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ÖNSÖZ
Küreselleşmeyle beraber ülkeler açısından ihracatın önemi her geçen
gün artmaktadır. Birçok ülke ihracatın gelişimi için çaba sarf ederken diğer
taraftan bunu destekleyen çalışmaları yürütmektedir. Son 20 yılda Türkiye
ihracatın gelişiminde ne kadar yol almıştır? Bu doğrultuda Türkiye ihracatını
incelediğimizde önemli bir yol kat edildiğini söylemekle beraber birçok
sorunun olduğunu da görmekteyiz. Bu sorunlarla beraber ihracatta
hedeflenen

başarı

yakalanamamıştır.

İhracatın

finansmanı,

gelişimi

engelleyen en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar, araştırmamızda detaylı olarak ele alınarak,
Türkiye’nin ihracat ve ihracatın finansmanı konusundaki performansı
belirlenmeye, bunun yanı sıra ihracatta büyük bir öneme sahip olan Almanya
ile bazı noktalarda karşılaştırılarak, ihracatın gelişmesi için Türkiye’nin
yapması gerekenler belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırmam sırasında görüş ve önerileriyle beni yönlendiren tez
danışmanım sayın Yrd. Doç. Dr. Salih Ak’a, kaynaklarını benimle paylaşan
çeşitli kurum ve kuruluşların görevlilerine, Almanya’da bilgi ve kaynaklarıyla
bana yardımcı olan Rahmet Yelken’e, benden desteklerini esirgemeyen
aileme ve arkadaşlarıma teşekkürlerimi borç bilirim.
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GİRİŞ

Dünya ülkelerinin birbirine entegre olduğu günümüzde dış ticaret
ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak
görülmektedir. 1980 öncesinde uygulanan ithalata dayalı kalkınma modelinin
terk edilmesiyle birlikte alınan 24 Ocak Kararları, Gümrük Birliği ve Dünya
Ticaret Örgütü gibi bütünleşmeler dış ticaret politikalarının yeniden
şekillendirilmesine neden olmuş ve bu önemli gelişmeler ihracatın önemini
daha da arttırmıştır.

Tüm dünya genelinde ticaretin serbestleşmesi, uluslararası pazarların
artan rekabetçi yapıları ve ülkelerin ihracata olan ihtiyaçları nedeniyle
ihracatçıların desteklenmesi her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır.
Türkiye İhracat Kredi Bankası/Türk Eximbank, 1987 yılında, Türkiye’nin artan
ihracat potansiyelinin desteklenmesi amacıyla resmi ihracat destek kurumu
olarak kurulmuştur.

İhracatçılara finansman

desteğini

sağlamak tüm

bankacılık sisteminin görevi iken, Türkiye’de ticari bankalar tarafından bu
destek

yeterince

sağlanmamakta

ve

bazı

sektörlerin

problemlerini

ağırlaştırmaktadır. Bu noktada Türk Eximbank kurtarıcı rol oynamakta ve reel
sektördeki sıkıntıların bir ölçüde aşılmasında kritik öneme sahip olmaktadır.

Almanya ekonomisi için ihracat büyük bir önem taşımakta ve iç
pazarların

daraldığı

oynamaktadır.

dönemlerde

Ülkenin ihracatının

ekonominin
yarıdan

düzelmesinde

fazlasını

öncü

sermaye

rol

malları

endüstrisinin ürünleri oluşturmaktadır. Almanya’nın sahip olduğu güç ve
ihracat alanındaki başarısı dünyadaki konumunu daha da güçlendirmektedir.
Hem dünya ihracatında hem de ülkemiz ihracatında önemli bir yere sahip
olan Almanya ile Türkiye’yi bazı öne çıkan noktalarda karşılaştırmak,
Türkiye’nin ihracatının gelişiminin önündeki engelleri belirginleştireceği
düşünülerek çalışmaya katkı sağlayacaktır.
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Türkiye ihracatının 1990 sonrasını incelediğimizde, tarım ürünleri
ihracatında düşüş yaşanırken, sanayi sektöründeki ihracatın artarak toplam
ihracat içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olması dikkat çekmektedir.
İhracatın artarak daha sağlıklı ilerleyebilmesi için çalışmalar yapılmakta, yeni
pazarlar ve yeni ürünler yaratılmaya çalışılmaktadır.

Çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ihracatın
aldığı yolun belirginleştirilmesi açısından dış ticaret ve dış ticaret politikasına
değinilmiştir. 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Kararları Sonrası, Gümrük
Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü açıklanarak Türkiye dış ticaret politikasının
gelişim süreci, dış ticaret politikasının amacı, araçları ve ihracata yönelik dış
ticaret politikası özetlenmiştir.

İkinci bölümde, ihracatın finansmanının önemi, ihracat finansman
türleri ve ihracatın finansmanında kullanılan yöntemler anlatılarak ihracat
finansmanı detaylı açıklanmıştır. Temel amacı ihracatın finansmanı olan
Türkiye ihracat kredi kuruluşu Türk Eximbank’ın kuruluşu, amacı, faaliyetleri,
uyguladığı programlar ve ihracatın finansmanındaki önemine değinilmiştir.

Üçüncü bölümde, Türkiye’nin 1990 - 2008 yılları arasındaki ihracatı
incelenerek göstermiş olduğu performans detaylı olarak araştırılmıştır. Söz
konusu yıllar önemli tarihler de göz önünde bulundurularak dönemlere
ayrılmış ve ihracat performansı ana sektörlere değinilerek açıklanmıştır.

Dördüncü bölümde Türkiye ihracatında ilk sıralarda yer alan Almanya
araştırılmıştır. Almanya’nın genel ekonomik durumu, dış ticaret politikası,
ihracat kredi kuruluşlarına değinilmiştir. Ayrıca Almanya’nın genel ihracat
performansı ve Almanya – Türkiye ticareti açıklanmıştır.

Beşinci bölümde ise Türkiye ve Almanya’da bulunan bankaların
ihracatın finansmanı konusuna yaklaşımına yönelik bir araştırmaya yer
verilmiştir. Araştırmanın amacı, önemi, örneklemi, sınırlılıkları, yöntemi,
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verilerin toplanması ve analizi ve son olarak da bulgulara ilişkin bilgiler
açıklanmıştır.

Sonuç bölümünde ise hem Türkiye’de hem de Almanya’da görüşme
yapılan bankalardan ve çalışmanın genelinden elde edilen veriler ışığında
genel bir değerlendirme yapılarak sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

1990 sonrası Türkiye ihracatındaki gelişim yeterli düzeyde değildir. Bu
açıdan ihracatın gelişiminin önündeki problemleri belirleyip bunlara uygun
çözüm yolları üretmek ihracatın gelişimine katkı sağlayacaktır. Ülkemiz ve
dünya ihracatında önemli bir yere sahip olan Almanya gibi güçlü bir ülke ile
de bazı noktalarda karşılaştırılarak Türkiye’nin somut olarak kendisini hangi
konularda geliştirmesi gerektiğini araştırmak ve yapılması gerekenleri
belirlemek araştırmanın temelini oluşturmaktadır.

İhracatın önünde ki en büyük engel finansman sorunudur. İhracatın
finansmanını sağlamak tüm bankacılık sisteminin görevi iken ticari bankalar
bu konuda yetersiz kalmaktadır. Bu anlamda Türkiye’deki ticari bankaların
katkılarını, yaklaşımlarını ve nedