

ve madencilik sektörlerindeki ihracatçı ve imalatçıların uluslararası alanda rekabet güçlerini 

arttırmak için ihracat projelerinin hazırlık aşamasında desteklenmesidir (İSO, 2001: 41) 

 Sevk öncesi döviz ihracat kredisi firma limiti 10 milyon ABD dolarıdır ve kredi tutarı 

taahhüt edilen FOB ihracat tutarının azami %100’üdür. Kredinin vadesi 90/180 gündür. Faiz 

oranlarını Eximbank belirler. Bu oranlar firmanın banka nezdindeki riskine, sigortalılık durumu ve 

kredi vadesine göre değişebilir. Aracı bankalar bu oranların üzerine azami olarak yıllık 0.75 puan 

komisyon ekleyebilir. Kredi tutarı en geç vadesinde anapara ve faiziyle birlikte geri ödenir. 180 gün 

için alınan kredi 90 gün içinde geri ödenirse faiz oranından 0.50 puan indirim yapılır (Gaziantep 

Ticaret Odası, 2003: 201). 

İhracata Hazırlık Kredileri: Bu krediyi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel 

Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılar ve ihracata yönelik mal üreten imalatçılar 

kullanabiliyor. 10.08.2017'den itibaren TL bazında Sevk Öncesi İhracat Kredisi ve İhracata Hazırlık 

Kredisi sadece KOBİ’lere kullandırılmaktadır. 

 İhracatçıların doğrudan kredi kullanmalarına imkân sağlayan ihracata hazırlık kredileri ile 

ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin 

artırılması ve ihracat projelerinin ihracata hazırlık aşamasında desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

kredi kapsamında, özellikle KOBİ finansman imkânı sağlanır. KOBİ’lere, ihracat taahhüdü 

karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi şartı ile sağlanan finansman imkânının limiti 

25 Milyon Dolar, vadesi 360 gündür (www.eximbank.gov.tr ). 
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Reeskont Kredisi: İhracata yönelik mal üreten imalatçılar, döviz kazandırıcı hizmet ihracı 

yapan firmalar ve tüm ihracatçıların faydalanabildiği reeskont kredisi, mal ve döviz kazandırıcı 

hizmet ihracatında bulunan firmalar için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C 

Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, Türk Eximbank’a tanınan limit çerçevesinde kullandırılan 

TL/Döviz kredisi programıdır. Vadesi 360 güne kadar olan reeskont kredisinde limitler banka 

tarafından yapılacak tahsis çalışması kapsamında firma bazında belirlenmektedir. Reeskont kredileri 

Euro, USD, Sterlin ve Yen olarak kullanılabilir. 

Reeskont kredileri firma tarafından alınan senet üzerindeki döviz tutarının, reeskont 

kredisinin kullandırıldığı tarihte ilan edilen kurdan TL cinsinden ticari bankalar tarafından firmalara 

ödenmesi şeklinde kullandırılmaktadır. Reeskont kredilerinin vadesinde geri ödenmesi döviz 

cinsinden yapılmaktadır. Bu durum Merkez Bankasının döviz rezervlerine olumlu olarak katkıda 

bulunmaktadır (Gökbulut, 2019: 181). Sevk Öncesi ve Sonrası Reeskont Kredileri kapsamında 

toplam 16,2 milyar ABD doları tutarında reeskont kredisi kullandırılmış olup, reeskont kredilerinin 

bankanın toplam kredi hacmi içindeki payı %73’tür. 31 Aralık 2021 itibarıyla söz konusu kaynağın 

bakiyesi 12,7 milyar ABD dolarına ulaşmıştır (www.eximbank.gov.tr). 

KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi: İhracat faaliyetlerinde bulunan KOBİ’lere ve ihracata 

yönelik nihai mal üreten imalatçı KOBİ’lere yönelik kullandırılan ihracata hazırlık kredisidir. Türk 

Eximbank, 21.04.2003 tarihinden itibaren milli gelir ve istihdam üzerinde önemli payı olan 

KOBİ’ler için KOBİ ihracata hazırlık kredi programını uygulamaktadır (Topçu, 2014: 71).  

Bu kredinin verilmesindeki amaç, ilgili KOBİ’lerin uluslararası piyasalarda rekabet güçlerini 

arttırmak ve ihracata yönelik olarak oluşturdukları projelerin ihracata hazırlık aşamasında 

desteklenmesini sağlamaktır. KOBİ ihracata hazırlık kredisi programı kapsamında işlem bazında 

herhangi bir alt limit bulunmamakla birlikte 5 milyon USD’ye kadar azami 720 gün vadeli kredi 

kullandırılabilmektedir (Gökbulut, 2019: 182). 

Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredileri: Mayıs 1988 tarihinde Özel İhracat 

Reeskont Kredisi olarak uygulamaya konulmuş, 1990 yılı basından itibaren uygulama esasları 

değiştirilerek Dış Ticaret Şirketleri Reeskont Kredisi, 1996 yılından itibaren de DTŞ Kısa Vadeli 

İhracat Kredisi adını almıştır (Kuzu, 2000: 119).  

Kredinin amacı; DTSŞ ve SDTŞ’den kredibilitesi uygun bulunanların ihracata hazırlık 

dönemi finansman ihtiyacının uygun vade ve maliyet ile karşılanması, böylece ihracat 

performanslarının artışının teşvik edilmesidir.  

Kredi doğrudan Eximbank tarafından verilir. Hem TL hem de Döviz ile kullanım imkânı 

vardır. Kredi limiti firmaların bir önceki takvim yılı performanslarına bağlı olarak ABD Doları 

bazında belirlenir. Programda esas itibariyle DTSŞ firmaları için kredinin anapara ve faiz tutarının 
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%80’i, SDTŞ’ler için ise kredinin anapara ve faiz tutarının % 100’ü oranında asli teminat tesis edilir. 

Kredi tutarı, FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz alış kuru üzerinden hesaplanan 

TL karşılığıdır ve kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını 

ifade eder. TL kredilerinin vadesi azami 180, Döviz Kredilerin ise 360 gündür (Konak, 2006: 119).  

Performans Kredileri: İhracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların uluslararası 

piyasalarda rekabet güçlerini artırmak ve ihracat projelerini hazırlık aşamasında desteklemek 

amacıyla, Eximbank tarafından aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılan kredilerdir. Krediler 

TL veya döviz cinsinden DTSŞ ve SDTŞ statüsü olmayan firmalara verilmektedir. 

Burada performans, geçmiş takvim yılı itibariyle DAB (Döviz Alım Belgesi) /FOB/USD 

bazında yapılan ihracat performans tutarının en az 500.000$ olması gerekir. Krediyi kullanmanın ön 

şartı, Türk Eximbank tarafından belirlenen asgari ihracat tutarı kadar firma performansının tevsik 

edilmesidir. Kredi ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi ön şartı 

ile kullandırılır. Kredi tutarı FOB ihracat taahhüdünün %100’üdür (Bağrıaçık 1998: 983). Kredi 

vadesi azami 180 gündür. Kredi en geç vadesinde anapara ve faiziyle ödenir. Krediye uygulanan 

faiz oranları geri ödeme sürelerine göre belirlenmekte olup, ihracatlarını Türk Eximbank Kısa 

Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamına aldıran firmalara döviz kredilerinde 0,50 puan, TL 

kredilerinde 4 puan faiz indirimi uygulanır. 

3.1.2.2.2. Özellikli Krediler 

Bu tür krediler Türk Eximbank’ın standart kredi ve garanti programlarından farklı ancak 

bunları destekleyici nitelikteki uygulamalar olarak aşağıda açıklanmıştır.  

Sevk Öncesi Reeskont Kredisi (SÖRK): İmalatçı, ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten 

firmalar ile DTSŞ, SDTŞ, imalatçı- ihracatçı, ithalatçı-ihracatçı niteliğe sahip firmaların ihracı 

yasaklanan mallar dışında kalan yerli malların serbest dövizle kesin olarak ihracı karşılığında 

kullandırılan kredidir (Akgüç, 2013: 287). Mal ihracatı kapsamında kullanılan SÖRK kanunlar ve 

tebliğlerle yasaklı olmayan bütün yerli mallarını kapsamaktadır. Döviz kazandırıcı hizmet ihracatı 

kapsamında kullandırılacak olan SÖRK Uygulama Esasları (www.eximbank.gov.tr): 

• Yurtdışına yönelik müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmet projelerini,  

• Yabancı uyruklulara ya da yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarına, bedeli yurtdışındaki 

sigorta şirketlerinden tahsil edilmek şartıyla verilecek sağlık hizmetleri, 

• Seyahat acentelerinin yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde yaptıkları hizmet satışları,  

• Navlun bedelleri yurda getirilmesi şartıyla, kara, deniz ve hava ulaşım hizmetleri,  

• Bedeli döviz olarak alınmak şartıyla yurtdışında yerleşik firmalar adına gemi, tır ve uçak 

bakım ve onarım hizmetlerini finanse etmektedir.  
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SÖRK’nin kredi kaynağı TCMB’dır. Kredinin riskinin yerli ya da yabancı bir bankaca 

üstlenildiği, Eximbank’ın ise sadece aracılık işlevini yerine getirdiği bir kredi türüdür. Kredi riskini 

üstlenen bankanın Eximbank nezdinde gayri nakdi limiti vardır.   

Sevk Sonrası Reeskont Kredileri: Vadeli satış imkânlarının artırılması amaçlanan ihracatçı 

işletmelere uluslararası piyasalarda rekabet şanslarını genişletmeleri, alacaklarını ticari ve politik 

risklerden arındırarak yeni ve hedef pazarlara açılmaları suretiyle işletmelere bu kredi 

kullandırılmaktadır. KOBİ’lerin, ihracatçı, imalatçı ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten 

imalatçıların sevk sonrası ihracatlarının kredilerini sağlamak amacıyla vadeli satışlarından doğan 

ihracat alacaklarına ilişkin yabancı para üzerinden düzenlenen senet ve belgeler karşılığında Türk 

menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracından sonra ihracat alacaklarını iskonto ederek, 

sevk sonrası dönemde finansman ihtiyaçları karşılanabilmektedir. 

Bu kredi programı firma limiti döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere azami 

350 Milyon USD’dir. DTSŞ için firma limiti 400 Milyon USD’dir. İşlem bazında alt limit ise 1.000 

USD’dir. Sevk sonrası reeskont kredisi ile 360 güne kadar olan ihracat alacakları iskonto edilmekte 

ve sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacı karşılanmaktadır (Gökbulut, 2019:182). 

Özellikli İhracat Kredisi: Bu kredi programı mevcut kredi programları içerisinde 

değerlendirilmeyen finansman ihtiyaçlarına destek sağlayabilmek için oluşturulmuştur.  

Özellikli İhracat Kredisi, Türkiye’de yerleşik ve ihracata yönelik mal üreten firmaların 

Eximbank’ın güncel kredi programları çerçevesinde kredilendirilmeyen ancak Eximbank tarafından 

kredilendirilmesi uygun bulunan mal ve hizmet projelerine finansman imkânı sağlayan kredidir 

(www.eximbank.gov.tr). 1997’de uygulamaya konulan kredi programı orta vadeli olup, vadeler 

banka tarafından proje bazında belirlenir. Alt limit yoktur ve üst limit banka tarafından yine proje 

bazında değerlendirilmektedir.  

Özellikli İhracat Kredisi yoluyla ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları 

sebebiyle 12 aydan uzun vadeli kredi ihtiyacı bulunan firmalara finansman imkânı sunulmaktadır 

(Şakar, 2009: 177). Bu kredinin vadesi ve faiz oranı proje bazında Eximbank tarafından belirlenir. 

Kredi için Eximbank tarafından doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminat unsurları 

geçerli olup, bu teminatların dışında ve ilave olarak başka teminatlar da alınabilir. Alınacak 

teminatların tutar ve kompozisyonu da bankaca işlem bazında belirlenir (Temizel vd, 2013: 49).    

Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı: Merkez Bankası kaynaklı bir kredi 

türüdür. Program kapsamında poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemleri ve gayrikabili 

rücu vadeli ihracat akreditiflerine dayalı ihracat alacakları iskonto edilmektedir. Program 

çerçevesinde iskonto tarihi itibariyle vadesine en fazla 180 gün kalan ihracat alacakları iskonto edilir 

(Kuzu,2000:123). Sevk sonrası finansman niteliğindeki bu program kapsamında ihracatçıların, 
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vadeli satış imkânlarının artırılması suretiyle uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerinin artırılması 

ve ülke riskinden arındırılarak yeni ve hedef pazarlara açılmalarının teşvik edilmesi 

amaçlanmaktadır (www.eximbank.gov.tr).  

Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi: Kredinin amacı, ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi 

ve net döviz girdisinin arttırılmasını teminen, Türk firmalarının yurtdışında marka tanıtım 

faaliyetlerinin desteklenmesini sağlayarak kendi markası ile yurt dışında açacakları mağazaların 

yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeli her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri 

doğrudan pazarlama amacıyla, değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış 

mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri 

oluşturulmasına yönelik yatırımlara destek vermektir (Şahin, 2008: 61).  

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu: Bu program ile, 

müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının 

yanı sıra yeni pazarlara açılmalarına yönelik yurt dışında üstlenilen projelerin teminat mektubu ile 

desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Program kapsamında Türk bankalarının kontrgarantisi karşılığında, bir firma lehine 

düzenlenecek toplam garanti tutarı 25 Milyon ABD doları tutarındadır. Bir firmanın belirli bir 

andaki risk tespitinde, müteahhit firmaların oluşturacakları konsorsiyumlar kapsamında 

üstlenecekleri proje içindeki payları dikkate alınır. Proje limiti, firma limitini aşmayacak şekilde 

işveren ihale makamı ile yapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami %25’ine 

kadar teminat mektubu verilebilir. Ülke bazında teminat mektubu tahsisi toplam program limitinin 

%20’sini geçemez (www.eximbank.gov.tr). 

Gemi İnşa ve İhracına Yönelik Teminat Mektubu Programı: Gemi inşa ederek ihraç edecek 

Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki kredi ihtiyaçlarının karşılanması, rekabet güçlerinin 

desteklenmesi, yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin 

artırılması hedeflenmektedir. Program kapsamında kullandırılacak krediler ile alıcı firma ile 

imzalanmış belli bir kontrat kapsamında, gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa 

aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse edilir. Program için düzenlenecek teminat 

mektupları ile geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma, alıcının bankası (finansman 

kurumu) tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve bunlara ilişkin doğabilecek faizler, 

proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik 

işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri, Türk Eximbank tarafından belirlenen limit çerçevesinde 

garanti kapsamına alınır. Program bazında limit 25 milyon ABD Doları ve vade de en çok 360 

gündür (Kaya vd, 2019:161). 
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İhracata Yönelik Yatırım Kredisi: Bu program kapsamında, kalıcılığı veya uzun süreli 

kullanım özelliği dolayısıyla orta veya uzun vadeli kredi gerektiren makina, teçhizat ve aksam 

harcamaları katma değer vergisi hariç tutar üzerinden finanse edilir. Program kapsamında yapılmış 

harcamaların finansmanı, harcamaların kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan 

sürede gerçekleştirilmiş olması halinde mümkündür. Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten 

imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime/alım satıma yönelik 

geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren 

firmaları kapsamaktadır. 

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi program limiti 75.000.000 ABD Doları’dır. Kredi Euro 

veya USD olarak kullanılabilmektedir (www.eximbank.gov.tr). 

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi: Bu kapsamda kredi başvuru tarihinden azami 

180 gün öncesine kadar ki sürede yapılan hammadde, ara malı alımı, nihai mal, nihai ürün ve 1 aylık 

dönem için elektrik, su, doğal gaz, personel masrafları gibi işletme sermayesi ihtiyaçları finanse 

edilir. Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçılar ve imalatçı-ihracatçılar, 

ihracatçılar ile Türkiye’de kurulan serbest bölgelerde üretime veya alım-satıma yönelik geçerli 

faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmaları 

kapsar. 

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi programı kapsamında program limiti azami 

75.000.000 ABD Doları olup, kredi Euro veya USD olarak kullanılabilmektedir. 

(www.eximbank.gov.tr). 

Marka Kredisi: Yurt dışında yerleşik markaların satın alınması ve Türkiye'de yerleşik 

markaların yurt dışında tutundurulması kapsamında yapılmış/yapılacak harcamaların finansmanını 

sağlanmak (limit 75 milyon USD'dir ve işlem bazında bir alt limit yoktur) için aşağıdaki kesimlere 

kredi kullandırılmaktadır (www.eximbank.gov.tr). 

 Türkiye'de mukim ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı 

firmalar, 

 Türkiye'de kurulan Serbest Bölgelerde üretime veya alım satıma yönelik geçerli faaliyet 

ruhsatı olan firmalar, 

 Türkiye'de yerleşik döviz kazandırıcı hizmet sektöründeki firmalar. 

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi: Türkiye’de yerleşik KOBİ’lerin ihracatına ve döviz 

kazandırıcı hizmetlerine yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri yatırım projeleri ile işletme 

sermayesi ihtiyaçları için harcama belgelerine dayalı kredi desteği sağlayan bir kredi programıdır. 

Türk Eximbank ile AYB arasında imzalanan kredi anlaşması kapsamında; sanayi, turizm ve hizmet 

sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihracatına veya döviz kazandırıcı hizmetlerine yönelik 
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yurt içinde gerçekleştirecekleri yatırım projeleri ile işletme sermayesi ihtiyaçları finanse 

edilmektedir.  

Arsa, bina, taşıt alımı vb. amaçlı ya da kısa vadeli kredi ihtiyaçları ve hisse senedi alımı gibi 

tamamen finansal amaçlı işlemler bu kredi kapsamında finanse edilir. Krediye uygulanacak vadeler 

kredi bazında banka tarafından belirlenir (Gökbulut, 2019: 185). 

Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Kredi Programı: Türkiye'de ikamet eden 

ihracatçıların, imalatçı-ihracatçıların, ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığıyla 

satan imalatçıların, Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere mal ve 

hizmet satışı yapan firmaların ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti yürüten firmaların; ihracı 

yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların satışı ve döviz kazandırıcı hizmet ihracı 

taahhüdü karşılığında, finansal kiralama ile yapacakları yatırımların finanse edilmesi için finansal 

kiralama şirketleri ve katılım bankaları aracılığıyla kullandırılan kredi programıdır. 

Program kapsamında; bir firmaya kullandırılan kredilerin anapara bakiyeleri toplamı 5 

milyon ABD Doları’nı aşamaz. Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) kapsamında döviz 

kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin tutarı VRHİB tutarını aşamaz 

(www.eximbank.gov.tr). 

3.1.2.2.3. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler 

Ülkeye döviz girişinin sağlanmasını desteklemek amacıyla ilgili firmalara kullandırılan bu 

krediler aşağıda açıklanmıştır. 

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi: Bu kredi programından Türkiye’de yerleşik 

uluslararası nakliyat firmalarımız, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalarımız ve 

uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmalarımız kredi vadesi içerisinde yapacakları 

uluslararası kara, deniz, hava taşımacılık hizmetine mukabil gerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri döviz 

gelirleri/taşımacılık hizmeti bedelleri karşılığında faydalanabileceklerdir. Program limiti, Türk 

Lirası ve Döviz Kredileri’nin toplamı olmak üzere azami 25 Milyon ABD Doları tutarındadır 

(www.eximbank.gov.tr). 

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi: Türkiye’de mukim firmaların yurtdışında yapacakları 

döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım, projelendirme 

ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak hazırlanmıştır. Belirtilen alanlardaki 

projeler, Türk Eximbank tarafından değerlendirilerek uygun bulunan firmalara Türk Lirası veya 

döviz cinsinden kullandırılacak krediye ilişkin şartlar işlem bazında Türk Eximbank tarafından 

belirlenecektir. Program kapsamında limit 25 milyon ABD Doları iken vade de krediye ilişkin Vergi, 

Resim ve Harç İstisnası Belgesi süresi ile sınırlı olmakla birlikte azami 360 gündür (Kaya vd, 2019: 

161). 
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Turizm Pazarlama Kredisi: Bu kredi programı ile turizm işletmelerinin, seyahat 

acentelerinin yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarının kredi 

ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kredi azami limiti 25 Milyon ABD dolarıdır. Kredi programından 

faydalanabilecek olanlar şöyle sıralanmaktadır (www.eximbank.gov.tr): 

• TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentelerine, 

• Bakanlıkça tur operatörü niteliğine haiz A grubu belgeli seyahat acentelerine 

• Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de 

yerleşik özel havayolu firmalarına, 

• Bakanlar Kurulu Kararı ile ihracatçı sayılan Bakanlıktan belgeli, asli fonksiyonu 

konaklama hizmeti veren turizm işletmelerine kredi vadesi içerisinde gerçekleştirecekleri turizm 

hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak, yurt dışından getirmeyi taahhüt ettikleri turizm hizmeti 

bedelleri/döviz gelirleri karşılığında kullandırılmaktadır. 

3.1.2.2.4. İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler 

İslam Kalkınma Bankası (İKB) ihracat finansman fonu, İKB ile Eximbank arasında 1988 

yılında imzalanan anlaşma gereğince, ihracatçıların Eximbank aracılığı ile kullanabilecekleri ihracat 

finansman programıdır. Bu program alıcı kredisi niteliğinde olup daha önceden sadece İslam 

Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatları kapsarken İKB’nın yaptığı 

son düzenlemelerden sonra İslam ülkesi olmayan ülkelere yapılan ihracatları da finanse etmek 

mümkün olmuştur (Şahin 2008: 73). İKT üyesi ülkelerde yerleşik alıcıların riski İKB tarafından 

üstlenilmekte olup, kredi onay yetkisi İKB’na aittir. Krediden yararlanmak isteyen firmaların 

Eximbank’a başvuruda bulunmaları gerekir. İncelemeleri olumlu bulunanların talepleri İKB’na 

gönderilmektedir. Mal bedeli akreditif tahtında gerçekleştirilen sevkiyata müteakip İKB tarafından 

ihracatçıya ödenmektedir (Öztaban, 2019: 9). Kullandırılan krediler aşağıda açıklanmıştır.  

İhracat Kredileri Programı: Bu kredi programı kapsamında İslam Konferansı Teşkilatı 

üyesi ülkelerde mukim olan ithalatçılara ve ayrıca yeni uygulamayla OECD üyesi ülkelerde mukim 

ithalatçılara, Türkiye’den kredili ithalat yapma imkânı tanınmaktadır. 

Yapılan son düzenleme ile İslam ülkesi olmayan diğer ülkelere yapılacak ihracatların da 

program kapsamında kredisi imkân dâhiline girmiştir (İGEME 2006: 150). Türk Eximbank’ın 

aracılık etmekte olduğu işlemlerde alıcı riski İKB tarafından üstlenilmekte olup, krediye onay yetkisi 

de İKB’na aittir. Krediden yerli katkı oranı malın FOB değerinin en az %30’u olan malların İKT 

üyesi ülkelere ve/veya diğer ülkelere ihracatını gerçekleştiren ihracatçılar faydalanır. İKT üyesi 

diğer bir ülkede üretilmiş girdiler de yerli katkı olarak kabul edilir (Kemer, 2003: 136). Firmaların 

bu programdan kredilendirilme oranı ihracat bedelinin %80 ile %100 arasında satış hacmine göre 
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değişmektedir. Kredinin vadesi ihraç ürününün cinsine göre 6-120 ay arasında değişmekte olup, 

istisnai olarak yatırım malları için 120 aya kadar uzayabilmektedir (Şahin, 2000: 39). Türk 

ihracatçılarından Türk Eximbank tarafından başvuruları kabul edilenlerin başvuru formları İKB’na 

gönderilir. Türk Eximbank kendisine tahsis edilen limit dahilinde İKT üyesi ülkelere yapılacak 

ihracat için kredi desteği sağlayabilmektedir. Burada geri ödeme garantisi Türk Eximbank tarafından 

verilir.  

İhracata Yönelik İthalat Kredileri: İKT bünyesinde yürütülmekte olan bu program 

kapsamında ihracatçılarımızın İKT’ye üye olan/olmayan diğer ülkelerden yapacakları ithalatın 

kredisi amaçlanmaktadır. Burada ihraç konusu malın üretiminde girdi olarak kullanılan ara malları 

ve hammaddelerin ve ihracata yönelik üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yatırım 

mallarının ithalatına kredi desteği sağlanır. Dolayısıyla bu program kapsamında da farklı bir 

yöntemle de olsa dolaylı olarak Türk ihracatı desteklenmektedir. Kredili olarak ithal edilecek 

malların, ihracata yönelik malların üretiminde kullanılması şarttır. Kredilendirilme oranı FOB 

ihracat bedelinin en fazla %80’idir. Finanse edilecek her bir işlem için limit 250.000-3.000.000 $ 

arasındadır. Kredinin vadesi ise yatırım malları için azami 30 ay, diğer mallar için ise işlem bazında 

değerlendirilmek üzere 6-12 aydır (Şahin, 2000: 40).  

Türk Eximbank tarafından dış ticaret firmalarını desteklemek için; vade, sektör ve limitler 

bazında farklı türde başka krediler de kullandırılmaktadır.  

3.1.2.3. Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası 

İhracat kredi sigortası ihracatçıların bir yıl içinde yaptıkları vadeli tüm sevkiyatları, politik 

ve ticari bütün risklere karşı garanti altına almak için kullanılan bir uygulamadır. İhracat kredi 

sigortasının amacı, ihracat tutarını güvence altına almak ve poliçenin teminat olarak kullanılmasıyla 

ticari bankalardan ihracat kredisi temin etmeyi kolaylaştırmaktır (Sakarya ve Uçak, 2007: 7).  

1989 yılında Eximbank tarafından uygulanmaya başlayan ihracat kredi sigortası sevk öncesi 

ihracata hazırlık kredileri için 1992 yılında zorunlu kılınmıştır. Zorunlu uygulamadan 1997 yılında 

vazgeçilmiştir. İhracat kredi sigortası ile ihracat bedelini teminat altına alan firmalara Eximbank 

tarafından kullandırılacak kredilerde faiz indirimi sağlanmaktadır. İhracat kredi sigortası ile 

ihracatçılar uzun vadeli ve daha riskli ödeme şekilleri ile ihracat yapabilmektedirler. Ayrıca yeni 

piyasalara açılmakta yaşanan güven problemi azalmakta ve mevcut piyasalardaki paylarının 

artırılması ve kalıcı olmaları sağlanmaktadır. İhracat kredi sigortası ihracatçının uğradığı zararın 

%90’ını karşılamaktadır. İhracat kredi sigortası uygulamasının kapsadığı ülkeler dört gruba 

ayrılmaktadır (Öztaban, 2019: 7). Birinci gruptaki ülkelerde ödeme konusunda özel şart aranmaz. 

İkinci ve üçüncü grup ülkelerde gayrikabili rücu akreditif veya banka garantisi şartı aranır. İkinci 
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gruptaki ülkelerde bu şart belirli bir tutarın üstünde geçerlidir. Dördüncü grup ülkeler, birinci 

gruptaki ülkelerin bankalarının garantisinin arandığı ülkelerdir.  

Firma, teklifname ve ekleriyle birlikte Türk Eximbank’a müracaat eder. Başvuru sahibinin 

teklifnamede verdiği bilgiler esas alınarak sigorta poliçesi düzenlenir. Teklifname ve ekleri banka 

yetkililerince incelenerek düzenlenecek olan poliçeye ilişkin özel şartlar belirlenir. Özel şartları 

içeren kabul formu iki nüsha halinde düzenlenerek ülke şartları ve prim oranlarıyla birlikte 

ihracatçıya gönderilir. Firmanın kabul formunu imzalayıp bir nüshasını göndermesi halinde sigorta 

sözleşmesi yürürlüğe girmiş olur. Banka tarafından uygulanan iki çeşit İhracat Kredi Sigortası 

vardır. 

3.1.2.3.1. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası 

Bu sigorta programı ile ihracatçıların bir yıl içinde Türk Eximbank tarafından kapsama alınan 

ülkelerdeki çeşitli alıcılarına gerçekleştirdiği ve fiili ihraç tarihinden itibaren en fazla 360 güne kadar 

vadeli tüm sevkiyatları (gayri kabili rücu akreditif, vesaik ve mal mukabili ödeme koşulları ile 

yapılan) ticari ve politik risklere karşı teminat altına alınır. Burada ihracatı teşvik etmek, 

yönlendirmek ve düzenlenecek poliçenin teminat olarak gösterilmesi yoluyla ihracatçının ticari 

bankalardan daha kolay ve ucuz ihracat kredisi temin etmesi amacı güdülmektedir.  

Bir yıl içinde yapılan tüm ihracatın sigortalanması ile uygun risk dağılımı sağlanmakta ve 

prim oranları asgari düzeyde tutulur (Bağrıaçık, 1998: 934). Program için 170’den fazla ülkeye 

yapılan ihracat sigorta teminatı altına alınabilmektedir. Bankanın karşıladığı tazminat oranı doğacak 

zararın %90’ı kadardır (İGEME, 2006: 144). Sigorta teminatı altına alınan riskler ve uygulanan 

primler ise (Şahin, 2000: 43-44): 

 Ticari riskler; iflas, konkordato, tasfiye, mal bedelinin ödenmemesi, sevk edilen malların 

ihracatçıdan kaynaklanmayan sebeplerle kabul edilmemesi, 

 Politik riskler ise; savaş hali, iç savaş, isyan, ayaklanma, ihtilal, transfer güçlükleri, ithal 

müsaadesinin iptali, kamu alıcısının ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi olarak sıralanabilir.  

 Sigorta kapsamında uygulanan prim oranları ise; alıcının bulunduğu ülkenin risk 

grubuna, alıcının türüne, ödeme şekline ve vadeye göre binde 1,9 ile yüzde 4 arasında değişmektedir. 

İhracatçıların kendi kusurundan kaynaklanan zararlar kapsam dışıdır. 

Ayrıca bu kredi sigortası kapsamında ihracat bedeli alacaklarını teminat altına aldıran 

ihracatçı firmalar Türk Eximbank’ın uyguladığı kısa vadeli ihracat alacaklarını iskonto 

edebilmektedirler. Sigorta teminatı altında olan ve ihracatçıların vadeli gayrikabili rücu akreditifli 

işlemleri ile bir poliçe veya bonoya bağlanmış kabul kredili ihracat işlemleri; sevk sonrası ihracat 

alacakları iskonto programı çerçevesinde Akbank ve İş Bankası bankalarına da iskonto ettirilerek de 

kredi sağlanabilmektedir. 
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3.1.2.3.2. Spesifik İhracat Kredi Sigortası 

Bu programın amacı; ihracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak beş yıla kadar 

vadeli ödeme şartıyla yapacakları sermaye malı ihracından doğan sevk öncesi ve sonrası alacaklarını 

ticari ve politik risklere karşı teminat altına almak ve bu güvencenin yanı sıra ihracatçıların ticari 

bankalardan kredi teminine imkân sağlamaktır. 

Bu sigorta kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinde 

sözleşme bedelinin en az %15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekir. Prim 

oranı alıcı türü, alıcı ülkesinin risk derecesine, malın teslim süresi ve ödeme vadesine göre belirlenir. 

Doğacak zararın, sözleşme bedelinin %85-90’ına kadar ki kısmı tazmin edilir (Gaziantep Ticaret 

Odası, 2003:218). Sigorta kapsamına alınan işlemle ilgili ticari bankaların poliçeyi yeterli bir 

teminat olarak görmesi halinde ihracatçı poliçeden kaynaklanan tazminat alacağını ticari bankaya 

temlik ederek kredi imkânı da sağlayabilir. 

3.1.2.4. Uluslararası Kuruluşlar Kaynaklı Kullandırılan Krediler 

Türk Eximbank, Uluslararası Kalkınma ve İmar Bankası (Dünya Bankası), Avrupa Yatırım 

Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile kurduğu ikili ilişkiler çerçevesinde imalatçı/ihracatçı 

firmalara gerçekleştirecekleri yatırım ve üretim projeleri kapsamında kredi desteği 

sağlayabilmektedir. Bunlar (Kaya vd., 2019:161-162): 

Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumu Kaynaklı Kredi: Uluslararası İslami Ticaret 

Finans Kurumu (International Islamic Trade Finance Corporation-ITFC) ile Türk Eximbank 

arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde; imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten 

imalatçı vasfına haiz firmaların Türkiye’de üretilecek mallarının serbest dövizle kesin olarak ihracı 

taahhüdü karşılığında hammadde, ara malı ve yatırım malları alımlarının finansmanı amacıyla 

kullandırılan kredidir. 

Uluslararası Kalkınma ve İmar Bankası (Dünya Bankası) Kaynaklı Kredi: Türk Eximbank 

ile Dünya Bankası arasında imzalanan İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi Anlaşması çerçevesinde; 

gemi/yat yapımı, makine imalatı, demir dışı metal, otomotiv yan sanayi ve elektrik-elektronik 

sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına 

haiz firmalarımızın orta/uzun vadeli işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı 

amaçlanarak kullandırılan kredidir. 

Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Kredi: Avrupa Yatırım Bankası ile Türk Eximbank 

arasında imzalanan kredi anlaşması çerçevesinde; sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet 

gösteren KOBİ’lerin ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde 

gerçekleştirecekleri sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı 

amaçlanarak kullandırılan kredidir.  
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3.1.3. Dış Ticaret İşlemlerinde Türk Eximbank Harici Krediler 

Dış ticaret kredisi kapsamında Türk Eximbank tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin 

programlar haricinde yurt içi ve yurt dışı kaynaklı muhtelif kredi imkânları da bulunmaktadır. Bu 

kredilere yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir. 

 Prefinansman Kredileri: Prefinansman; ihracat, ihracat niteliğindeki satış ve teslimler ile 

döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında mal ve hizmet alımının finansmanı amacıyla, firmaların 

kendilerinin yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası finans kuruluşlarından sağladıkları ve 

Türkiye'deki bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla kullanabildikleri bir kredi türüdür. 

Prefinansman ithalatçının, ihracat mallarını satın almaktan vazgeçmesine karşın bir önlem 

yöntemidir (Ceylan ve Korkmaz, 2008: 172). Bu kredilerin ihracattan sayılan satış ve teslimler ile 

döviz kazandırıcı faaliyetler için kullanılacak olması durumunda, Dâhilde İşleme İzin Belgesi veya 

Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi alınmalıdır. Doğrudan ihracat kredisi için sağlanan kredilerde 

ise bu belgelere ihtiyaç duyulmaz. Yurt dışından fon bulabilen tüm şirketler bu krediden 

faydalanabilir. Bu tür krediler, Merkez Bankası tarafından alım-satıma konu olan konvertibl dövizler 

veya Türk Lirası cinsinden ülkeye efektif olarak getirilebileceği gibi, lehtar adına açılan döviz 

tevdiat hesabına ya da geçici bir döviz hesabına da aktarılabilir.  

Krediyi kullanabilmek için borçlunun; kredinin vadesi, faiz oranı ve diğer hükümleri içeren 

kredi sözleşmesi ile kredi kullanımına aracılık edecek banka veya kuruma başvurması 

gerekmektedir. Söz konusu kredi için bankalar ve özel finans kurumları ister garanti vererek 

isterlerse de garanti vermeksizin aracılık edebilmektedirler. Kredinin azami süresi 18 aydır. Gemi 

inşa ve ihracatının kredisi amacıyla kullanılacak kredilerin (hazır gemi hariç) vadesi ise 24 aydır. 

Kredi veren tarafın onayı ve izni alınmak suretiyle, 18 aydan kısa vadeli kredileri, bankalar 18 aya 

kadar uzatabilirler (Şakar, 2009: 148-149). İhracat amaçlı alınan prefinansman kredilerinin, 

sonradan döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili işlemlere devredilmesi mümkün değildir. Bununla 

birlikte bu kredi banka nezdinde kullanılmadan tamamı başka bir bankaya aktarılabilir. 

Prefinansman kredileri ihracat amaçlı alındıysa; kredinin anapara, faiz, komisyon ve 

masraflarının, kredinin açıldığı tarih ile vade tarihi arasında gerçekleştirilen ihracat faaliyetlerinden 

sağlanan bedellerle kapatılmalıdır. İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin 

finansmanı amacıyla kullanılan prefinansman kredileri ise yalnızca İhracatı Teşvik Mevzuatında yer 

alan taahhütlere göre kapatılır.  

Uluslararası piyasalardan sağlanan prefinansmanın; ihracat bedelleri ile mahsup edilmek, 

döviz kazandırıcı hizmet bedelleriyle mahsup edilmek ve Türk Lirası ödemesi yoluyla tasfiyesi 

gerçekleştirilebilir (Altınırmak, 2020: 28). 
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Post Finansman Kredileri: Post finansman; bankaların Türkiye’de faaliyet gösteren ithalat 

firmalarına kredi kullandırmak amacı ile yurt dışındaki muhabir bankalardan borçlu sıfatıyla 

sağladığı kredilerdir. İthalatçı firma, ihracatçının satış şartı olarak vesaik ibrazında ödemeli ithalat 

akreditifi ister. Uygun vesaik karşılığı ödeme yapacak olan ithalatçı, mevcut sermayesini kullanmak 

istememesi durumunda, kredi ihtiyacını post finansman aracılığıyla karşılayabilir (Altınırmak, 2020: 

29). Bu kredi; ithalatçı firmanın akreditifi açan bankanın garantörlüğünde, akreditife teyidini 

ekleyen bankadan ihracatı yapana ödenmek üzere sağladığı yurt dışı kaynaklı nakit kredidir. Açılan 

ithalat akreditifi ile ihracatçı tarafından ibraz edilen uygun vesaik karşılığı muhabir bankanın yaptığı 

ödeme, kredinin vade ve faiz başlangıç tarihini oluşturur. Banka ithalatçı firmaya akreditif bedelini 

belirli bir vadede ödeme kolaylığı sağlar. 

Karşı Ticaret: Bu işlemde ticaret genel anlamda ithalat ile ihracat arasında bir bağlantı 

kurularak gerçekleştirilen bir takas işlemi olarak düşünülebilir. Satıcı tarafın ihracat sözleşmesindeki 

bedelin belirli bir yüzdesine denk gelen malı, karşı taraftan kendisinin satın aldığı veya satışın 

üçüncü bir tarafça gerçekleştirilmesini sağladığı bir karşı ticaret işlemidir. Karşı ticaret, mal ve 

hizmet takasları yanı sıra teknolojinin transfer edilmesi işlemleri için alıcının, ithalat bedelini 

ödemek için yeterli dövize sahip olmadığı durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Özellikle kredi 

zorluklarının yaşandığı ülkelere yönelik ihracatlarda söz konusu olan karşı ticaret işlemleri, az 

gelişmiş ülkeler ve sanayileşmemiş ülkeler arasındaki ticaret işlemlerinde daha fazla gündeme 

gelmektedir. 

Döviz tasarrufu sağlamak, serbest dövizle satılamayan düşük kaliteli ürünlerin ihracını 

gerçekleştirebilmek, yabancı sermaye kaynağı ile büyük sanayi tesisleri kurmak gibi nedenlerle karşı 

ticarete başvurulabilir.  

Yurt Dışı İhracat Kredi Kurumlarından Sağlanan Krediler: Yurt dışı kaynaklı krediler 

vade yapısına, kullanım yöntemine ve kaynaklarına göre; Avrupa Birliği’nden sağlanan ve diğer 

yurt dışı krediler ise borçlunun kamu veya özel kesim kuruluşu olmasına göre de hukuki açıdan 

sınıflandırılmaktadır. Avrupa ülkeleri, Amerika ve Japonya gibi ülkeler ihracat faaliyetlerini teşvik 

etmek amacıyla, bu ülkelerden ithalat yapacak firmalara, İhracat Kredi Kuruluşları (Export Credit 

Agency-ECA) aracılığıyla orta ve uzun vadeli kredi sağlamaktadır. Türkiye’de ihracat kredi 

sigortası ile ilgili çalışmalar resmi destekli ihracat kredi kuruluşu statüsünde faaliyet gösteren Türk 

Eximbank tarafından ve diğer çeşitli ticari bankalar tarafından kredi desteği sunulmaktadır. 

ECA’lar; bulundukları ülkelerdeki ihracatçıları desteklemek ve ticari bankaların direkt 

olarak üstlenmedikleri ticari, politik, kambiyo rejimi gibi muhtelif risklere karşı koruma sağlamak 

amacıyla, orta veya uzun kredi garantisi ve sigortası hizmetlerini sunmaktadır. Bu tür kredilere ülke 

kredisi veya ECA kredisi ismi verilir. ECA kredileri, ithal edilecek malın özelliğine göre 2-10 yıl 
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arasında değişebilir. İhracat kredi sigortası desteği kredi vadesi iki yıl ve üzeri riskler için geçerli 

olmaktadır. Muhtelif ürün gruplarına göre farklı vadeler dikkate alınmaktadır. Avrupa Birliği birçok 

OECD ülkesine yönelik bu kuruluşların iki yıldan daha kısa vadeli kredi riskini sigortalamasına izin 

vermemektedir. Bu riskler özel sektör kuruluşları tarafından teminat altına alınan risklerdir (Grath, 

2016:116-124). ECA kredilerinde taraflar; ülkedeki ihracat kredi kuruluşu, ithalatçı, ihracatçı, 

garantör konumundaki ithalatçı banka ve kreditör olan ihracatçının bankasıdır. Genellikle ithalatçı 

ülkedeki bir banka aracılığıyla sağlanan bu kredilerde, ihracatçı firma krediyi aracı bankadan peşin 

olarak alır. Buna karşın ithalatçı ödemeyi vadeli olarak gerçekleştirir. Garantör banka, aracı banka 

ile kredi sözleşmesi imzalamakta ve böylece ithalatçı banka direkt borçlu olmaktadır. Burada 

garantör olan ithalatçı banka, ithalat yapanın riskini üstlenmektedir.  

İhracatçı firma ise ülkesindeki ihracat kredi kuruluşuna başvurarak, ithalatçı firma için kredi 

talep etmektedir. Kredi sözleşmesinin azami %85’i finanse edilmektedir. Sözleşmenin finanse 

edilmeyen kısmı ise ithalatçı firmanın kaynaklarından avans şeklinde ihracatçı firmaya 

ödenmektedir. (Gökbulut, 2019: 205). 

3.2. İTHALAT KREDİLERİ 

Bir ülkenin dış ticaret dengesi ithalat ve ihracat unsurlarından oluşur. Dış ticarette esas olan 

ithalat seviyesini azaltıp ihracat seviyesini artırmaktır. Bu durum ülke ekonomisinin kalkınmasına 

katkı sağlar. İthalat işlemleri ülkeden döviz çıkışı gerektirir ve yurtiçinde üretilen mallar yerine diğer 

ülkeler tarafından üretilen malların kullanılmasına yol açar. Bu durum da yerli üreticiyi ve ülke 

ekonomisini olumsuz etkiler. Ayrıca ithalatın ihracattan fazla olması dış ticaret açığını ortaya çıkarır. 

Esas olan ihracatın ithalatı aşarak dış ticaret fazlası verilmesidir. İlgili malların yurtiçinde 

üretilmemesi/üretilememesi ve yurtiçi fiyatlarının yurtdışına göre yüksek olması sebepleriyle 

ülkeler ithalat yaparlar.  

İthalat; yurtdışında üretilmiş malların bir ülke tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde satın 

alınması şeklinde tanımlanabilir.  İthalatçılar, ithal malları satıp borçlarını ödeyinceye kadar krediye 

ihtiyaç duyabilirler. İthalat kredileri, ithalat (malların ithalatçı mülkiyetine geçinceye kadar iki 

aşama) ve ithalat sonrası (malların mülkiyetinin ithalatçıya geçip karşı tarafa ödeme yapılana kadar 

ki safha) olarak iki aşamada yapılır. İthalat kredileri, firmaların yurtiçindeki yatırımları için ihtiyaç 

duydukları yatırım malları ithalatında kullanılan genellikle bankalarca kullandırılan ithalat 

kredilerinin yanında akreditif kredileri, vesaik mukabili ve mal mukabili ithalat kredileri, aval ve 

kabul kredileri ve leasing gibi finansman yöntemlerini kapsamaktadır. 

3.2.1. Akreditif Kredisi  

Akreditif; temelde dış ticaret işlemlerinde ithalatçı tarafın talebiyle açılan bir ödeme şeklidir. 

Fakat bu işlemde akreditifi açan banka ithalatçı adına ihracatçıya karşı ödeme yükümlülüğü altına 
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girdiği için, uygulama ithalatçı için gayri nakdi bir kredi niteliği kazanmaktadır. Banka başvuruda 

bulunan müşterinin kredibilitesini ölçer, ekonomik gelişmeleri, döviz kurlarındaki değişimi inceler 

ve gelişmeleri başvuran firma üzerindeki etkilerini değerlendirir. Daha sonra firmanın ödeme gücü, 

likidite ve öz kaynak yeterliliği ve karlılığı gibi etmenleri inceler. Son olarak ithal edilecek ürünün 

niteliği, cinsi, dayanıklılığı, fiyatı, teslim şekli, transfer edilecek döviz cinsi üzerinde durulur.  

Yukarıdaki işlemlerde ithalatçı, belli belgelerin ibrazı ve belli şartların yerine getirilmesi 

kaydıyla bankaya, kendi hesabına ödeme yetkisi ve ihracatçıya da para çekme yetkisi verir. İhracatçı 

malları eksiksiz ve belirtilen şekilde teslim ettikten sonra akreditifi açan bankadan malların bedelini 

tahsil edebilir. Daha sonra banka aracılık hizmetleri karşılığındaki komisyonu ve masraflarıyla 

birlikte mal bedelini ithalatçıdan tahsil eder (Akgüç, 2013:346). Dış ticarette ithalat yapan tarafın 

bankasının, ihracatçıya mal bedelinin ödenmesini garanti ettiği ödeme şekline akreditifli ödeme 

denir. Akreditifli ödemede ithalatçı bankanın ihracatçıya garanti ettiği unsur; ithalatçı mal bedelini 

ödemediğinde, bu bedelin tamamının ya da kalan kısmının ödenmesidir. Burada amaç ihracat ya da 

ithalat yapan tarafların riskini azaltmaktır. 

Akreditif kredisi (letters of credit) ile banka, ithalat yapan müşteriye ithalatın 

gerçekleşmesi için gerekli kredi imkânını sağlar. Akreditif kredisinin işleyişinde ilk olarak ithalatçı 

alacağı malların proforma faturasını ve gerekli olan diğer belgeleri bankaya teslim eder. Banka ile 

ithalatçı akreditif teminatı konusunda anlaşırlar. Banka gerekli olan teminatı TCMB’ye yatırarak 

döviz transferinin yapılmasını bekler. Döviz transferi yapıldığında banka transfer tutarının TL 

karşılığını TCMB’ye yatırır. TCMB’ye yatırılan akreditif tutarının belli bir kısmını banka 

müşterisine kredi olarak açar. Bu kredi akreditif kredisi olarak adlandırılır. TCMB’ye yatırılan 

miktar, ithal edilen mal yurda geldiğinde gümrüklerden alınabilmesi için alıcı tarafından bankaya 

ödenir. İthalatın fiilen gerçekleşebilmesi için gerekli belgeler bankadan alınarak ilgili mallar 

gümrükten çekilir (Temizel vd, 2013: 11).  

3.2.2.Vesaik Mukabili Ödeme Kredisi 

Günümüzde iletişim ve nakliyat teknolojisi ilerlediğinden, ithal mallarının vesaiki deniz veya 

karayoluyla gönderilen mallardan çok daha önce bankaya gelmektedir. Vesikalı kredi işlemlerinde 

önemli olan mal değil belgelerdir.  

İthalatçı bazen malları gümrükten çekmeden vesaik bedelini ödeyerek, kaynaklarını bu 

şekilde kullanmak istemeyebilir. Bu durumda banka, kredi değerliliği yüksek güvenilir müşterilerine 

ithal vesaiki karşılığı kredi açar. Bu hesaptan yapacağı bir ödeme ile akreditifli ithalatta müşterinin 

akreditif hesabını kapatır; vesaik mukabili ithalatta da vesaik bedelini, gönderen bankaya transfer 

eder. Bazı hallerde ithalatçılar, genellikle poliçe kabulü yoluyla elde etmiş oldukları ithalat vesaikini 

teminat göstererek kredi hesabı açtırmak isteyebilirler. Bu durumda banka yine mali durumu uygun 
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görülen, ithal formalitelerini tamamlamış güvenilir müşterilerine ithal vesaiki karşılığı kısa vadeli 

kredi açabilir (Akgüç, 2009: 309). Uygulamada vesaik mukabili kredi iki şekilde yürütülür. 

Görüldüğünde Ödemeli Poliçe: İhracatçı, “görüldüğünde ödemeli bir poliçe” keşide ederse, 

ithalatçı vesaiki teslim aldığı anda mal bedelini ödemek zorundadır. İthalatçı, ödemeyi hemen 

yaparsa, bir ithalat kredisi söz konusu olmaz. İthalatçı, mallar gelinceye kadar veya malları teslim 

aldıktan sonra poliçe bedelini, bankasından kredi temin ederek ödeyebilir. Bu durumda, mal 

teslimine kadar “ithalat aşaması kredi”, malları teslim alışını müteakip ise “ithalat sonrası kredi” söz 

konusudur. İthalatçı, bir borç senedi imzalar veya bir poliçeyi kabul ederek “rehin senedi (yeddi-

emin makbuzu)” karşılığında malları teslim alır ve malları satınca banka kredi borcunu kapatır 

(Onursal, 1998: 12). 

Vadeli Poliçe: İthalatçının, “vadeli bir poliçeyi” kabul etmesi durumunda, mallar geldikten 

sonra vade sonuna kadar bir ödeme yapılmayacaktır. Eğer, ithalatçı, ithalat sonrası finansmana 

ihtiyaç duyarsa, banka poliçeyi vadesinde ödemek için ithalatçıdan krediye teminat olarak bir “borç 

senedi” ve “rehin makbuzu” karşılığında vesaiki ithalatçıya devrederek malları serbest bırakır ve 

ithalatçı malları satınca bankaya olan kredi borcunu kapatır (Ünay, 1989: 57). 

3.2.3. Mal Mukabili Ödeme İthalat Kredisi 

İthalatçının satın aldığı malların bedelini, malları teslim aldıktan sonra ödenmesi yöntemidir. 

Bu durumda ihracatçı malın sevk edilmesi esnasında ithalatçıya masrafsız gayri nakdi kredi sağlar. 

Böylece malın teslimine kadar geçen sürede ithalatçı finanse edilmiş olur (Şıklar, 2000: 164). 

Burada risk tamamen satıcının üzerindedir. Satıcı üzerinde güven sağlaması gereken ise alıcıdır. 

Satıcı ile alıcı arasında bir sözleşme imzalanarak ödeme zamanı ve şartları açıkça belirtilir. İhracatçı 

isterse banka garanti mektubu da isteyebilir. İhracatçı Eximbank’tan sigorta hizmeti de alabilir. 

İthalatçı açısından oldukça ideal olan bu yöntemde alıcı ödeme yapmadan önce satın aldığı ürünleri 

kontrol edebilir. 

Bu tür ödemede malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra sevk vesaiki, tahsil 

için satıcı tarafından yetkili bankaya verilmektedir. Malın teslim alınmasından sonra kullanma 

hakkı alıcıya geçer ve bedelin ödenerek sevk belgesinin yurt dışındaki muhabire gönderilmesinden 

sonra mülkiyeti de alıcıya geçmiş olur. Satıcının bu yöntemi seçmesi için alıcıya güvenmeli ve 

mali yönden güçlü olduğuna inanmalıdır (Zaim, 2011: 49).  

3.2.4. Aval ve Kabul Kredisi 

Bankanın, vadeli poliçeye aval vermesi veya bizzat poliçeyi kabul etmesi “aval ve kabul 

kredisi” olarak bilinir. Aval ve kabul kredileri, “gayri nakdi” nitelik arz ederler. Çünkü banka “aval 

kredisinde kefil, “kabul kredisinde asıl borçlu sıfatıyla ihracatçıya karşı poliçenin zamanında 

ödeneceğine dair ithalatçı adına “garanti” verir (Ünay, 1989:142). 
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Aval kredisi, ihracatçının ithalatçı üzerine çektiği ve ithalatçının kabul ettiği poliçeye 

bankanın ödeme garantisi vermesi, ithalatçının vadeli alım yapmasına imkân veren bir gayri nakdi 

kredidir. Kabul kredisinde ise bir bankanın üzerine çekilen muhatabının kendisi olduğu poliçeyi 

kabul etmesidir. Banka, poliçeyi kabul ederek, poliçe bedelini vadesinde ödemeyi taahhüt etmiş olur. 

Bankanın poliçe kabulü ile müşterisinin itibarı yerine kendi itibarını ikame etmesi, ithalatçının 

vadeli mal alımını kolaylaştırmakta hatta çoğu kez işlemin yapılmasına imkân vermektedir (Akgüç, 

2009: 308). Satıcının düzenlediği poliçe sadece alıcı tarafından kabul edilmişse “Trade Acceptance” 

banka tarafından kabul edilir veya ithalatçının kabulüne aval verilirse “Banker’s Acceptance” 

denilmektedir. Bu ödeme şeklinde vadeli alım yapmak isteyen ithalatçıya karşı ihracatçı, poliçeye 

bankanın kabul veya aval vermesiyle kendisini garanti altına almış olur (Altınırmak, 2020: 141). Bu 

işlemlerde bankalar bir komisyon karşılığında riski üstlenirler.   

3.2.5. Leasing 

İthalatçılar için bir başka kredi sağlama tekniği leasing (finansal kiralama) olmaktadır. 

Leasing’e konu olan mallar, genellikle orta ve uzun vadeli kredilerle temin edilebilen yatırım malları 

olduğundan, ihtiyaç duyulan bu tür malı satın almak için yeterli kredi temin edilemediği zaman 

leasing bir çözüm olmaktadır. Zira leasing yatırım projesinin tümünü finanse eder ve firma fonlarını 

başka alanlarda serbestçe kullanabileceği için firmanın kredi kapasitesi artar. Böylece leasing, 

kiralayan firmalar için alternatif bir uluslararası kredi tekniği olabilmektedir.  

Leasing, bir yatırım malının, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya 

verilmesi ve sözleşmede belirlenen bir değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya 

devredilmesidir. Bu süre sonunda malın bakımı-onarımı ve sigorta primlerinin ödenmesinden kiracı 

sorumlu olmaktadır (Altınırmak, 2020: 53). Leasing; bilanço dışı bir işlem olduğu için pasifte borç, 

aktifte sabit varlık olarak gözükmediği için, bilançonun borç/öz kaynak dengesi bozulmamakta ve 

aktif karlılığı artmaktadır. Ayrıca, kiracı şirketin iflası halinde, bu yolla finanse edilmiş mallara el 

konulamadığından; yatırımcının üretime devam ederken borçlarını ödeyebilmesi de 

kolaylaşmaktadır. 

4.  DIŞ TİCARET KREDİLERİNE AİT MUHASEBE UYGULAMALARI 

Kredi temininde ihracatın ve ithalatın finansmanı önceki kısımlarda anlatıldığı gibi birbirine 

benzer kaynaklardan farklı şekillerde gerçekleşmektedir. İhracatçı, banka ve finans kuruluşlarından 

hemen ya da ileride sağlayacağı bir alacak (ihracata konu olacak mal ve hizmetin tedariki için de 

olsa) için belirli şartlarda kredi sağlarken, ithalatçı hemen ya da gelecekte ödemesi gereken bir borç 

ilişkisinden (hammadde temini, ticari mal veya sabit bir varlık satın alımı gibi) dolayı belirli şartlarda 

kredi sağlamaktadır. 
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 TMS 23’de borçlanma maliyetlerinin nasıl dikkate alınacağıyla ilgili açıklamalar yer 

almaktadır. Bu bağlamda; bir özellikli varlığın (kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi 

zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklar) elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan 

ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri bu varlığın maliyetinin bir parçasını oluşturur ve 

aktifleştirilir. Bir işletme tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer 

giderler (yabancı paralı borçlanmalarda kur farkları da dâhil) borçlanma maliyetlerini oluşturur.   

163 no’lu VUK Genel Tebliği'nde; "Sabit yatırımlar için kullanılan kredilere ait faiz giderleri 

ve kur farklarının iktisap edildiği/aktifleştirildiği döneme ait olanları yatırım maliyetine eklenmesini 

gerektirmektedir. Sonraki dönemlere ait olanların ise, ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider 

yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulmasının mümkün 

bulunduğu belirtilmiştir. 238 no’lu VUK Genel Tebliği ise faiz giderleri ve kur farklarından aktife 

girdiği tarihten dönem sonuna kadar ki hesaplanan kısmının ticari malların maliyetine ekleneceğini 

ve sonraki dönemde oluşan kısmının ise maliyete ekleme/doğrudan gider yazma durumlarını 

mükellefe bırakmıştır.  

Böylelikle hem TMS 23 ve hem de VUK tebliğlerinde gerek sabit varlık ve gerekse 

hammadde ve ticari mallar için kullanılan kredilere tahakkuk eden faiz, kur farkları gibi borçlanma 

maliyetlerinin aktifleştirildiği döneme kadar ki kısımları ilgili varlıkların maliyeti ile 

ilişkilendirilmesini gerektirmektedir. Bu dönemden sonra oluşan giderlerin ise maliyete eklenmesi 

veya doğrudan gider yazılması mümkündür.   

Gerek ihracatçı ve gerekse ithalatçı tarafından sağlanan banka ve finans kuruluşları kredisi 

vade yapısına göre, Tekdüzen Hesap Planında 300/400 BANKA KREDİLERİ hesabına alacak 

kaydedilir. Kredi için yapılan mahsuben ödemeler aynı hesapların borcuna kaydedilir. Hesapların 

alacak kalanı o tarihte kapanmamış ithalat/ihracat işlemleri için kullanılan krediler toplamını 

gösterir. Mal ve hizmet ya da duran varlık ithalatında kullanılan banka ve finans kuruluşları kredileri 

için tahakkuk eden faizler ithalat konusu varlığın maliyetine dâhil edilmesi için öncelikle 159 

VERİLEN SİPARİŞ AVASLARI / 259 VERİLEN AVANSLAR hesaplarına borç kaydedilir. 

İhracat için kullanılan kredilere tahakkuk eden faiz tutarları, ihracat konusu varlığın maliyetinden 

ayrı değerlendirilir. Bu tür faizler için hesap planında 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabı 

kullanılır ve bu hesabın borcuna kaydedilir. 

Muhasebede dönemsellik ilkesi gereği olarak her bir dönemin gelir ve giderleri ilgili olduğu 

faaliyet dönemleriyle ilişkilendirir. Bu anlayışın gereği olarak banka ve finans kuruluşlarından 

sağlanan kredilerde vade sonu beklenmeksizin ilgili faaliyet dönemi/mali yılın sonunda krediye 

ilişkin dönem gideri hesaplanarak tahakkuk ettirilir. 
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4.1.Türk Lirası Cinsinden Alınan Krediler ve Muhasebesi 

BNF Ticaret A.Ş. Dış ticaret finansmanında kullanmak üzere 22.03.20xx tarihinde BNF 

Bankasından 6 ay vadeli 500.000 TL’lik banka kredisi kullanması durumunda; 

1. Kredi alınarak aynı bankada bulunan ticari mevduat hesabına aktarılmıştır.  

 

 

 

 

2. Vade sonunda 80.000 TL’lik faiz ve 5.000 TL’lik banka masrafı tahakkuk etmiştir.  

22.09.20xx tarihinde kullanılan kredi tutarı ve krediye ilişkin tahakkuk eden faiz tutarı toplamı 

işletmenin aynı bankadaki ticari mevduat hesabından ödendiği varsayıldığında, TDM Sistemine 

göre muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır. 

Alınan kredi için banka tarafından vadesinde faiz ve masraflar tahakkuk ettirildiği zaman 

yapılan muhasebe kaydı ithalat ve ihracat kredisi olması durumuna göre farklı olur.  

İthalat kredisi olması durumu 

İhracat kredisi olması durumu 

İthalat veya ihracat için kullanılan banka kredileri vadesinde faizi ile birlikte geri 

ödendiğinde 300 BANKA KREDİLERİ hesabı borçlandırılarak kapatılır. Ödemenin yapıldığı hesap 

                                                             
27 İşletmenin ithal ettiği varlık; ticari mal, hammadde gibi dönen varlıkları temsil eden bir değer ise 159 hesabı, ancak 

duran varlıkları (maddi duran varlık gibi) temsil eden bir değer için kullanılan kredi olması durumunda bu hesap 259 

VERİLEN AVANSLAR hesabı olacaktır. 

22.03.20xx Borç Alacak 

102 BANKALAR             
102.01.02.BNF Bank. TL Tic. Mevduat Hs 

            300 BANKA KREDİLERİ   
  300.01.02  TL İthalat Kredileri 

  (300.01.01 TL İhracat Kredileri) 

İthalat (ihracat) kredisinin Tic.Mevd. hesabına aktarımı 

500.000  

 

500.000 

22.09.20xx Borç Alacak 

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 27  
159.03. TL İthalat kredileri faizi: 80.000 

159.04. Banka masrafları           :  5.000 

  300 BANKA KREDİLERİ  
  300.01.02 TL İthalat Kredileri 

İthalat kredileri vade sonu faiz tahakkuku 

85.000  

 

 

85.000 

22.09.20xx Borç Alacak 

780 FİNASMAN GİDERLERİ             
780.01. TL İhracat kredileri faizi: 80.000 

780.02. Banka masrafı               :   5.000 

              300 BANKA KREDİLERİ               
    300.01.01 TL İhracat Kredileri 

İhracat kredileri vade sonu faiz tahakkuku 

85.000  

 

 

85.000 



Yakup Ülker - Mehmet Murat Şenol 

221  

işletmenin banka hesabı olabileceği gibi kasa veya ödemenin yapılabileceği başka bir hesap da 

olabilir. 

İthalat işlemleri sonucunda ilgili varlık (stok kalemi veya duran varlık kalemi olabilir) 

işletme aktifine girdiği zaman 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI veya 259 VERİLEN 

AVANSLAR hesaplarındaki tutarlar bu varlık hesaplarına aktarılarak kapatılır.  

 

 

31.12.20xx Borç Alacak 

660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ            

               781 FİNANSMAN GİD. YANS. HES.                          

Kredi faizlerinin dönem gideri hesabına aktarılması 

85.000  

85.000 

 

İhracat işlemleri için oluşan Finansman Giderleri ait olduğu dönemin giderleri içinde Kısa 

veya Uzun vadeli borçlanma giderleri hesaplarına aktarılır.  

İhraç edilmek üzere yurt içi veya yurt dışından temin edilen işletme varlıkları için kullanılan 

kredilere ait faiz ve diğer giderler de ithalat işlemlerinde olduğu gibi aktifleştirildiği döneme ait 

olanları ilgili varlıkların maliyetine dâhil edilir. Sonraki dönemlere ait olanları ise varlık 

maliyetlerine katılır veya doğrudan gider yazılabilir.  

4.2. Döviz Üzerinden Alınan Krediler ve Muhasebesi 

Döviz kredileri hesabı 300 BANKA KREDİLERİ hesabının yardımcı hesabı olarak işlem 

görür. İthalat işlemleri için kullanılan döviz kredilerinde tahakkuk eden faiz giderleri ve diğer 

giderler ilgili varlıkların maliyetleri ile ilişkilendirilir. Döviz kredileri; ihracat faaliyetlerinin 

geliştirilmesi için bu faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere alınmış ise ihracattan sağlanan 

dövizlerle mahsup yoluyla, yatırımların finansmanında kullanmak için ise döviz kredisi karşılığı TL 

geçerli kurundan bankaya yatırılması suretiyle transfer edilerek geri ödemesi yapılan kredilerdir. 

Döviz kredileri yurt içinden veya yurt dışından sağlanabilir. Döviz kredisi alındığında Türk Lirasına 

22.09.20xx Borç Alacak 

300 BANKA KREDİLERİ        
300.01.02  TL İthalat Kredileri 

 (300.01.01 TL İhracat Kredileri) 

 102 BANKALAR HESABI     
 102.01.02.BNF Bank.TL Tic. Mevd. Hs. 

Kredi anapara ve diğer giderlerin geri ödenmesi 

585.000  

 

 

585.000 

22.09.20xx Borç Alacak 

153 TİCARİ MAL (253 TES. MAK. VE CİH.) 

              159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1       
              159.03. TL İthalat kredileri faizi: 80.000 

                  159.04. Banka masrafları: 5.000 

Kredi maliyetlerinin varlık maliyetlerine aktarılması  

85.000  

 

85.000 
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çevrildiği tarihteki döviz alış kuruyla hesabın alacağına kaydedilir. İhracat karşılığı geldiğinde döviz 

kredisi, mahsup ediliyorsa vade sonundaki döviz alış kuru, TL cinsinden ödeniyorsa döviz satış 

kuru esas alınarak hesaba borç kaydedilir. Dönem sonunda henüz ödenmemiş döviz kredileri 

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve VUK tebliği ile yayınlanan kurlar üzerinden değerlenir. 

Örnek: 

1. İşletme kredi ile satın alınan bir iş makinesi için BNF Bankasından 50.000 $’lık kısa 

vadeli kredi kullanmıştır (1$ = 2 TL).  

2. Aktifleştirilme tarihine kadar hesaplanan TL karşılığı faiz gideri 2.000 TL ve kur farkı 

toplamı ise 500 TL’dir. 

3. Kullanılan kredi tutarı ve krediye ilişkin tahakkuk eden diğer giderler işletmenin aynı 

bankadaki döviz tevdiat hesabından ödendiği varsayıldığında, 

 Bu mali olaylara ilişkin olarak işletmenin yapacağı kayıtlar: 

 

 

 

 

İhracat faaliyetlerinde kullanılan döviz üzerinden alınan kredilerde tahakkuk eden faiz 

giderleri 780 FİNANSMAN GİDERLERİ, ihracat faaliyeti satışından kaynaklanan kur 

kayıplarından dönem sonuna kadar oluşanları 612 DİĞER İNDİRİMLER, sonraki dönemlerde 

oluşanlar ise 656 KAMBİYO ZARARLARI hesaplarına borç kaydedilir Burada şu hususu da ifade 

etmek gerekir; İhracat faaliyetleri satışından kaynaklanan kur artışları dönem sonuna kadar 

oluşanları 601 YURTDIŞI SATIŞLAR hesabına sonraki dönemlerde oluşanlar ise 646 KAMBİYOR 

KARLARI hesaplarına alacak kaydedilir. Satış faaliyetleriyle ilgili olan giderler ise 760 

PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ hesabında takip edilir  

(https://archive.ismmmo.org.tr).  

21.08.20xx Borç Alacak 

102 BANKALAR 
102.01.03 Döviz Tevd. Hesabı 

                   300 BANKA KREDİLERİ 
                   300.01.04 Döviz İthalat Kredileri 

100.000  

 

 100.000 

12.09.20xx   

259 VERİLEN AVANSLAR 
       - Faiz Gideri: 2.000 

       - Kur Farkı  :    500 

                   300 BANKA KREDİLERİ 
                    300.01.04 Döviz İthalat Kredileri 

2.500  

 

 

2.500 

12.09.20xx   

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 

                  259 VERİLEN AVANSLAR 
                         - Faiz Gideri: 2.000 

                                - Kur Farkı  :    500 

2.500  

2.500 

22.12.20xx   

300 BANKA KREDİLERİ 
 300.01.04 Döviz İthalat Kredileri 

                   102 BANKALAR 
                   102.01.03 Döviz Tevd. Hesabı 

102.500  

102.500 
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İthalat işlemlerinde kullanılan krediler vade tarihine kadar iki farklı dönemi ilgilendiriyorsa 

(uzun vadeli kredi de olabilir) bu durumda cari döneme ait oluşan giderler dönem sonunda 159/259 

hesaplarına borç 381/481 GİDER TAHAKKUKLARI hesabına alacak kaydedilerek ilgili varlık 

hesabının maliyeti ile ilişkilendirilmelidir. Sonraki dönemde oluşan giderler ise kredi vade tarihinde 

doğrudan gider yazılabileceği gibi ilgili varlığın maliyetine de eklenebilir. 
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GİRİŞ 

Küreselleşme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim, ülke sınırlarını 

ortadan kaldırmış ve bu dönemde dış ticaret işlemleri de belirgin bir değişikliğe uğramıştır. Dış 

ticaret işlemleri internet ve bilgisayar alanında uygulanmaya başlanmış, elektronik ticaret ve dış 

ticaret uygulamaları bir birbirleri ile entegrasyon süreci yaşanmıştır. 

Dış ticaret kavramı; bir birinden bağımsız ülkeler arasında ortaya çıkan mal ve hizmet 

hareketlerini (ithalat ve ihracat işlemlerinin tamamı) ve bunların parasal karşılıklarını ifade eder. Dış 

ticaret bir ülkenin ekonomik yönden gelişmesine, millî gelirinin artmasına, ülkeler arası ilişkilerinin 

iyileşmesine, ülkelerin tanıtımına büyük katkı sağlar. İthalat ülkeden döviz çıkışı; ihracat ise döviz 

girişi sağlamaktadır. Arzu edilen durum dış ticaret işlemlerinde ihracatın ithalattan fazla olmasıdır.  

Dış ticaret işlemlerinin tamamı mal ve hizmet hareketleri ve bunların parasal değerleriyle 

doğrudan ilişkili olduğu için dış ticaret şirketleri; yılsonunda iktisadi faaliyetlerinin şirket varlık ve 

kaynakları üzerinde oluşturduğu etkileri ile gelir ve gider durumuna olan yansımalarını ortaya 

koymalıdırlar. Bu bölümde dış ticaret şirketlerinde özellik arz eden muhasebe hesapları bazında 

dönem sonu muhasebe işlemleri üzerinde durulacaktır.  

1. DIŞ TİCARET VE DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 

Dış ticaret işlemleri, ülke içi ticaret işlemlerine göre çok karmaşık, daha masraflı ve çok 

dikkat gerektiren işlemlerdir. Dış ticaret ilişkisinde tarafların hak ve yükümlükleri açısından hukuki, 

yabancı para kullanılması yönünden kambiyo işlemleri, taşıma faaliyetleri yönünden nakliye ve 

sigorta, şirket ve ülke ekonomisine etkilerinin tespiti açısından muhasebe ve finans konuları göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

1.1. Dış Ticaret ve Önemi 

Türkiye’deki yerleşik işletmeler, diğer ülkelerdeki (yurt dışı) işletmelerle olan ticari 

ilişkilerini geliştirdikçe, mal ve hizmet satmak ya da almak suretiyle hem ülkenin ihtiyaçlarını daha 

ucuza karşılama hem de ülke kaynaklarını daha verimli kullanma gibi avantajlar elde ederler. Bu 

husus da ülkeye dünya piyasalarında rekabet gücü sağlar. Bu yüzden ülkeler mecburen dış ticaret 

yapmak zorunluluğunda kalırlar. 

İnsan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip mal ve hizmetlerin ülkeler arasındaki alım 

satımını içeren sözleşmelere dış ticaret denir (Yapraklı, 2020: 3).  Ülkeler arasında yapılan en eski 

ekonomik olayların başında gelen dış ticaret genel olarak dar ve geniş anlamlarda tanımlanabilir. 

Dar anlamıyla dış ticaret, bir ülkenin başka ülkelere mal satması (ihracat) ve başka ülkelerden mal 

satın alması (ithalat) şeklinde ifade edilmektedir. Bu yönüyle dış ticaretin kapsamı sadece 

uluslararası mal ihracatı ve ithalatı olarak ifade edilir. Geniş anlamda dış ticaret ise mal ticareti yanı 
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sıra uluslararası hizmet ticaretini (görünmez ticaret) ve uluslararası yatırım gelir-giderlerini de 

içermektedir (Utkulu, 2008: 2). 

Tarih boyunca insanların ihtiyaçlarının karşılanması yanında, ayni ve/veya nakdi kazanç elde 

edilmesine de imkân sağlayan dış ticaret, zaman içinde iletişim, ulaşım ve teknolojide meydana 

gelen hızlı gelişmelerle imkânlarını artırarak daha önce ticarete konu edilmemiş çok sayıda mal ve 

hizmetin ticarette aktif olmasını sağlamıştır. Böylece dış ticaret sürecine dâhil olan mal-hizmet ve 

ülke sayısında da artışlar olmuştur. 20. yüzyılda ticari ve mali küreselleşme eğilimlerinin artması, 

SSCB’nin yıkılması, ekonomik ve siyasi bütünleşme hareketlerinde artış olması ve değişen talep 

şartlarına uygun mal ve piyasaların ortaya çıkması ülkelerin dış ticaret hacimlerinin artmasına imkân 

sağlamıştır (Seyoum, 2009: 12-13). 

Ekonominin temelinde sınırsız insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla karşılanması yatmaktadır. 

Bu açıdan dış ticaret bir ülkenin mikro ve makro düzeydeki iktisadi yapısı ile doğrudan ilişki 

içindedir. Dış ticarette meydana gelen bir değişim yalnızca mikro ölçekli bir firmayı etkilemekle 

kalmaz tüm sektörü hatta ülkeyi de etkileyebilir. Gelişmekte olan ülkelerin ihracat imkânları 

gelişmiş ülkelere göre daha sınırlıdır ve bu ülkeler ekonomik kalkınmalarını sürdürülebilir hâle 

getirmek için büyük miktarlarda yatırım ve ara malı ithal etmek durumundadırlar. Yeterli tasarruf 

imkânı ve döviz gelirine sahip olmayan ülkelerde, giderek artan ve sürdürülemez hâle gelen dış 

ticaret açıkları, dış borçların artması, döviz rezervlerinin azalması ve dış finansman kaynaklarının 

yetersizliği veya kesilmesi gibi durumlar ciddi ekonomik krizlere yol açabilmektedir. Bu sebeple dış 

ticaret, hem ödemeler dengesi hem de üretim, yatırım, büyüme-kalkınma gibi ekonomik süreçler 

açısından önem arz etmektedir (Utkulu, 2008: 3-4). 

1.2. Dış Ticaret İşlemlerinde Dönem Sonu İşlemlerinin Gerekliliği 

Ülkelerin ticari ilişkileri kapsamında ekonomi içinde büyük etkiye sahip olan dış ticaret; 

uluslararası teslim şekilleri, ihracat, ithalat yönetmeliği, ödeme şekilleri, gümrük mevzuatı, diğer dış 

ticaret rejimleri gibi konularda önem kazanmaktadır. Dış ticarete konu olan mal ve hizmetlerin 

üretimi, tedariki, fiyatlandırılması, pazarlanması, ihracatın ve ithalatın gerçekleşmesi, ithalat ve 

ihracat dosyalarının açılmasından kapatılmasına kadar geçen süreçte muhasebe büyük öneme 

sahiptir (Gürsoy, 2017: 44).  

İşlemin niteliğine ve kapsamına göre dış ticarette bazı belgeler kullanılmaktadır. 

Muhasebede ‘belge varsa kayıt vardır’ kavramından hareketle dış ticarette kullanılan belgelerin 

sistemli bir şekilde muhasebe kaydının yapılması gerekir. 

İç ve dış denetimin, zamanında kayıt ile maliyet belirlemenin hızla önem kazandığı 

günümüzde, muhasebe uygulamalarında hesaplar arasında tekdüzelik esas alınmalıdır. Bu bağlamda 

ihtisas muhasebesi içinde yer alan “Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi” ne ihtiyaç vardır (Gürsoy, 
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2017: 43). İşletme yöneticileri faaliyetlerini kontrol etmek ve işletmenin gerçek durumunu 

görebilmek için hesap dönemleri sonunda envanter çıkarmak ihtiyacı hissederler. Ayrıca kanunlar 

da işletmelere envanter çıkarma zorunluluğu getirmiştir. 

Muhasebede dönemsellik kavramı gereği işletmeler her hesap dönemi başında yeniden 

kurulmuş sayılırlar. Geçmiş yıla ait sonuçları belli etmek ve gereksiz hesaplardan kurtulmak 

amacıyla net değerlerini hesaplarlar. Bu sebeple muhasebe tekniği yönünden dönem sonunda 

işletmeler envanter ve değerleme işlemlerini yaparlar. Yine dönem sonlarında net kazançlarına göre 

vergi ödemekle sorumlu oldukları için vergi kanunları açısından da dönem sonu işlemlerinin 

yapılması gerekir (Ülker ve Avder, 2011: 11).  

Dış ticaret yapan işletmelerin katma değer üretmesi yani verimli çalışması ülke ekonomisini 

de etkilediği için dönem sonunda yapılan envanter işlemleri ekonominin de daha verimli olmasını 

sağlayacaktır. 

1.3. Envanter ve Değerleme Kavramları 

Envanter kavramı, Türk Ticaret Kanunu’nda, Vergi Usul Kanunu’nda ve Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliğlerinde düzenlenmiştir. 

TTK’nın 66. maddesinde envanter; “Her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, 

alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde 

gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır” şeklinde 

ifade edilmiştir”. Ayrıca envanterin, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde 

çıkarılması gerektiği de belirtilmiştir.  

Aynı kanunun 67.maddesinde ise “envanter çıkarılırken, malvarlığı mevcudu, sondaj 

yöntemine göre ve genel kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit, miktar 

ve değer olarak belirlenir. Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun başka bir yöntemin uygulanması 

suretiyle, cins, miktar ve değer olarak malvarlığı mevcudunun güvenle tespiti sağlanabiliyorsa fizikî 

envanter gerekli değildir” denilerek envanter çıkarmada kolaylaştırıcı hükümlere de yer verilmiştir.  

VUK’ un 186. Maddesinde ise; “Envanter çıkarmak; bilanço günündeki mevcutları, 

alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve 

müfredatlı olarak tespit etmektir.” Aynı kanunun 185. Maddesinde “Envanter defterine işe başlama 

tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar 

kaydolunur ve bu tarihe bilanço günü denir” açıklama da vardır.  

Bu tanımlara bakarak envanter kavramı şu şekilde ifade edilebilir; “Genellikle her hesap 

dönemi sonunda ve periyodik olarak işletmedeki iktisadi kıymetlerin gerçek durumlarının ortaya 

çıkarılabilmesi için sayma, tartma ve ölçme suretiyle miktar olarak tespit edilmesi ve aynı zamanda 
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ticari kazancın da hesaplanabilmesi için VUK’da belirtilen değerleme ölçüleriyle değerlendirme 

işlemidir.” (Ülker ve Avder, 2011: 12-13). 

Dönemsonu envanter uygulamasında işletmenin mevcutları, alacakları ve borçlarının fiziki 

sayımına gidilerek muhasebe kayıtlarında yer alan ekonomik değerler ile işletme kaynaklarının 

gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı saptanmaktadır. Yani bu şekilde muhasebe kayıtları ile 

işletmenin gerçek durumu arasında bir fark olup olmadığı kontrol edilir. Buna muhasebe dışı 

envanter denir. Muhasebe dışı envanter işlemlerinin tamamlanmasından sonra belirlenen değerlerle 

muhasebede kayıtlı değerlerin karşılaştırılması yapılır ve farklılıklar varsa bu farklılıkların 

giderilmesi amacıyla düzeltme kayıtları yapılır. Bu düzeltme kayıtlarından sonra gelir ve gider 

hesapları kar ve zarar hesapları ile karşılaştırılarak ilgili döneme ilişkin faaliyet sonuçları ortaya 

çıkarılır. Bu da muhasebe içi envanter olarak adlandırılır. 

Değerleme kavramı ise VUK 258. Maddesinde “Vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili 

iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Değerleme, iktisadi kıymetlerin 

vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetlerin esas tutulacağı 

hükümleri değerlemenin genel felsefesini çizmektedir. 

İktisadi kıymetler sayma, tartma, ölçme gibi işlemlere tabi tutularak miktarları tespit 

edildikten sonra bu iktisadi kıymetlerin belli bir tarihteki değerinin para cinsinden ifade edilmesi 

işlemine ‘değerleme’ denilmektedir. 

1.4. Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan VUK Değerleme Ölçüleri 

Değerlemenin genel olarak tanımına bakıldığında değerleme;  işletmenin mali tablo 

unsurlarının değerinin ifade edilmesi şeklinde ele alınabilir. Bu kapsamda düşünüldüğünde 

değerleme esasları ve değerleme ölçülerinin işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını 

önemli derecede etkilediği görülür. Mali tablolardaki bilgilerin finansal bilgi kullanıcılarının 

ihtiyacını karşılaması doğrudan değerleme süreci ile ilişkilidir. Bu sebeple tarihi süreç içinde 

değerleme esaslarındaki eğilimler finansal bilgi kullanıcılarının taleplerindeki değişimlere göre 

farklılık göstermiştir (Tunçez, 2019: 209). 

VUK md.261 de belirtildiği üzere iktisadi kıymetler türüne ve özelliğine göre aşağıdaki 

ölçülerden biri ile değerleme işlemlerine tabi tutulur: 

a. Maliyet Bedeli: VUK md. 262’ye göre (26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan 7338 Sayılı VUK kapsamında 262.maddeye eklemeler yapılmıştır) maliyet 

bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan 

ödemelerle bunlarla ilgili bütün giderlerin toplamını ifade eder. Bu bağlamda satın alma bedelinin 

yanında; iktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; gümrük 

vergileri, gümrük komisyonları, yükleme, boşaltma, nakliye ve montaj giderleri, resim ve harçlar, 
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noter, tapu, mahkeme, değer tespiti, danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri yanında iktisadi 

kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur farklarının; 

emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde ise iktisadi kıymetin 

envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu kredilere ilişkin giderler 

(faiz giderleri ile kur farklarının diğer kısımlarını maliyet bedeline katmak veya genel giderler içinde 

göstermekte mükellefler serbesttir), iktisadi kıymetin stoklara veya envantere alındığı tarihe kadar 

ki depolama ve sigorta giderleri maliyete dâhil edilir.  

b. Borsa Rayici: Borsa rayici gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret 

borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki 

muamelelerinin ortalama değerlerini ifade eder (VUK md.263). Normal dalgalanmalar dışında 

fiyatlarda bariz kararsızlıklar görülen hallerde, son muamele günü yerine değerlemeye takaddüm 

eden 30 gün içindeki ortalama rayici esas olarak aldırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

c. Tasarruf değeri: Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz 

ettiği gerçek değerdir (VUK md.264). İktisadi kıymetlerden özellikle senetli alacaklar ve senetli 

borçlar istenirse tasarruf değer temelinde değerlenebilir. Ancak bir işletme alacak senetlerini tasarruf 

değeri ile değerlerse borç senetlerini de aynı ölçü ile değerlemek zorundadır (VUK md. 285). Banka, 

banker ve sigorta şirketleri senetli alacak ve borçlarını bu ölçü temelinde değerlemek zorundadırlar. 

d. Mukayyet Değeri: Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında 

gösterilen hesap değeridir (VUK md.265). Enflasyonist dönemlerde mali tabloları gerçeği 

yansıtmaktan uzaklaştıran bir değerleme ölçüsüdür. Senetsiz alacak ve borçlar, reeskont uygulaması 

yapılmayan senetli alacak ve borçlar, aktif ve pasif geçici hesaplara ilişkin kıymetler ve karşılıklar 

mukayyet değer ile değerlenir (Ülker ve Avder, 2011: 20). 

e. İtibari Değer: İtibari değer, her nevi senetlerle esham (hisse) ve tahvillerin üzerinde 

yazılı olan değerlerdir (VUK md.266). Bu değerleme ölçüsü nominal değer olarak da bilinir. 

f. Rayiç Bedeli: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir 

(VUK mükerrer md.266). Rayiç bedel, cari değer olarak da isimlendirilir. 

g. Vergi Değeri: Vergi değeri, bina ve arazinin Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine 

göre tespit edilen değeridir. 

h. Alış Bedeli: 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7338 Sayılı 

Vergi Usul Kanunu “Değerleme Ölçüleri” başlıklı 261. maddesinin birinci fıkrasına değerleme 

ölçüsü olarak “Alış bedeli” de eklenmiştir. Alış bedeli, bir iktisadi kıymetin satın alma bedelidir. 

İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesiyle ilgili diğer giderler alış bedeline katılmaz (VUK md. 

268/A). Hisse senetleri, portföyünün en az %51’i Türkiye’de kurulmuş olan şirketlerin hisse 

senetlerinden oluşan yatırım fonları bu ölçü ile değerlenir. 
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i. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti: Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen 

veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline 

nispeten haiz olacağı değerdir (VUK md.267). 

Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, 

çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış olan emtia ile 

maliyetlerinin hesaplanması mutat (alışılmış) olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve 

ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir (VUK md.278). 

Emsal bedeli sıra ile aşağıdaki esaslara göre tayin olunur:  

 Birinci sıra (Ortalama fiyat esası): Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile 

değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış 

yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından 

çıkarılacak olan "Ortalama satış fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık 

satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25 ten 

az olmaması şarttır. 

 İkinci sıra (Maliyet bedeli esası): Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli 

bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan 

satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat 

belli eder.  

 Üçüncü sıra (Takdir esası) (Değişik: 23/6/1982-2686/35 md.): Yukarıda yazılı esaslara 

göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca 

takdir yolu ile belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve 

kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır. Takdir 

edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur. Ancak, 

dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz. 

Emsal bedelinin mükellef tarafından bizzat hesaplandığı hallerde, bu hesaplara ait kayıt ve 

cetveller ispat edici belgeler olarak muhafaza edilir. Ücretle yapılan imalatta ücretin gerçek 

miktarının bilinmemesi veya doğru olarak tayin edilememesi hallerinde tespit edilecek emsal ücret 

de aynı esaslara göre tayin olunur. 

1.5. Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Hesaplar 

Hesap planı muhasebe sisteminin yapısını oluşturur ve muhasebe organizasyonun temelidir. 

Hesap planı benzer nitelikteki mali olayların aynı hesaplarda toplanmasını, denetimini, sonuçların 

karşılaştırılmasını ve birleştirilmesini sağlar. Meslek elemanlarının kullanacağı ana ve alt (yardımcı) 

hesapların seçimine kolaylık getirir. Dış ticaret alanında faaliyet yürütmeyi planlayan işletmelerin, 
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ilgili dönemin başında hesap planı düzenlerken ithalat ve ihracatta kullanılan hesaplar için yardımcı 

hesaplar oluşturması gerekir. 

Düzenlenen hesap planı aşağıdaki ölçütlere uygun olmalıdır (Gürsoy, 2017:45-46): 

 Dış ticaret faaliyetlerinin düzenli şekilde muhasebeleştirilmesine katkı sağlamak, 

 İlgililere sunulan bilgilerin açık, tutarlı, net ve anlaşılır olmasını sağlamak, 

 Mali tabloların geçmiş yıllar ve benzer işletmelerle karşılaştırılabilir olmasını sağlamak, 

 İç ve dış denetimin etkinliğini kolaylaştırmak, 

 Mali analizin gerçekleştirilmesini sağlamak. 

Dış ticaret işlemlerinde sıklıkla kullanılan bilânço, gelir tablosu ve maliyet hesapları aşağıda 

açıklanmıştır. 

100 KASA: Dış ticaret ile uğraşan firmalar, döviz ve TL, döviz türü bazında yardımcı 

hesaplar açarak bu hesabı kullanırlar. 

101 ALINAN ÇEKLER: Bu hesabı özellikle ihracat ve/veya ihraç kayıtlı satış yapan 

firmalar kullanabilmektedir.  

102 BANKALAR: İthalat veya ihracat bedellerinin elden ödenmesi gibi bir durum son 

derece nadir olduğundan bu hesabın kullanımı yaygındır. Dış ticaret firmaları döviz ve TL, döviz 

türü, banka şubesi bazında yardımcı hesaplar açmak suretiyle bu hesabı detaylandırabilirler. 

120 ALICILAR: Özellikle ihracat yapan firmaların kullandığı bir hesaptır. Dış ticaret ile 

uğraşan firmalar hesabı müşteri adı bazında alt hesaplar açarak detaylandırabilir. 

121 ALACAK SENETLERİ: Özellikle ihracat veya ihraç kayıtlı satış yapan firmaların mal 

bedeli karşılığında senet aldığı (kabul kredili ödemelerde poliçe alınması gibi) durumlarda 

kullanılan bir hesaptır. Dış ticaret şirketleri bu hesabı yabancı paralı senetler, TL cinsinden senetler 

temelinde alt hesaplar ile detaylandırabilirler. 

150 İLK MADDE VE MALZEME: Dış ticaret ile uğraşan firmalar, ilk madde cinsi bazında 

ve gümrük rejimi (dâhilde işleme, serbest kullanım) bazında alt hesaplar kullanabilirler. 

151 YARI MAMULLER – ÜRETİM ve 152 MAMULLER: Dâhilde işleme, hariçte 

işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında üretim yapan firmalar, gümrük 

rejimi ve mamul bazında alt hesaplar kullanarak bu hesapları detaylandırılabilirler. 

153 TİCARİ MALLAR: İthal ettiği malı doğrudan satan veya iç piyasada tedarik ettiği malı 

doğrudan ihraç eden firmalar, mal cinsi bazında ve ihraç kayıtlı olup olmaması bazında alt hesaplar 

kullanarak bu hesabı detaylandırılabilirler. 

157 DİĞER STOKLAR: Konsinye olarak ihraç edilen, antrepo rejiminde bulunan, geçici 

depolama statüsünde bulunan, yolda nakliye aracında bulunan, gümrük kontrolü altında işleme 

rejiminde bulunan, bedelsiz ithal edilen, ithal veya ihraç edilirken zayi olan veya zarar gören, dâhilde 
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işleme rejimi altında ortaya çıkan ikincil ürünler bu hesapta izlenir. Dış ticaret firmaları bu hesabı 

ürün veya gümrük rejimi bazında alt hesaplar şeklinde detaylandırabilir. 

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI: İthal edilecek olan mal dolayısıyla katlanılan 

nakliye, sigorta, yükleme, boşaltma, banka, ardiye, liman, antrepo, banka ve gümrük müşaviri gibi 

malın maliyetine yansıtılacak masrafların ve mal bedeli olarak peşin yapılan ödemeler izlenir. Bu 

hesap her bir ithalat dosyası/sipariş numarası, masraf türü, satıcı bazında alt hesaplar açmak suretiyle 

detaylandırılabilir. 

191 İNDİRİLECEK KDV: İthal edilen emtia için gümrük idaresine yatırılan KDV bu 

hesabın borcuna kaydedilerek indirime konu edilmektedir. 

192 DİĞER KDV: Teşvikli yatırım mallarında ve ihraç kayıtlı satışlarda kullanılan bir hesap 

olup teşvik ve ihraç kayıtlı satış durumuna göre alt hesaplar kullanılabilmektedir. 

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR: Hesap kullanım amaçlarına ve makine çeşitlerine 

göre bölümlenebilir. Envanterde bulunan tesis makine cihazın yurtdışına satıldığı veya makinelerin 

yurt dışından ithal edildiği durumlarda bu hesap kullanılmaktadır. 

254 TAŞITLAR: İthal edilen taşıtlar bu hesaba borç kaydedilirken envanterde bulunan 

taşıtların yurtdışına satılması durumunda hesap alacaklandırılır. 

255 DEMİRBAŞLAR: İthal edilen demirbaşlar bu hesaba kaydedilir. Envanterde bulunan 

demirbaşların yurtdışına satıldığı durumlarda bu hesaptan çıkış yapılır. 

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR: İthal edilen yatırım mallarının takip edildiği 

hesaptır. Özellikle, yatırım teşvik kapsamında tesis kuran, parçalar halinde büyük makine, vinç gibi 

duran varlık ithal eden işletmelerce kullanılır. 

259 VERİLEN AVANSLAR: Yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran 

varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemeleri bu hesapta takip edilir. Sipariş avansıyla ilgili 

giderleri de kapsar.  

260 HAKLAR: İthalatçılar tarafından edinilen çoğaltma ve distribütörlük hakları gibi 

varlıklar bu hesapta takip edilir. 

300 BANKA KREDİLERİ: İthalat bedellerinin banka kredisi yoluyla ödenmesi durumunda 

kullanılan hesaptır.  

320 SATICILAR: İthalat işlemlerinde sipariş için verilen avanslarda 159 Verilen Sipariş 

Avansları hesabı yerine 320 Satıcılar hesabının borçlandırılması suretiyle kayıt yapıldığı da 

olabilmektedir. Zira şirketler mal alımı yapılan her bir firma ile olan alacak borç dengesini 

izlememek adına 320 Satıcılar hesabında cari hesap şeklinde alt hesaplar çalıştırabilmektedir. Ancak 

320 Satıcılar hesabı pasif karakterli bir hesap olduğundan, bilanço dönemlerinde hesabın borç 

bakiyesi 159 Verilen Sipariş Avansları hesabının borcuna aktarılarak hesabın borç bakiyesi 
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vermesinin önüne geçilmekte, dönem başında ters kayıt yapılarak hesap yeniden borç bakiyesi verir 

hale getirilmektedir.  

321 BORÇ SENETLERİ: Kabul kredili ödeme şekline göre ithalat yapan şirketlerin 

poliçeyi imzalamasıyla bu hesabın çalıştırılması gerekmektedir.  

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI: Özellikle peşin ödeme şeklinde ihracat yapan 

firmaların kullandığı bir hesaptır.  

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR: Royalti ve lisans ödemesi 28, ithal edilen eşya 

için yurtdışında yapılan muhtelif masraflar, ithal edilen makinenin kurulumunun yurtdışı 

mühendislerce yapılması gibi durumlarda tevkif edilen KDV ile gelir/kurumlar vergisi bu hesapta 

alt hesaplar açılmak suretiyle takip edilmektedir. Ayrıca ödenecek Özel Tüketim Vergisi de bu 

hesapta izlenir. 

  391 HESAPLANAN KDV: İthal edilen eşyanın iç piyasaya satışında ve ihraç kayıtlı 

satışlarda kullanılmaktadır.  

392 DİĞER KDV: Bu hesap; teşvikli yatırım mallarının ithalinden doğan, ertelenen KDV 

ve ihraç kaydıyla satış nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek KDV gibi ihtiyaca göre bölümlenir. 

Yatırım teşvik belgelerinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde ertelenen KDV bu hesaba 

borç, ödenmek üzere pasifteki tahakkuk hesabına alacak kaydedilir. Vergi dairesince tecil olunan 

KDV, 391 Hesaplanan KDV hesabının borcu mukabili bu hesaba alacak, mevzuat gereği yapılacak 

terkin sonucunda borçlusunun alacağı mukabili bu hesaba borç kaydedilir. İhracatın 

gerçekleşmemesi halinde ise, tecil olunan KDV, 391 Hesaplanan KDV hesabının alacağı mukabili 

bu hesaba borç kaydedilir.  

600 YURTİÇİ SATIŞLAR: İthal edilen eşyanın iç piyasaya satışında ve ihraç kayıtlı 

satışlarda kullanılmaktadır. 

601 YURTDIŞI SATIŞLAR: Bu hesap yurt dışına satılan mal ve hizmetler karşılığında 

alınan ya da alınacak olan toplam değerlerin takip edilmesinde kullanılır. Satış gerçekleştiğinde 

hâsılat tutarı bu hesaba alacak kaydedilir. 

 610 SATIŞTAN İADELER (-): İhraç edilen eşyanın iade edildiğinde (geri geldiği 

durumlarda) kullanılan bir hesaptır.  

611 SATIŞ İSKONTOLARI (-): İhraç edilen eşya için gelen reklamasyon faturaları 29 bu 

hesapta takip edilir. 

                                                             
28 İthal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili olarak patent, dizayn, 

know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar adı altında yapılan ödemeleri ifade 

eder. 
29 Satışı gerçekleştirilen malın yeterli özellik, nitelik, kalite ve belirlenen standarda uygun olmaması sebebiyle alıcı ve 

satıcının uzlaşarak belirlediği yeni duruma uygun olarak, alıcı tarafından düzenlenen belgedir. 
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 612 DİĞER İNDİRİMLER (-): Özellikle ihraç kayıtlı satışlarda, imalatçı aleyhine oluşan 

kur farkı için ihracatçının düzenlediği fatura, imalatçı tarafından bu hesapta takip edilir. 

 620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ  

Özellikle imalatçılar tarafından ihraç edilen ürünler ile dâhilde işleme rejimi sonucunda 

üretilen mamuller sebebiyle bu hesap kullanılır. 

  621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ: Hazır mal alıp ihraç edenler ve ithal ettiği 

ticari malı satanlarca kullanılan bir hesaptır.  

622 SATILAN HİZMET MALİYETİ: Dâhilde işleme rejimi kapsamında fason işlemlerde 

kullanılan bir hesaptır.  

631 – 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ: İhraç edilen eşya için 

yapılan nakliye, sigorta, liman, komisyon gibi masraflar ile ithal edilen eşya için yapılan royalti ve 

lisans ödemeleri bu hesaplarda takip edilmektedir.  

646 KAMBİYO KARLARI: Yabancı paralarla bir işlem yapılması sonucu oluşan kur artışı 

ile döviz tevdiat hesapları ve yabancı paralı borç ve alacakların dönem sonu değerlemesinin 

yapılmasıyla oluşan kur farkları bu hesabın alacağına kaydedilmektedir. Özellikle; peşin ödemeli 

ithalatlarda transfer tarihinden sonra kurun yükselmesi, mal mukabili ödeme şekliyle ithal edilen 

mal bedelinin ödendiği gün kurun düşmesi, bedelin döviz üzerinden hesaplandığı ihraç kaydıyla 

teslim alınan malın ödeme tarihinde kur düşmesi hallerinde kullanılır.  

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR: Satılmış olması sebebiyle işletme 

stoklarından çıkarılmış bir mal için ithalatçı lehine oluşan fiyat farkları, credit note 30, geri alınan 

vergiler ile imalatçı firmaya fatura edilen reklamasyon giderleri bu hesapta takip edilir.  

 656 KAMBİYO ZARARLARI: Yabancı para üzerinden yapılan işlemlerde ortaya çıkan 

ve işletme aleyhine oluşan kur farkları bu hesapta takip edilmektedir. 

659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR: Satılmış olması dolayısıyla işletme 

stoklarından çıkarılmış bir mal için gelen fiyat farkı, vade farkı debit note, kalite farkı faturaları ile 

bu faturaların gümrüğe beyan edilmesi sebebiyle ödenen vergiler ile satış hâsılatından ödenen paylar 

ve dâhilde işleme rejiminde ödenen telafi edici vergiler bu hesapta takip edilir.  

780 FİNANSMAN GİDERLERİ: İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 

borçlanılan tutarlarla ilgili faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler bu hesaba borç kaydedilir. 

Mal mukabili, kabul kredili ödeme şeklinde kur artışları, vade farkı faturaları, satılmış olması 

dolayısıyla işletme stoklarından çıkarılmış bir mal için ödenen iskonto bedelleri, sonraki hesap 

dönemlerinde ödenen faiz giderleri bu hesapta takip edilir. Hesap dönem sonunda 781 Finansman 

                                                             
30 Alacak notu (credit note) ve borç notu (debit note), uluslararası ticaret yapan şirketlerce ticarette genellikle 

öngörülmeyecek şekilde ortaya çıkan maliyetlere ilişkin unsurları karşılıklı olarak dengelemek amacıyla kullanılan 

alacak veya borç dekontlarıdır. 
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Giderleri Yansıtma hesabının alacağı karşılığında 660/661 Kısa veya Uzun Vadeli Borçlanma 

Giderleri hesaplarına aktarılır. 

2. DIŞ TİCARET İŞLETMELERİNDE DÖNEMSONU MUHASEBE 

UYGULAMALARI 

2.1. Kasa Hesabı ve Yabancı Para Kasası İşlemleri 

Kasa hesabı bir aktif hesaptır. Tek düzen hesap planında dönen varlıklar grubunda yer alır. 

Türk Lirası kasası ve Yabancı Para kasası olarak izlenebilir. Yabancı paralar 100 KASA hesabının 

alt hesaplarında takip edilir. Yabancı paralar alındığında sürekli envantere göre alış kuru üzerinden 

maliyet değeriyle hesaba borç ve kasadan çıkanlar ise alış kuru üzerinden maliyet değeri ile alacak 

kaydedilir. 

Kasaya alınan yabancı paralar banka veya herhangi bir finans kurumundan tedarik edilmiş 

ise banka finans kuruluşunun efektif satış kuru ile parayla ölçülme kavramı gereğince Türk Lirasına 

çevrilerek 100 KASA hesabında yabancı para cinsinden alt hesaba borç kaydedilir. Kasada yer alan 

yabancı para, elden çıkarılmak istendiğinde (satıldığında veya herhangi bir ödeme için 

kullanıldığında) kayıtlı (maliyet) değeri üzerinden 100 KASA hesabının yabancı para cinsinden 

açılan yardımcı hesabına alacak olarak kaydedilir. Kayıtlı kur ile işlem günündeki kur arasında 

olumlu kur farkları 646 KAMBİYO KÂRLARI hesabına alacak, olumsuz kur farkları ise 656 

KAMBİYO ZARARLARI hesabına borç kaydedilir. 

Örnek: ABC Pazarlama İthalat ve İhracat İşletmesinin yurt içi, yurt dışı finansal olaylarında 

kullanmak üzere satın aldığı, sattığı ve dönem sonunda değerlemeye tabi tuttuğu yabancı para 

hareketlerine ait işlemler ve muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir.  

1. 05.12.202X’de, serbest piyasadan 100.000$ satın aldı. İşlem günü 1$=17,59 TL  

05.12.202X Borç Alacak 

100 KASA  
   100.02 Yabancı Para Kasası 

                              100 KASA      
(100.000-$*17.59 TL)                           

1.759.000  

 

 
1.759.000 

2. 18.12.202X tarihinde, işletmenin yabancı para kasasında 1$ =17,59 TL’den kayıtlı 

20.000.- dolar satılmıştır. Satış günü 1 $ = 17,45 TL’dir  

18.12.202X Borç Alacak 

100 KASA  

656 KAMBİYO ZARARLARI  

                              100 KASA  
                                100.02 Yabancı Para Kasası  

(20.000-$*17.59 TL) 

349.000 

    2.800 

 

 

 
351.800 

3. 26.12.202X tarihinde, işletmenin yabancı para kasasında 1$=17,59 TL’den kayıtlı 30.000.-

dolar satılmıştır satış günü 1$= 17,65 TL’dir.  
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26.12.202X Borç Alacak 

100 KASA  
   100.01 TL Kasası         

                         100 KASA  
                             100.02 Yabancı Para Kasası 

                         646 KAMBİYO KARLARI 

(30.000-$*17.59) 

529.500 
 

 

 
 

527.700 

 
   1.800 

4. 31.12.202X tarihinde, işletmenin yabancı para kasası, dönem sonu (bilânço günü) itibari 

ile değerleme işlemine tabi tutulur. 31.12.202X tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı 

döviz kuru 1 $ = 17.53 TL ise değerleme işlemleri:  

05.12.202𝑋 𝑡𝑎𝑟𝑖ℎ𝑙𝑖 𝑘𝑢𝑟   50.000 ∗  17,59 =  879.500 

31.12.202𝑋 𝑡𝑎𝑟𝑖ℎ𝑙𝑖 𝑘𝑢𝑟   50.000 ∗  17,53 =  876.500  

 

 

31.12.202X Borç Alacak 

656 KAMBİYO ZARARLARI  

                 100 KASA  
                     100.02 Yabancı Para Kasası                

3.000  

3.000 

5. 31.12.202X tarihinde işletmenin yabancı para kasası dönem sonu (bilanço günü) itibarıyla 

değerleme işlemine tabi tutulmuştur.31.12.202X tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı 

döviz kuru 1 $ =17,63 TL ise değerleme işlemleri: 

05.12.202𝑋 𝑡𝑎𝑟𝑖ℎ𝑙𝑖 𝑘𝑢𝑟  50.000 ∗  17,59 = 879.500 

31.12.202𝑋 𝑡𝑎𝑟𝑖ℎ𝑙𝑖 𝑘𝑢𝑟  50.000 ∗  17,63 =  881.500 

31.12.202X Borç Alacak 

100 KASA  
     100.02 Yabancı Para Kasası 

                         646 KAMBİYO KARLARI   

2.000 
 

 
 

2.000 

6. 20.12.202X tarihinde yurtdışına 10.000€’luk satış yapılmıştır (1€= 19,00TL). Alıcı firma 

işletmeye kurye aracılığı ile mal bedelini teslim etmiştir.   

20.12.202X Borç Alacak 

100 KASA  
     100.02 Yabancı Para Kasası 

                         601 YURTDIŞI SATIŞLAR   

190.000 

 

 

 

190.000 

7. Dönemsonu itibariyle 1€= 20,00 TL olması durumunda yapılması gereken kayıt şu şekilde 

olacaktır. 

31.12.202X Borç Alacak 

100 KASA  
     100.02 Yabancı Para Kasası 

                         601 YURTDIŞI SATIŞLAR 

10.000 

 

 

 
10.000 
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2.2. Yabancı Paralı Alınan Çekler Hesabı 

Bu tür çekler, yurt içinde veya yurt dışında yabancı para cinsinden alınan çeklerin takip 

edildiği hesaptır. Çekler, alındığında işlem günündeki Merkez Bankası efektif döviz alış kuru ile 

TL’ye çevrilerek, 101 ALINAN ÇEKLER hesabına alt hesapları ile birlikte borç kaydedilir. Alınan 

çekler tahsil edildiğinde, elden çıkarıldığında (üçüncü kişilere devredildiğinde) işlem günündeki 

Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden 101 ALINAN ÇEKLER hesabına alt hesapları ile 

birlikte alacak kaydedilir. 

Yabancı paralı çeklerin kayıtlı kuru ile elden çıkarıldığı günkü kur arasındaki olumlu kur 

farkları cari dönem ihracatıyla ilgiliyse 601 YURTDIŞI SATIŞLAR hesabına alacak, cari dönemle 

ilgili değil ise 646 KAMBİYO KÂRLARI hesabına alacak, olumsuz kur farkları ise cari dönemdeki 

ihracatla ilgili ise 612 DİĞER İNDİRİMLER hesabına, cari dönemle ilgili değilse 656 KAMBİYO 

ZARARLARI hesabına borç kaydedilir. 

 

2.3. Yabancı Paralı Bankalar Hesabı 

Yabancı Paralı Döviz Tevdiat hesapları, bankalardaki vadeli ve vadesiz döviz tevdiat 

hesaplarının izlendiği hesaplardır. Bankalar hesabının alt hesabı olarak takip edilir. Bankaya yurt 

dışından ihracat bedeli için yabancı para havalesi geldiğinde önce döviz tevdiat işlemlerinde izlenir. 

Yurtdışı alıcı cari hesabı ile bankaya gelen havale arasındaki olumlu kur farkı, cari dönemdeki 

ihracat ile ilgiliyse 601 YURT DIŞI SATIŞLAR hesabına alacak, değil ise 646 KAMBİYO 

KÂRLARI hesabına alacak kaydedilir. Olumsuz kur farkları da cari dönemdeki ihracatla ilgiliyse 

612 DİĞER İNDİRİMLER hesabına borç, değil ise 656 KAMBİYO ZARARLARI hesabına borç 

olarak kaydedilir. 

Yabancı paralı döviz tevdiat hesapları dönem sonunda değerlemeye tabi tutulur. Değerleme 

işlemi yabancı para kasası hesapları gibi borsa rayici ile borsa rayici yoksa Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından değerlemeye uygulanacak kur ile değerlenir (VUK md. 280). Ülkemizde 

yabancı para borsası bulunmadığından değerlemede ilgili bakanlığın ilan ettiği kur dikkate 

alınmaktadır. 

Örnek: 02.09.202X fiili ihracat tarihli ve 1$ =17.50 TL’ den kayıtlı 100.000 $’lık ABC 

şirketinden olan vadeli akreditifli ihracat mal bedeli 22.10.202X tarihli ve 13548 numaralı döviz 

alım belgesi ile tahsil edilmiştir. Tahsilat günü 1$ = 17.60 TL’ dir. 

02.09.202𝑋 𝑡𝑎𝑟𝑖ℎ𝑙𝑖 𝑘𝑢𝑟 100.000 ∗  17.50 =  1.750.000 

22.10.202𝑋 𝑡𝑎𝑟𝑖ℎ𝑙𝑖 𝑘𝑢𝑟 100.000 ∗  17.60 =  1.760.000 
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22.10.202𝑋 Borç Alacak 

102 BANKALAR HESABI 
    102.02.02.01 A bankası – dolar hesabı 

               120 ALICILAR  
                   120.02 ABC Şirketi  

               601YURTDIŞI SATIŞLAR 
                   601.03.İhracat kur farkı geliri 

1.760.000  

 
1.750.000 

 

    10.000 

Örnek: 

1. İşletme kasasında mevcut 2.000 €, efektif alış kuru 18 TL üzerinden bir bankada açtırılan 

döviz tevdiat hesabına 01.09.202X tarihinde yatırılmıştır.  

 

 

 

 

 

2. İlk işlemden 7 (yedi) gün sonra efektif alış kuru 17,50 TL üzerinden aynı vadesiz döviz 

tevdiat hesabına 800 € daha yatırılmıştır.  

 

08.09.202X Borç Alacak 

102 BANKALAR  
     102.02.02.02 A bankası – Euro hesabı 

               100 KASA  
                   100.02 Yabancı para kasası 

14.000  
 

14.000 

3. Bir müddet sonra 1.600 €, bankanın döviz alış kurunun 17,55 TL olduğu tarihte Türk 

Lirasına çevrilip, ticari mevduat hesabına aktarılmıştır. 

Dönem sonlarında, döviz hesabında bulunan mevcut yabancı paralar Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından belirlenen döviz kurları ile değerlemeye tabi tutulur. Bu örnekte dönem 

sonunda 1.200 Euro mevcuttur ve döviz alış kuru 19,63 TL’dir. 

Hesap bakiyesi = 21.920 

Değerleme sonucu  = 23.556  (1.200 € * 19,63 TL)   

Kambiyo geliri =   1.636 

  

01.09.202X Borç Alacak 

102 BANKALAR  
     102.02.02.02 A bankası – Euro hesabı 

                 100 KASA  
                    100.02 Yabancı para kasası 

36.000  

 

36.000 

 

01.10.202X Borç Alacak 

102 BANKALAR  
    100.01 TL Mevduat hesabı 

             102 BANKALAR  
               102.02.02.02 A bankası–Euro hesabı 

(1600 € * 17,55 TL) 

28.080  

 
28.080 
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31.12.202X Borç Alacak 

102 BANKALAR  
     102.02.02.02 A bankası – Euro hesabı 

                        646 KAMBİYO KARLARI                   

1.636  
 

1.636 

2.4. Yabancı Paralı Yurtdışı Vadeli (Kredili) Alacaklar 

Bu hesap 120 ALICILAR hesabının alt (yardımcı) hesabıdır. Mal ve hizmet ihraç eden 

işletmelerin, yurt dışından alacakları için kullanılır. İhracat işlemlerinde fiili ihracat gerçekleştiğinde 

120 ALICILAR hesabına döviz cinsinden alt hesabı ile birlikte borç, 601 YURT DIŞI SATIŞLAR 

hesabına alacak kaydedilir (www.megep.meb.gov.tr). Dönem sonunda müşterilerden olan TL 

cinsinden alacaklar kayıtlı değerlerle (VUK Md. 281), yabancı para cinsinden olan alacaklar ise 

borsa rayici ile değerlenir, borsa rayici yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığının değerleme günündeki 

döviz alış kuru ile değerlemeye alınır. 

Örnek: A İşletmesi, bayisi B’ye 01.12.202X tarihinde 2.000$ karşılığı senetsiz (kredili) 

olarak mal satmıştır. Malzemelerden 500$’lık kısmı 10 gün sonra iade edilmiştir. KDV oranı % 18 

olup KDV’ler peşin tahsil edilmekte ve ödenmektedir. Satış tarihindeki dolar kuru 1$=17.00TL, iade 

tarihinde 1$=17.10TL’dir. 31.12.202X tarihindeki kur 1$=17.40TL’dir.  

01.12.202X Borç Alacak 

120 ALICILAR  
      120.02 B Bayisi 

100 KASA  

              601 YURTDIŞI SATIŞLAR  
              391 HESAPLANAN KDV    

34.000 

 

6.120 

 

 

 

34.000 
6.120 

İade işlemine ait muhasebe kaydı 

 

Dönem sonu değerleme işlemine ilişkin muhasebe kaydı: 

120.02 B Bayisi hesabı değerleme öncesi bakiyesi: 34.000 - 8.550= 25.450 TL’dir. 

Hesabın dolar olarak bakiyesi: 2.000 – 500 =1.500 $’dır. 

Buna göre hesabın 31.12.20xx tarihli kur değeri:17,40×1.500 = 26.100 TL’dir.  

Bu durumda kayıtlı değer ile döviz kuruna göre bulunan değer arasındaki fark olan 26.100 - 

25.450 = 650 TL kur geliri kayıtlara aşağıdaki gibi yansıtılacaktır: 

 

 

 

  

11.12.202X Borç Alacak 

610 SATIŞTAN İADELER  

191 İNDİRİLECEK KDV 

                        100 KASA  
                        120 ALICILAR     

8.550 

1.539 

 

 

 

1.539 
8.550 

31.12.202X Borç Alacak 

120 ALICILAR  
    120.02 B Bayisi 

                   646 KAMBİYO KARLARI 

650 

 
 

 

 
650 
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2.5. Yabancı Paralı Senetli Alacaklar 

Yurt içi ve yurt dışı müşterilere yapılan mal ve hizmet satışları karşılığında yabancı para 

birimi üzerinden alınan senetler 121 ALACAK SENETLERİ hesabına alt hesapları ile birlikte borç 

yazılır. Yabancı paralı alacak senedi alış tarihindeki Merkez Bankası efektif döviz alış kuru 

temelinde TL’ye çevrilir ve TL karşılığındaki değeri borç olarak kaydedilir. 

Yabancı paralı alacak senetlerinin tahsil edilmesi, elden çıkarılması, devredilmesi ve dönem 

sonunda (31.12.20xx.) değerlemesi ile ilgili kur farkları ise 101 ALINAN ÇEKLER hesabında 

olduğu gibi kaydedilir. 

Örnek: Güney A.Ş.’nin faaliyetleri aşağıdaki gibidir. 

1. Güney A.Ş. Belçika’da yerleşik bir firmaya 50.000 €’luk ürünü 01.12.2022 günü 

31.03.2023 vadeli poliçe karşılığı ihraç etmiştir. Fiili ihracat günü 1€ =17.40 TL’dir. 

2. Dönem sonunda Güney A.Ş. portföyündeki senetlere iç iskonto esasına göre reeskont 

hesaplamıştır. Bilanço gününde 1€ =17.45 TL, LIBOR % 3’dür.  

3. Senetler vade tarihinde tahsil edilmiştir. Tahsilat tarihinde 1€= 17,00 TL’dir.  

Güney A.Ş.’nin işlemlerine yönelik aşağıda sıralananlar yapılacaktır: 

 Ürün ihracına yönelik yapılması gereken kayıtlar 

 Değerleme kayıtları 

 Dönem sonunda reeskont hesaplanıp muhasebe kaydının yapılması 

 İzleyen dönemin başında reeskontu hesaplanan senetlerle ilgili yapılacak kayıt, 

 Tahsilat işlemine yönelik kayıt 

Not: KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, yurtdışında gerçekleşen mal teslimleri 

ile yurt dışında ifa edilip yine yurtdışında yararlanılan hizmetler KDV'nin konusuna girmemektedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı paralı Alacak senetlerinin iç iskonto yöntemine göre reeskont hesabı şöyledir; Vade 

90 gün LIBOR: %3. VUK’ un 280. Maddesine göre senetlerde faiz oranı belirtilmiş ise reeskont 

01.12.2022 Borç Alacak 

121 ALACAK SENETLERİ  
    121.02.Yabancı Paralı Senetler 

                   601 YURTDIŞI SATIŞLAR  
(50.000*17.40) 

870.000 
 

 

 
870.000 

31.12.2022 Borç Alacak 

121 ALACAK SENETLERİ  

    121.02.Yabancı Paralı Senetler 

                 601 YURTDIŞI SATIŞLAR 
                     601.02.İhracat kur farkı geliri 
( 50.000*(17.45-17.40)) 

2.500 

 

 

 

 

2.500 
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hesaplamasında belirtilen oran dikkate alınır. Şayet faiz oranı belli değil ise değerleme gününde 

geçerli olan LİBOR (Londra Bankalar Arası Faiz Oranı) dikkate alınır 

 Reeskont Tutarı= 
50000𝑥3𝑥90

365𝑥100+(3𝑥90)
 = 

13.500.000

36.770
  = 367.15 € *17.45 = 6.406,77 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Yurtdışı Üretim ve Stok Hesapları 

Tekdüzen Hesap Planında yer alan 150 İLK MADDE VE MALZEME, 151 YARI 

MAMULLER-ÜRETİM, 152 MAMULLER, 153 TİCARİ MALLAR, 157 DİĞER STOKLAR 

hesapları bu grupta izlenir. Hesapların ithalatıyla ilgili girdiler önce 159 VERİLEN SİPARİŞ 

AVANSLARI hesabında takip edilir, ithalat süreci sona erdiğinde bu hesapta toplanan tutarlar ilgili 

hesaplara aktarılır. Dış ticarette de yurt içi ticarette olduğu gibi taraflar arasında uzun yıllara dayalı 

ticari güven tesis edilmişse daha az maliyetli ve vadeli almaya imkân veren Mal Mukabili Ödeme 

yöntemi tercih edilebilmektedir. 

Bu yöntem; ithalatçının, malı belgeleriyle birlikte teslim alması ve sözleşmedeki vade 

tarihinde ihracatçının bankasına mal bedelini transfer etmesi şeklinde işler. İthalat gerçekleştikten 

sonra ödeme yapıldığından dolayı ithalat tarihi ile ödeme tarihi arasındaki olumlu/olumsuz kur 

farkları gelir tablosu hesaplarında muhasebeleştirilir. Mal mukabili alımlarda ithalata ait muhabir 

banka masrafları ve olumsuz kur farkları peşin alımlarda olduğundan farklı muhasebeleştirilir. Peşin 

alımlarda mal maliyetine katılan bu giderler mal mukabili alımlarda dönem giderleri olarak 

muhasebeleştirilir (Yılmaz, 2020: 58-59). 

Örnek:  

1) Yıldız A.Ş. Fransa’dan 100.000 $’lık hammadde ithalatını peşin havale yoluyla 

gerçekleştirmiştir. İşletme, 15.05.202X tarihinde şubesine talimat vererek 100.000$’lık mal bedelini 

ihracatçının bankasına havale etmiştir. Havale masrafı olarak 500 TL ödenmiştir. 1$ =17,50 TL, 

teslim şekli FOB’dur. 

31.12.2022 Borç Alacak 

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ  
             122 ALACAK SEN. REESKONTU 

 

6.406,77 
 

 

 
6.406,77 

01.01.2023 Borç Alacak 

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU 

              647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 

6.406,77 

 

 

6.406,77 

31.03.2023 Borç Alacak 

102 BANKALAR 
    102.02. Döviz Tevdiat Hesabı 

656 KAMBİYO ZARARLARI               

              121 ALACAK SENETLERİ  
                 121.02.Yabancı Paralı Alac. Senetleri 

850.000 
  22.500 

 

 

 
 

872.500 
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2) 28.05.202X tarihinde mallar gümrükten teslim alınmıştır. Gümrük beyannamesi ile 

birlikte ihracatçı faturası da alınmıştır. Beyanname üzerindeki kur 1$=17,59 TL’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Yurtdışı Avans Hesapları 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre yurt içinden ya da yurt dışından satın 

alınmak üzere siparişe bağlanan stoklara yönelik yapılan avans ödemeleri 159 VERİLEN SİPARİŞ 

AVANSLARI hesabında izlenecektir. 

Yurt dışı alımlarda ihracatçı ile ithalatçı tarafların birbirlerine yeterince güvenmediği 

durumlarda araya uluslararası güvene sahip bankalar girmektedir. Bankalarda hem ithalatçıyı hem 

de ihracatçıyı koruyan akreditif işlemi ile bu takibi yapmaktadır (Kaya, 2010: 329). 

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI hesabının borcuna ürünün ithaline ilişkin, ürün 

bedeli, kredi faizleri, navlun, sigorta, banka masrafları, fonlar, komisyonlar, gümrük vergisi, 

yükleme boşaltma giderleri kaydedilir. İthalat tamamlandıktan sonra bu hesabın bakiyesi ithal edilen 

ürünün cinsine göre ilk madde ya da ticari mallar hesabına devredilir.  

Yine yurtdışı satışlarda ise alınan sipariş avansları için 340 ALINAN SİPARİŞ 

AVANSLARI hesabı kullanılır. Bu hesapta ithalât işlemlerinde, yurt dışı müşterilerden alınan 

yabancı para cinsinden avanslar izlenir. Yurt dışı alıcılardan sipariş avansı olarak gelen havale veya 

yabancı para, geldiği tarihteki T.C. Merkez Bankası alış kuru ile bu hesaba alacak kaydedilir. Hesap, 

avansla ilgili mal veya hizmetin yurt dışına sevk edildiği (fiili ihracat) tarihte kapatılmalıdır. Avansın 

alındığı tarihteki kayıtlı (maliyet) değeri ile kapatıldığı tarihteki değeri arasındaki kur farkı meydana 

gelebilir. Kur farkı meydana gelmesi hâlinde, olumlu kur farkları cari dönemdeki ihracat ile ilgili 

ise 601 YURT DIŞI SATIŞLAR hesabına, cari dönemle ilgili değil ise 646 KAMBİYO KÂRLARI 

hesabına alacak kaydedilir. Olumsuz kur farkları ise cari dönemdeki ihracat ile ilgili ise 612 DİĞER 

İNDİRİMLER hesabına, cari dönemle ilgili değil ise 656 KAMBİYO ZARARLARI hesabına borç 

kaydedilir. 

  

15.05.202X Borç Alacak 

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 
   159.02.01 Fatura bedeli  :        1.750.000 

    159.02.02 Havale masrafı :               500 

                     102 BANKALAR  

1.750.500 

 

 

 

 

 

1.750.500 

28.05.202X Borç Alacak 

150 İLK MADDE VE MALZEME 
          159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 
             159.02.01 Fatura bedeli:   1.750.000 

                159.02.02 Havale masrafı :      500 

          646 KAMBİYO KARLARI 

1.759.500 
 

 

 
1.750.500 

 

     

      9.000 
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2.8. Katma Değer Vergisi Hesapları 

Hesap planında yer alan 190 DEVREDEN KDV, 191 İNDİRİLECEK KDV, 192 DİĞER 

KDV, 391 HESAPLANAN KDV VE 392 DİĞER KDV hesapları bu başlık altında ele alınır. 

İndirilecek KDV toplamı, Hesaplanan KDV’den büyük çıkarsa aradaki fark “190 

DEVREDEN KDV hesabına borç kaydedilir. İzleyen dönemlerde şayet 191 no.lu hesap 391 no.lu 

hesaptan küçük tutarda ise 190 no’lu hesap da 391 no.lu hesapla mahsuplaştırılır. 

191 no’lu hesapta, mal ve hizmet veya duran varlık alımında ortaya çıkan KDV tutarı ile 

satış indirimlerine konu olan KDV tutarları bu hesabın borcuna kaydedilir. 

192 no’lu hesapta, teşvikli yatırım mallarının ithalinde, ödenmeyerek fiilen indirilmesinin 

mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen KDV tutarının izlendiği hesaptır. Erteleme bir yıldan daha 

uzun süreyi kapsar ise 292 DİĞER KDV hesabı kullanılır. 

391 no’lu hesap, mal ve hizmet veya duran varlık satışlarında hesaplanan katma değer vergisi 

ile alış indirim ve iadelerine ait KDV tutarlarının izlendiği hesaptır.  

392 no’lu hesapta, teşvikli yatırım mallarının ithalatında doğan ve ertelenen KDV ile ihraç 

kaydıyla yapılan satışlarda ihracatçıdan alınmayarak ertelenen ve ihracatın üç ay içinde 

gerçekleşmesi hâlinde terkin edilecek KDV tutarları izlenir. 

2.9. Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Hesapları 

Hesap planında yer alan 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR, 254 TAŞITLAR, 255 

DEMİRBAŞLAR gibi varlıkların ithalinde tüm giderler ilk yıl için maddi duran varlığın maliyetine 

ilave edilir. Sonraki dönemlerde ise ortaya çıkan giderlerin bazılarının maliyete eklenip 

eklenmemesi ihtiyaridir. Dolayısıyla maddi duran varlıkların ithalâtında yer alan tüm girdiler (mal 

bedeli, navlun, sigorta, gümrük vergisi, gümrükte ödenen ardiye, yükleme, boşaltma giderleri, banka 

masrafı, kredi kullanılmış ise kredi faizleri, kur farkları, gümrükte ödenen fonlar, gümrük 

komisyoncusu ücreti, montaj giderleri, yurt içi nakliye giderleri vb.), önce 259 VERİLEN 

AVANSLAR hesabında toplanır. İthalat süreci tamamlandığında bu hesapta toplanan tutar maddi 

duran varlığın maliyetine devredilir. 

TMS 38’e göre maddi olmayan duran varlıklar ilk muhasebeleştirme sırasında maliyet değeri 

ile değerlenirler. Sonraki dönemlerde ise işletmelerin uygulayacağı muhasebe politikasına bağlı 

olarak maliyet yöntemi veya yeniden değerleme yönteminden biri seçilerek bu varlıkların 

değerlemesine devam edilir (Atalay vd, 2018: 926).  

Maddi olmayan duran varlıklar,  maliyet yönteminde,  maliyet değerinden; yeniden 

değerleme yönteminde ise yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden birikmiş itfa ve 

değer düşüklüğü zararları toplamının düşülmesi sonucu elde edilen değerle izlenir (TMS 38 md.74-

75). VUK’a göre maddi duran varlıklar ne şekilde elde edilirse edilsinler maliyet bedelleri ile 
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aktifleştirilir. Yine VUK’un 269. ve 273. maddesine göre tüm maddi duran varlıklar dönem sonunda 

maliyet bedeli ile değerlenirler. 

2.10. Banka Kredileri Hesabı  

İthalat ve ihracat işlemlerinin finansmanında kullanılan banka ve diğer finans kurumlarından 

sağlanan banka kredilerinin izlendiği hesaptır. Banka kredisi alındığında 300 BANKA KREDİLERİ 

hesabına alacak, kredi geri ödendiğinde ise hesaba borç kaydedilir. İthalat kredilerine tahakkuk eden 

faizler ithal edilen malın veya maddi duran varlığın maliyetine dâhil edilir. 01.01.2004 tarihinden 

itibaren kredi faizlerinin tahakkukunda dönemsellik ilkesi benimsenmiştir. 

Örnek: İşletme yurt dışındaki bir bankadan 01.09.2022’de 1 yıl vadeli 60.000 € tutarında 

kredi sağlamıştır. Bilanço gününde; döneme isabet eden faiz tutarı 60.000 TL’dir. Değerleme 

gününde yapılacak kayıt; 

2.11. Yurtdışı Satıcılar ve Borç Senetleri Hesapları 

İşletmenin faaliyet konusuyla ilgili her türlü mal ve hizmet alışlarından kaynaklanan senetsiz 

(320 SATICILAR) ve senetli (321 BORÇ SENETLERİ) borçların takip edildiği hesaplardır. 

Yurtdışından ürün veya hizmet ithalatının söz konusu olduğu durumlarda aktifleştirilinceye kadar 

oluşan kur artışları ilgili varlık hesabının borcuna aktarılmalıdır. Sonraki aşamada oluşan kur 

artışları için mükellefler dönem gideri veya maliyete ekleme konusunda serbesttirler. Yabancı para 

cinsinden düzenlenen borç senetleri (kabul edilen poliçe gibi) tasarruf değer ile değerlendiği zaman 

alacak senetlerinde olduğu gibi senet üzerinde faiz belirtilmemişse LİBOR dikkate alınır.  

Örnek: Denge A.Ş. üretimde kullanmak için Fransa’da yerleşik FW firmasından 100.000 

Euro bedelle iplik ithalatı için mal mukabili ödeme karşılığında anlaşmıştır. 

• İplikler 01.11.2021 tarihinde, Denge A.Ş. tarafından (1€=17.70TL kur değerinden) gümrük 

beyannamesi düzenlenerek gümrükten çekilmiştir. 

 

 

 

 

 

• NET gümrük müşavirliğine 03.11.2021’de hizmeti karşılığı 2.000TL ödenmiştir.    

 

 

31.12.2022 Borç Alacak 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 
               381 GİDER TAHAKKUKLARI 

60.000 x (17,00 – 16,00) 

60.000 
 

 

 
60.000 

01.11.2021 Borç Alacak 

150 İLK MADDE VE MALZEMELER  

               320 SATICILAR  
                    320.02 Yurtdışı satıcılar 

(100.000*17.70) 

1.770.000 

 

 

 

1.770.000 

03.11.2021 Borç Alacak 

150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 

                         100 KASA HESABI 

2.000 

 

 

2.000 
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• Denge A.Ş. 31.12.2021 tarihinde pasifte kayıtlı bulunan borçlarını TCMB’nin yayımladığı 1 

Euro = 17.77 TL kuru üzerinden değerleme işlemine tabi tutmuştur. 

 

 

 

• Denge A.Ş. 10.01.2022 tarihinde (1 Euro =17.77 TL kuru üzerinden) ithalat bedelini ve 1.000  

€ borçlanma faizini satıcının bankasına transfer etmiştir. 

 

 

 

 

• Denge A.Ş. kayıtlarında itibari değeri 20.000$ olan borç senedine hesaplanan reeskont tutarı 

2.000$’dır. 1$ = 15,00 TL’dir. 

 

 

 

2.12. Maliyet Hesapları 

İhracatta mamulün stoklara aktarılması ve hizmetin tamamlanmasından sonra, bunların yurt 

dışı alıcıya ve hatta tüketiciye teslimine kadar yapılan giderler 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım 

giderleri hesabında izlenir. Dönem sonunda bu hesapta toplanan giderler, 761 Pazarlama Satış 

Dağıtım Giderleri Yansıtma hesabı aracılığıyla, 631 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hesabına 

aktarılır. 631 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri ise sonrasında 690 Dönem Kârı veya Zararı 

hesabına aktarılarak kapatılır. 

770 Genel Yönetim Giderleri, işletmenin ihracat ile ilgili yönetim, organizasyon, 

kadrolaşma, büro hizmetleri, güvenlik, hukuk işleri ve personel giderlerinin izlendiği hesaptır. 

Dönem sonunda 770 Genel Yönetim Giderleri hesabında toplanan genel yönetim giderleri, 771 

Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı aracılığıyla, 632 Genel Yönetim Giderleri hesabına 

aktarılır. 632 Genel Yönetim Giderleri hesabı ise 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına aktarılarak 

kapatılır. 

Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından sağlanan dış ticaret kredilerine ait vade sonu faiz 

giderleri ise 780 Finansman Giderleri hesabında izlenir. Dönem sonunda bu hesapta toplanan dış 

ticaret finansman giderleri, 781 Finansman Giderleri Yansıtma hesabı aracılığıyla, eğer kısa vadeli 

ise 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri hesabına,uzun vadeli ise 661 Uzun Vadeli Borçlanma 

31.12.2021 Borç Alacak 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 
                  320 SATICILAR HESABI 
                      320.02.Yurtdışı Satıcılar 

100.000 x (17.77-17.70)                      

7.000 
 

 
7.000 

10.01.2022 Borç Alacak 

320 SATICILAR HESABI 
    320.02.Satıcılara Borçlar 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

                        102 BANKALAR  

1.777.000 
 

    17.770 

 
 

 

1.794.770 

31.12.202X Borç Alacak 

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU 

           647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 
(2.000 X 15,00)  

30.000  

30.000 
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Giderleri hesabına aktarılır. 660/661 Kısa/Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ise 690 Dönem Kârı 

veya Zararı hesabına aktarılarak kapatılır. 

2.13. Gelir Tablosu (Sonuç) Hesapları  

601 Yurtdışı Satışlar Hesabı, 610 Satış iadeleri Hesabı, 611 Satış İskontoları Hesabı, 612 

Diğer İndirimler, 620 Satılan Mamul Maliyeti, 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti, 646 Kambiyo 

Karı, 656 Kambiyo Zararı, 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar bu hesap grubunda incelenir.  

Bu hesap grupları arasında daha yaygın olarak işletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili olarak 

yurt dışına yaptığı mal ve hizmet satışlarının izlendiği 601 YURT DIŞI SATIŞLAR hesabı kullanılır. 

İhracat bedellerinin tahsil edilmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan olumlu kur farkları bu hesaba 

kaydedilirken, olumsuz kur farkları 612 DİĞER İNDİRİMLER hesabına kaydedilir.  

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan bütün sonuç hesaplarından gelir hesapları en nihayetinde 

690 DÖNEM KAR/ZARARI hesabının alacağına ve gider hesapları aynı hesabın borcuna 

aktarılarak kapatılır. 690 DÖNEM KAR/ZARARI hesabının alacak bakiyesi vergi öncesi dönem 

karını ve borç bakiyesi dönem zararını gösterir.   

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

Atalay, B., Okan Gökten, P., Gökten, S. (2018) Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi ve 

Raporlanması Üzerine Eleştirel ve Kuramsal Tartışmaların Değerlendirilmesi, Muhasebe 

Bilim Dünyası Dergisi, 20 (Özel sayı), 923-936. 

Gürsoy, Yaser, (2017). Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Bursa, Ekin Yayınevi. 

Kaya, Ferudun (2010). Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları, Ankara, Detay Yayıncılık. 

Seyoum, Belay, (2009). Export-Import Theory, Practices and Procedures, Second Edition, New 

York, Rougledge, Taylor & Francis. 

Tunçez, H.A. (2019) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Vergi Usul Kanunu (VUK) Açısından 

Değerleme Ölçümlerinin Karşılaştırılması, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları 

Dergisi,  6(1), 208-214. 

Utkulu, U. (2008). Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi ve Yapısal Değişim, 2. Baskı, Ankara, Gazi 

Kitabevi. 

Ülker, Yakup ve Avder, Erdoğan (2011). Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Trabzon, Murathan 

Yayınevi,  

Yapraklı, Sevda (2020). Dış Ticarete Giriş, Eskişehir, AÖF Yayınları 

Yılmaz, E. (2020) Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi: TMS-2 Stoklar, TMS-21 Kur 

Değişiminin Etkileri Standartları ve VUK ile Karşılaştırılması, Işık Üniversitesi, SBE, 

Yüksek Lisans Tezi. 



Yakup Ülker - Sultan Ceran Cunedioğlu 

251 

Vergi Usul Kanunu (VUK) 

Türk Ticaret kanunu (TTK) 

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/D%C4%B1%C5%9F%20Ticar

et%20Muhasebe%20Sistemi.pdf, erişim tarihi: 12.08.2022 
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GİRİŞ 

Her ülke çeşitli yollarla ülkesi içinde ticari faaliyetleri artırıcı, uluslararası nitelik taşıyan 

uygulamalar içinde bulunmaktadır. Bu uygulamalardan birisi de ülke içinde serbest bölgeler 

oluşturmaktır. Bu tür yapıların veya organizasyonların ulaşım ağları ile irtibatının kolay ve 

çeşitlenebilir özellik taşıması, beklenen faydanın ve ulaşılmak istenen amaçların gerçekleşmesinde 

önem arz etmektedir. Serbest bölgeler, bölge içinde faaliyette bulunan işletmelere sağladığı çok 

sayıda avantajlardan dolayı caziptirler. Fiziki olarak kendine münhasır bir mahiyet arz eden bu 

bölgeler ülkemizin birçok yerinde bulunmaktadır. Standart bir yapısı ve faaliyet alanı olmayan 

serbest bölgeler hem ülke hem de ülkeler arası ticari etkileşimin artışında da önemli roller 

oynamaktadır. 

Bu bölümde serbest bölgeler hakkında bilgiler verildikten sonra bu bölgelerde 

gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin muhasebe yönünden incelenmesine geçilecektir. 

1. SERBEST BÖLGELERİN TANIMI 

Literatürde, çeşitli kişi ve kurumlarca serbest bölgeler üzerine birçok tanım yapılmıştır. Bu 

bağlamda 3218 sayılı Serbest Bölge Kanunu’nda serbest bölgeler kanununun 6. Maddesinde; 

“Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; yer ve sınırları Cumhurbaşkanınca 

belirlenmiş, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve 

serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya 

da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo 

mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve 

serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın 

ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerler” şeklinde tanımlanmıştır. Yine başka bir kanun 

olan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 152. Maddesinde “Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları 

olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi 

tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında 

kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası 

önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen, 

serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın 

ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerler” şeklinde tanımlanmıştır. 

Anayasa mahkemesi de serbest bölgeler ile ilgili vermiş olduğu bir kararında, “Genellikle 

ülkenin dış ticaret hacmini geliştirmek, ithalatı, ihracatı kolaylaştırmak, istihdam hacmini, döviz 

gelirlerini arttırmak, sanayiyi canlandırmak ve teknoloji transferini hızlandırmak gibi amaçlarla 

kurulan serbest bölgeler, milli sınırlar içinde ancak gümrük sınırları dışında kabul edilen ve dış 

pazara yönelik ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesini temin etmek amacıyla yeterli altyapı 
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imkânlarının sağlandığı ve teşvik tedbirlerinin çoğu kez azami ölçüler içerisinde uygulandığı 

yerlerdir” şeklinde benzer bir serbest bölge tanımı yapmaktadır. 

Ticaret Bakanlığının yaptığı tanıma göre serbest bölgeler, “Genel olarak serbest bölgeler; 

ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı 

veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki 

olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir”. 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yapılan tanıma 

göre, “Serbest bölge bir uluslararası liman (veya havaalanı) yakınında kurulan, ulusal gümrük 

alanından özel amaçlarla ayrılmış bir bölge niteliğine sahiptir ve buraya mallar gümrük işlemleri 

olmaksızın getirilebilir. İthal edilen mallar depolanabilir, çeşitli işlemlere tabi tutulabilir, üretim 

amacıyla kullanılabilir ve mallar ulusal gümrük alanına girmediği sürece gümrük vergisi ödenme 

gereği ortaya çıkmaz” şeklinde tanımlanmıştır (UNCTAD, 1975). 

Bu tanımlardan yola çıkarak serbest bölgelerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Serbest bölgeler ülkelerin siyasi sınırları içinde fakat gümrük hattı dışındadır.  

 Serbest bölgelerde sınaî ve ticari faaliyetler için normalden daha geniş teşvikler uygulanır.  

 Genellikle uluslararası transit yollar üzerinde veya yakınına kurulurlar.  

 Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ithalat ve ihracat kısıtlamalarına maruz 

kalmazlar.  

 Serbest bölgeler özel veya resmi kurumlarca işletilirler.  

 Serbest bölgeye girecek mallar; miktarları, menşeleri ve bölgede kalma süreleri 

bakımından kısıtlanamaz.  

 Serbest bölgeler ev sahibi ülkeye göre yurt dışı sayıldığından; bölgeden yurt içine girecek 

mallar ithalat, yurt içinden bölgeye girecek mallar ihracat prosedürüne tabi tutulurlar. 

2. SERBEST BÖLGELERİN KURULUŞ AMAÇLARI 

Serbest bölgeler, tanımlarından da anlaşılacağı üzere özellikli, korunaklı ve ayrıcalıklı 

bölgeler olup, dış ticaret, teknoloji transferi, istihdamı arttırma gibi konularda önemli bir yere 

sahiptir. Bu açıdan incelendiğinde serbest bölgelerin özelliklerini aşağıdaki gibi açıklamak 

mümkündür (Dölek, 2013: 16); 

 Serbest bölgeler, bulundukları ülke topraklarına bağlı olmakla birlikte gümrük bölgesi 

dışında bırakılmış yerlerdir. 

 Serbest bölgeler, kurulduğu ülkenin dış ticaretini geliştirerek, ülkeye döviz girişini ve 

istihdamı arttırarak yabancı sermayeyi artırabilmek gibi amaçlarla kurulurlar. 

 Serbest bölgeler, bulundukları ülkenin dış ticaret, vergi, gümrük ve kambiyo 

mevzuatlarının uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı bölgelerdir.  
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 Serbest bölgeler ülke sınırları içerisinde olmasına rağmen giriş çıkışı yapılacak mallar 

açısından uluslararası ticaret gibi işlem gören yerlerdir. Serbest bölgelerin geneli kendine 

has olarak hazırlanmış kanuni düzenlemelerle yönetilmektedir. 

 Serbest bölgelerde alım satımı yapılan ürünler, kurulduğu ülkenin gümrük mevzuat ve 

vergilerine eşdeğer diğer vergilerden muaftır. 

 Serbest bölgelerde ikamet ve konaklamaya yasaklama getirilmiştir. 

 Serbest bölgelerde para transferinde kolaylık olabilmesi için genellikle ülkede kullanılan 

para birimi dışında, yabancı para birimleriyle işlem yapılmaktadır. 

 Serbest bölgelere çok çeşitli ürün girişinden dolayı, bu bölgelerde envanter kayıtları, 

serbest bölge müdürlüğü, yöneticisi veya gümrük idaresi tarafından sıkı bir şekilde 

kontrol edilmektedir.  

 Serbest bölgelerde bankacılık alanında faaliyette bulunan işletmeler, bir kısım bankacılık 

işlemlerinden alınan vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmaktadır.  

3. SERBEST BÖLGE TÜRLERİ 

Serbest bölgelerde yapılan faaliyetler, ülkelerin ekonomi ve ticaret politikalarının yanı sıra 

sosyal ve siyasal durumlarına göre serbest bölgeler çeşitlilik göstermektedir (Erkan ve Tatlıdil, 

1990: 6). Bu çeşitliliği kesin çizgilerle ayırmak kolay olmamakla birlikte temelde iki ana kriter ile 

sınıflandırmak mümkündür. Bu kriterlerden ilk serbest bölgede gerçekleştirilen faaliyet türü ile 

alakalıdır. Bu bölgelerin faaliyetleri ticari olabileceği gibi aynı zamanda ticari ve endüstriyel nitelik 

de taşıyabilir. Gelişmiş ülkeler de ana faaliyet olarak ticari bir rol üstlenmekte, gelişmekte olan 

ülkeler ise sınai amaçlı serbest bölge kurma yönelimi görülmektedir (UNCTAD, 1975: 3-4). İkinci 

kriter ise, serbest bölgede gerçekleşen faaliyetin, bölgenin bulunduğu ülke piyasasına mı yoksa 

ihracata yönelik bir faaliyet mi olduğunun belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Genellikle gelişmiş 

ülkelerde iç piyasaya yönelik faaliyetler ağırlıkta iken, gelişmekte olan ülkelerde ise iç piyasaya 

yönelik üretimde bulunmaları yasaklanarak, ihracata yönelik faaliyette bulunurlar (Erdoğan ve Ener, 

2005: 1). Ayrıca serbest bölgeler genel çerçevede açık ve kapalı serbest bölgeler olarak ikiye 

ayrılabilir. Açık serbest bölgeler, genellikle her çeşit ticari faaliyetin, hatta bazen sanayi faaliyetlerin 

yapılmasına imkân veren ve ev sahibi ülkeye ait mevzuatın tamamının uygulanmadığı serbest 

bölgelerdir. Kapalı serbest bölgeler, gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin kapsamının limitli olduğu ve 

ev sahibi ülke mevzuatının sadece bir bölümünden ayrıcalıklı olduğu serbest bölgelerdir (Erdoğan 

ve Ener, 2005: 23). 

Yapılan bu ayrımlar çerçevesinde dünya genelinde güncel olarak aldıkları çeşitli isimlerle 

sınıflandırılabilen serbest bölgeleri şu şekilde sıralamak mümkündür; 

1. Serbest Ticaret Bölgesi (Free Trade Zone)  
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2. Serbest Üretim Bölgesi (Free Production Zone)  

3. İkiz Fabrika (Maquiladora)  

4. Serbest Liman (Free Port)  

5. Antrepo (Bonden Warehouse)  

6. Serbest Bankacılık Bölgesi veya Kıyı Bankacılığı (Off-Shore Banking)  

7. Yatırım Bölgesi (Investment Region)  

8. Serbest Çevre (Free Perimeter)  

9. Gümrüksüz Satış Mağazası (Duty Free Shop)  

10. Teknoloji Serbest Bölgesi (Technology Free Zone) 

3.1. Serbest Ticaret Bölgeleri (Free Trade Zone) 

Oldukça yaygın olarak kullanılan serbest ticaret bölgeleri, lojistik açısından avantajlı, bir 

liman veya havaalanı yakınlarında, özellikle turistik bölgelerde alım satımı kolaylaştırmak amacıyla 

belirli sınırlar içinde vergiden kısmen veya tamamen muaf tutulmuş bölgelerdir (Erkan ve Tatlıdil, 

1990: 7). 

3.2. Serbest Üretim Bölgesi (Free Production Zone) 

İlk olarak 1960’lı yıllarda uygulanmaya başlayan serbest üretim bölgeleri, serbest ticaret 

bölgeleri ve organize sanayi bölgelerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır (Tekeli ve İlkin, 1987: 

11). Serbest üretim bölgeleri, ticari faaliyetlerin yanı sıra ağırlıklı olarak sınai faaliyetlerin 

gerçekleştiği, düşük maliyetli emek ve girdilerden, vergisiz hammadde, yatırım malzemeleri, fabrika 

binası temini ve gümrük vergisi gibi avantajlardan faydalanmak suretiyle üretim yapmak isteyen 

veya hâlihazırda üretim yapan yatırımcılar için oluşturulmuş bölgelerdir (Erdoğan, 1985: 33; 

Toroslu, 2000: 7). 

3.3. İkiz Fabrika (Maquiladora) 

Göçleri önlemek amacıyla, komşu ülkelerin mukayeseli üstünlüklerinden faydalanıp 

ekonomik dayanışmayı artırarak iki taraflı ticaretin gelişmesi amacıyla kurulmuş bölgelerdir 

(Erdoğan ve Ener, 2005: 51; Akın, 2008: 468). 

3.4. Serbest Liman (Free Port) 

Menşei fark etmeksizin her ülke gemisinin serbestçe dolaşabildiği, ithalat, ihracat, transit 

ticaret, taşımacılık gibi faaliyetlerin yapılabildiği ve yabancı üretimli malların işlenmesi, tüketilmesi 

veya tekrar satılmak üzere gümrük vergileri uygulanmadan veya asgari düzeyde gümrük vergisinin 

uygulandığı alanlara serbest liman denir (Taylar, 2008: 13). 

3.5. Antrepo (Bonden Warehouse) 

Gümrük Yönetmeliğine göre antrepolar; “gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin 

verildiği durumlarda serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç edilmek kaydıyla konulduğu” 
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yerlerdir. Başka bir tanıma göre antrepo, yurt dışından gelen malların gümrük vergisi 

ödenmeden bekletildiği ve gümrük makamlarının denetimi altında bulunan kapalı alanlardır. 

Antrepoda saklanmak üzere ülkeye giren mallar, ev sahibi ülke sınırları içerisine girmesi yani ithal 

edilmesi durumunda ise gümrük rejimi uygulanır (Seyidoğlu, 2013: 183). 

3.6. Serbest Bankacılık Bölgesi veya Kıyı Bankacılığı (Off-Shore Banking) 

1960’lı yıllarda ABD’nin bankacılık sektörü üzerindeki sınırlamaları artırması üzerine, ABD 

bankalarının diğer ülkelere şube açması ile ilerleme gösteren bu bankacılık uygulaması aynı 

zamanda “kıyı ötesi bankacılık” olarak bilinmektedir (Özdoğan, 2006: 13). 

Uluslararası piyasalarda dolaşan sıcak parayı çekmek için oluşturulmuş, döviz kontrolleri, 

faiz oranları gibi bankacılık uygulamalarının esnetilerek uygulandığı ya da hiç uygulanmadığı 

bölgeler Serbest Bankacılık Bölgeleri ya da Kıyı Bankacılığı olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Dönmez,2009: 412). 

3.7. Serbest Yatırım Bölgesi (Investment Region) 

İlk uygulamaları 1977 yılında İngiltere’de başlayan serbest yatırım bölgeleri, bir ülkenin 

diğer bölgelerine oranla geri kalmış ve problemli bölgelerinde üretimi canlandırmak amacıyla 

özellikle yerli yatırımcılara özel teşvik, vergi indirimleri, gümrük muafiyeti, bürokratik kolaylıklar 

gibi ayrıcalıkların sunulduğu alanlardır (Tomanbay, 2003: 129). 

3.8. Serbest Çevre (Free Perimeter) 

Yatırım bölgelerine benzerlik gösteren serbest çevreler, ülkenin diğer kısımlarına oranla geri 

kalmış olan bölgelerinde yerel tüketimi karşılamak amacıyla ithalat işlemlerinde gümrük 

vergisinden muaf olan alanlardır(Sefikhanov, 2005: 39). Serbest çevrelerin yatırım bölgelerinden 

farklı, kurulduğu bölgenin tüketimini karşılamayı amaçlarken yatırım bölgeleri, kurulduğu bölgenin 

üretimini artırmayı amaçlamaktadır. 

3.9. Gümrüksüz Satış Mağazası (Duty Free Shop) 

Havaalanı ve sınır kapılarında kurulan, halk arasında free shop olarak da bilinen gümrüksüz 

satış mağazaları, tütün, alkol, parfümeri ve bazı değerli ürünlerin perakende olarak gümrük vergisi 

alınmaksızın satışa sunulduğu yerlerdir (Toroslu, 2000: 8). 

3.10. Teknoloji Serbest Bölgesi (Technology Free Zone) 

Tübitak-MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, “Türkiye’nin siyasi sınırları içinde olmakla 

beraber, kanunlarda tanımlı özel şartlarla gümrük hattı dışında sayılan, teknolojiye yönelik veya 

teknoloji kökenli firmaların, teknolojinin ve inovasyonun gelişimine katkıda bulunabilmeleri 

maksadıyla, Türkiye’de geçerli ticari ve mali konulara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin 

uygulanmadığı veya bir kısmının uygulandığı, fiziksel olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılmış, 

üniversite veya araştırma merkezleriyle ilişki içinde olabilmeleri için bunların yakınlarına kurulmuş, 
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nitelikli tesislere sahip bir girişim veya organizasyondur” şeklinde tanımlanmıştır (TUBİTAK-

Marmara Teknokent, 2020). 

4. SERBEST BÖLGELERİN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ 

Serbest bölgeler, bulundukları ülkenin ekonomisine olumlu katkılar sağlaması ve istikralı 

ihracat yapabilmek amacıyla kurulmaktadır. Serbest bölge uygulamaları bulundukları ülkeye; döviz 

geliri, dış ticareti hacmi, ihracat ve ithalatı kolaylaştırması, teknoloji transferi, istihdama etkileri gibi 

önemleri yararlar sağlamaktadır (Erdoğan, 1985:1).  

Serbest bölgelerin sağladığı bu yararların yanında bazı olumsuz etkileri de bulunmaktadır 

(Karaduman ve Yıldız, 2002: 137). Bu bölgelere yapılan yatırım harcamalarının büyük boyutlarda 

olmasından dolayı bölgenin etkin kullanılamaması durumunda ülke için önemli ölçüde kaynak israfı 

ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca serbest bölgelerde sağlanan kolaylıklar ihracatı artırmaya yönelik olsa 

da yapısı gereği montaj alanında üretim yapan firmalar, girdilerini ithalat yoluyla sağladığından 

ithalat üzerine eğilim yaratarak dış ticaret açığının artması neden olacaktır(Özdoğan, 2006: 21). 

Bunların yanı sıra serbest bölgelerin, kurulduğu bölgedeki sosyal yapıyı bozması, tekelleşmeyi 

hızlandırması, vergi gelirinin azalması, serbest bölge firmalarının yerli firmalara rakip olması gibi 

olumsuz etkileri bulunmaktadır.  

5. TÜRKİYE’DEKİ SERBEST BÖLGELERE İLİŞKİN İSTATİSTİK VERİLERİ 

Ülkemizde, 1985 yılından itibaren kurulmaya başlanan ve şu an faaliyette olan Marmara 

Bölgesinde; İstanbul Atatürk Havalimanı (1990), İstanbul Endüstri ve Ticaret (1992), İstanbul 

Trakya (1990), Avrupa (1996), Kocaeli (2000), TÜBİTAKMAM Teknoloji (1999) ve Bursa (2000) 

Serbest Bölgeleri, Akdeniz kıyısında; Mersin (1985), Antalya (1985) ve Adana-Yumurtalık (1992) 

Serbest Bölgeleri, Ege Bölgesinde; Ege (1987), Denizli (2000) ve İzmir (1997) Serbest Bölgeleri, 

Karadeniz kıyısında; Trabzon (1990), Rize (1997) ve Samsun (1995) Serbest Bölgeleri, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde; Gaziantep (1998) Serbest Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesinde ise Kayseri 

(1997)  olmak üzere 18 adet Serbest Bölgesi bulunmaktadır (ticaret.gov.tr, 2022). 
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Şekil-1: Türkiye’de Faaliyette Olan Serbest Bölgeler 

 
Kaynak: https://ticaret.gov.tr, 2022 

Şekil 1’de Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı harita incelendiğinde serbest bölgelerin 

Türkiye’deki yayılımı görülmektedir. Yoğunluklu olarak kıyı bölgelerinde kurulmuş olmakla 

birlikte Kayseri ve Gaziantep örneği gibi iç kesimlerde de serbest bölge oluşumları harita üzerinden 

görülebilmektedir. 

5.1. Serbest Bölgelerde Faaliyet Ruhsatlarına İlişkin Veriler 

Bu başlık altında 2021 yılında ülkemizde faaliyet gösteren serbest bölgelerdeki firma 

sayıları, bu firmaların yerlilik ve yabancılık durumları, faaliyet ruhsatları ve konu dağılımları 

hakkında bilgiler verilecektir. 

Tablo 1. Faaliyet Ruhsatlarının Konularına Göre Dağılımı (2021) 

Faaliyet Konuları Yerli Yabancı TOPLAM 

Üretim 805 310 1.115 

Alım-Satım 730 284 1.023 

Diğer 521 143 664 

TOPLAM 2.065 737 2.802 

Kaynak:https://ticaret.gov.tr/data/5b8707aa13b8761450e18e06/tablo_1_faaliyet_ruhsatlarinin_konular

ina_gore_dagilimi.pdf 

Tablo 1’e göre; 2021 yılında serbest bölgelerde faaliyette bulunana toplam 2.802 adet 

firmanın 2.065’i yerli, 737’si ise yabancıdır. Yerli firmaların 805’i üretim, 730’u alım-satım, 521’i 

diğer konularda, yabancı firmaların ise 310’u üretim, 284’ü alım-satım, 143’ü de diğer konularda 

faaliyette bulunmaktadır. Bu bölgelerde faaliyette bulunan bütün firmaların 1.115’i üretim, 1.023’ü 

alım-satım, 664’ü da diğer konularda faaliyette bulunmaktadır. 
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5.2. Serbest Bölgelerin Yönü İtibariyle Ticaret Hacmindeki Değişimler 

Tablo 2’de serbest bölgelerde yapılan ticaretin yönü itibariyle istatistikî bilgiler vardır. 

Tablo 2. Yönü İtibariyle Toplam Ticaret Hacmindeki Değişmeler (1.000 ABD $) 

Yıllar/% 

Değişim 

Yurt İçinden 

Serbest 

Bölgelere 

Serbest 

Bölgelerden 

Yurt Dışına 

Yurt Dışından 

Serbest 

Bölgelere 

Serbest 

Bölgelerden 

Yurt İçine 

TOPLAM 

2016 2.125.131 7.040.974 5.867.525 3.999.450 19.033.079 

% 11,2 37,0 30,8 21,0 100 

2017 2.374.508 7.525.016 6.405.857 4.073.203 20.378.584 

% 11,7 36,9 31,4 20,0 100 

2018 2.563.422 8.146.764 6.452.567 3.766.310 20.929.063 

% 12,2 38,9 30,8 18,0 100 

2019 2.665.482 7.978.059 5.632.878 3.379.491 19.655.910 

% 13,6 40,6 28,7 17,2 100 

2020 2.573.562 7.727.313 7.028.256 4.728.935 22.058.066 

% 11,7 35,0 31,9 21,4 100 

2021 3.465.627 9.754.598 7.072.638 4.325.236 24.618.099 

% 14,1 39,6 28,7 17,6 100 

Kaynak:https://ticaret.gov.tr/data/5b8707aa13b8761450e18e06/tablo_3_yonu_itibariyle_toplam_ticaret

_hacmi.pdf 

Tablo 2’ ye göre; 

 2016 yılında gerçekleşen toplam ticaretin yüzde 42‘si yurt içinden ve yurt dışından olmak 

üzere serbest bölgelere giriş şeklinde iken yüzde 58’i serbest bölgelerden yurt içine ve 

yurt dışına çıkış yönünde gerçekleşmiştir. Ayrıca 2016 yılında gerçekleşen toplam 

ticaretin yüzde 32,2’si yurt içiyle, yüzde 67,8’i ise yurtdışı ile yapılmıştır. 

 2017 yılında gerçekleşen toplam ticaretin yüzde 43,08‘i yurt içinden ve yurt dışından 

olmak üzere serbest bölgelere giriş şeklinde iken yüzde 56,92’s’i serbest bölgelerden yurt 

içine ve yurt dışına çıkış yönünde gerçekleşmiştir. Ayrıca 2017 yılında gerçekleşen 

toplam ticaretin yüzde 31,7’si yurt içiyle, yüzde 68,3’ü ise yurtdışı ile yapılmıştır. 

 2018 yılında gerçekleşen toplam ticaretin yüzde 43‘ü yurt içinden ve yurt dışından olmak 

üzere serbest bölgelere giriş şeklinde iken yüzde 57’si serbest bölgelerden yurt içine ve 

yurt dışına çıkış yönünde gerçekleşmiştir. Ayrıca 2018 yılında gerçekleşen toplam 

ticaretin yüzde 30,2’si yurt içiyle, yüzde 69,8’ü ise yurtdışı ile yapılmıştır. 

 2019 yılında gerçekleşen toplam ticaretin yüzde 42,22‘si yurt içinden ve yurt dışından 

olmak üzere serbest bölgelere giriş şeklinde iken yüzde 57,78’i serbest bölgelerden yurt 

içine ve yurt dışına çıkış yönünde gerçekleşmiştir. Ayrıca 2019 yılında gerçekleşen 

toplam ticaretin yüzde 30,8’i yurt içiyle, yüzde 69,2’si ise yurtdışı ile yapılmıştır. 

 2020 yılında gerçekleşen toplam ticaretin yüzde 43,53‘ü yurt içinden ve yurt dışından 

olmak üzere serbest bölgelere giriş şeklinde iken yüzde 56,47’si serbest bölgelerden yurt 
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içine ve yurt dışına çıkış yönünde gerçekleşmiştir. Ayrıca 2020 yılında gerçekleşen 

toplam ticaretin yüzde 33,1’i yurt içiyle, yüzde 66,9’u ise yurtdışı ile yapılmıştır. 

 2021 yılında gerçekleşen toplam ticaretin yüzde 43,8‘i yurt içinden ve yurt dışından olmak 

üzere serbest bölgelere giriş şeklinde iken yüzde 56,2’si serbest bölgelerden yurt içine ve 

yurt dışına çıkış yönünde gerçekleşmiştir. Ayrıca 2021 yılında gerçekleşen toplam 

ticaretin yüzde 33,7’si yurt içiyle, yüzde 68,3’ü ise yurtdışı ile yapılmıştır. 

5.3. Serbest Bölgelerde İstihdam 

Tablo 3’te 2021 yılında serbest bölgelerde istihdama ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

Tablo 3. Serbest Bölgelerde İstihdam 

Bölgeler İşçi 
Büro 

Personeli 
Diğer TOPLAM % 

Ege 16.577 3.918 1.186 21.681 25,4 

Bursa 10.519 1.318 291 12.128 14,2 

Mersin 7.355 944 1.304 9.603 11,3 

Antalya 3.888 834 1.028 5.750 6,7 

İstanbul Endüstri ve Tic. 5.368 657 0 6.025 7,1 

Kocaeli 877 359 3.067 4.303 5,0 

TÜBİTAK-MAM Tek. 1.520 418 114 2.052 2,4 

Avrupa 4.700 1.278 0 5.978 7,0 

Kayseri 4.825 613 89 5.527 6,5 

İzmir 4.115 630 267 5.012 5,9 

İstanbul Trakya 2.719 875 68 3.662 4,3 

İstanbul İhtisas 667 1.025 100 1.792 2,1 

Adana Yumurtalık 844 100 90 1.034 1,2 

Samsun 209 37 0 246 0,3 

Gaziantep 211 65 10 286 0,3 

Trabzon 0 0 74 74 0,1 

Denizli 59 18 16 93 0,1 

Rize 0 2 0 2 0,0 

TOPLAM 64.453 13.091 7.704 85.248 100 

% 75,61 15,36 9,03 100  

Kaynak:https://ticaret.gov.tr/data/5b8707aa13b8761450e18e06/tablo_6_serbest_bolgelerde_istihdam.p

df 

Tablo 3’e göre;  

 2021 yılında serbest bölgelerde çalışanların yüzde 75,61’i işçi, yüzde 15,36’sı büro 

personeli geriye kalan yüzde 9,03’ü bu sınıflandırmalara dâhil olmadan istihdam edilmek 

üzere toplamda 85.248 çalışan bulunmaktadır.  

 2021 yılında serbest bölgede toplam çalışan sayısının yarısından fazlası Ege, Bursa ve 

Mersin serbest bölgelerinde istihdam edilmektedir. 
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 2021 yılı serbest bölge çalışanlarına istihdam bakımından en fazla katkısı olan serbest 

bölge 21.681 çalışanı ile Ege Serbest Bölgesi iken ikinci sırada 12.128 çalışanı ile Bursa 

Serbest Bölgesi gelmektedir. 

 2021 yılı serbest bölge çalışanlarına istihdam bakımından en az katkısı olan serbest bölge 

2 çalışanı ile Rize Serbest Bölgesi’dir. 

6. SERBEST BÖLGELER VE MUHASEBE UYGULAMALARI 

Önceki başlıklarda kanunda yapılan serbest bölgelerin tanımından ve 3065 sayılı Katma 

Değer Vergisi Kanunu’nun 16/1-c maddesinde de anlaşılacağı gibi serbest bölge hükümlerinin 

uygulandığı mallar KDV’den müstesnadır. Kanunda geçen bu hükümlere dayanarak serbest 

bölgelere konulan eşyaların KDV’ye ve ithalat vergilerine tabi olmadığı ifade edilebilir. Öyle ki, bu 

hükümlerin değerlendirilmesinden serbest bölgede bulunan eşyaların devrinin de ithalat vergilerine 

ve KDV’ye tabi olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Ayluçtarhan ve Kaya, 2018: 176). 

Serbest bölgelerin muhasebe uygulamalarında aşağıdaki konuların bilinmesi gerekmektedir 

(Ayluçtarhan ve Kaya, 2018: 176); 

 Türkiye’de bulunan serbest bölgelere yine ülkemizden mal teslimi yapıldığında bu süreç 

ihracat hükmünde olacaktır. Bu nedenle ülkemizden serbest bölgelere yapılan mal teslimi 

muhasebe açısından bir farklılık göstermeyerek ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi 

şeklinde yapılmaktadır. Ancak Türkiye’den serbest bölgelere mal gönderilmesi 3065 

sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 12. maddesine göre ihracat olarak kabul edilse 

de 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 5. maddesine göre ihracat 

sayılmamaktadır. 4760 sayılı kanunun bu hükmü çerçevesinde düzenlenen faturada KDV 

hesaplanmayacak ancak ÖTV hesaplanacaktır. 

 Yurt dışından serbest bölgelere mal getirilmesinin muhasebe uygulaması açısından özel 

bir durumu söz konusu olmamaktadır.  

 Serbest bölgede bulunan malın ithal edilmesinin de muhasebe uygulamaları açısından bir 

özelliği bulunmamaktadır. Normal bir ithalatta yapılan kayıtlar gibi, ödenen vergiler ve 

yapılan diğer masrafların (depolama, nakliye vs.) malın maliyetine kaydedilmesi 

gerekmektedir.  

 Serbest bölgelerden yurtdışına mal gönderilmesi transit rejimi altında yapılmaktadır 

Örneğin, Gaziantep Serbest Bölgesinde bulunan bir mal (serbest dolaşımda olmayan veya 

daha önce serbest bölgeye ihracat hükmünde teslim edilmiş bulunan) Mersin Limanına 

götürülebilmesi için transit rejimin işletilmesi gerekmektedir.31 

                                                             
31 “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 84. maddesine göre transit rejimi;  

a) İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş,  
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Serbest Bölgelere Yapılan İhracatın Muhasebeleştirilmesi 

Örnek 1: ABC A.Ş. yurtiçinden 02.08.2022 tarihinde tanesi 100.000 TL+KDV olan 

makinelerden 10 adet satın almıştır. Bu makinelerden 8 tanesini 08.08.2022 tarihinde Gaziantep 

Serbest Bölgesindeki DEF firmasına tanesi 7.000 Euro’ya satmıştır. İşlem günü TCMB döviz alış 

kuru 1€= 18,35 TL’dir. 

ABC AŞ.’nin yurtiçinden makine alışına ait kaydı; 

 
02/08/2022 

   

    

153 TİCARİ MALLAR 

191 İNDİRİLECEK KDV 

1.000.000 

180.000 

 

 102 BANKALAR  1.180.000 

 

ABC AŞ.’nin Gaziantep Serbest Bölgedeki DEF AŞ’ye yapılan satış kaydı; 

Satış Bedeli= 7.000 x 18,35€ = 128.450 x 8 = 1.027.600 TL 

 
08/08/2022 

 Borç Alacak 

    

120 ALICILAR 

120.02 Yurtdışı Alıcılar  

120.02.001 DEF AŞ. 

1.027.600 

 

 

 601 YURTDIŞI SATIŞLAR  1.027.600 

Serbest Bölgelerde Yapılan Mal Alışlarının Muhasebeleştirilmesi 

Örnek 2: Kayseri Serbest Bölgesinde bulunan ABC AŞ., Çin’de güneş enerji paneli üreten 

DEF AŞ.’den 01.08.2022 tarihinde 100 adet panel satın almıştır. Mal bedeli 50.000 Euro’dur ve 

ödeme şekli mal mukabilidir. 10.000 TL nakliye ücreti ve 5.000 TL sigorta masrafı için bankadan 

ödeme yapılmıştır. Mallar 20.08.2022 tarihinde teslim alınmıştır. 

TCMB döviz alış kuru 1€= 18,30 TL’dir. 

Sipariş Bedeli= 18,30 x 50.000 = 915.000 TL 

 
01/08/2022 

 Borç Alacak 

    

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 915.000  

 320 SATICILAR  915.000 

Nakliye masrafının ödenmesi 
 

01/08/2022 
 Borç Alacak 

    

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 10.000  

 102 BANKALAR  10.000 

                                                             
b) İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış, eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki 

bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.” 
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Sigorta masrafının ödenmesi 
 

01/08/2022 
 Borç Alacak 

    

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 5.000  

 102 BANKALAR  5.000 

Mal bedelinin ödenmesi 
 

20/08/2022 
 Borç Alacak 

    

320 SATICILAR 

153 TİCARİ MALLAR 

915.000 

930.000 

 

 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 

102 BANKALAR 

 930.000 

915.000 

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatların Muhasebeleştirilmesi 

Örnek 3: Türkiye’de yerleşik bulunan Demir AŞ. 15.07.2022 tarihinde Samsun Serbest 

Bölgesinde faaliyet gösteren ABC AŞ.’den 20.000 Euro değerinde ticari mal peşin ödeme yöntemi 

ile satın almıştır. TCMB döviz alış kuru 1€=18 TL’dir. Satışla ilgili diğer bilgiler aşağıdaki gibidir;  

Navlun bedeli 30.000 TL 

Sigorta gideri 8.000 TL 

K.K.D.F. 10.000 TL 

Gümrük Masrafları 5.000 TL 

Gümrük vergisi 41.300 TL 

KDV (%18) 81.774 TL 

Yurtiçi nakliye gideri 3.000 TL 

Gümrük Müşavirlik Ücreti 1.500 TL 

Verilen sipariş ve diğer masrafların ödenmesi 
 

 
 Borç Alacak 

    

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 

159.01 Fatura bedeli 

159.02 Navlun bedeli 

159.03 Sigorta gideri 

159.04 KKDF 

159.05 Gümrük masrafları 

159.06 Gümrük vergisi 

159.07 Yurtiçi nakliye 

159.08 Gümrük müşavirlik ücreti 

458.800 

 

 

 
102 BANKALAR 

 
458.800 

KDV’nin ödenmesi 

     

191 İNDİRİLECEK KDV 81. 774  

 100 KASA  81.774 

Ticari malların teslim alınması 
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 Borç Alacak 

    

153 TİCARİ MALLAR 458.000  

 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI  458.000 

Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kâr Paylarının Muhasebeleştirilmesi 

Örnek 4: Kayseri Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan De-Kö Dış Ticaret Ltd Şti 

15.03.2022 tarihinde ortaklar kurulu kararı ile 2017 yılı brüt kârından (10.000.000 TL) kanuni 

ihtiyatlar ve kurum stopajı ayrıldıktan sonra net kârın hisseler oranında ortaklara dağıtılmasına oy 

birliği ile karar vermiştir. 

Buna göre 2017 yılı kâr dağıtımı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır; 

Brüt kâr 10.000.000 TL 

1. Tertip yedek akçe (%5) (500.000 TL) 

2. Tertip yedek akçe (%10) 

(10.000.000 – 500.000 = 9.500.000 %10) 

(950.000 TL) 

Net Kâr 8.550.000 TL 

Kurum Stopajı (%15) (1.282.500 TL) 

Dağıtılabilir Kâr 7.267.500 TL 

Ortakların şirketteki hisselerinin oranları; 

Ortak A  %20 

Ortak B  %10 

Ortak C  %40 

Ortak D  %30 

Dağıtılabilir kârın muhasebeleştirilmesi ise aşağıdaki şekilde olacaktır; 
 

 
 Borç Alacak 

    

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRI 10.000.000  

 540 YASAL YEDEKLER 

370 DÖN. KÂRI VER. DİĞ. YAS. YÜK. KAR.   

331 ORTAKLARA BORÇLAR 

331.01 A        1.453.500 

331.02 B          726.750 

331.03 C       2.907.000 

331.04 D       2.180.250 

 1.450.000 

1.282.500 

7.267.500 

 

Dağıtılan kâr paylarının banka hesaplarına virmanı 
 

 
 Borç Alacak 

    

331 ORTAKLARA BORÇLAR 

331.01 A        1.453.500 

331.02 B          726.750 

331.03 C       2.907.000 

331.04 D       2.180.250 

7.267.500 

 

 

 
102 BANKALAR 

 7.267.500 
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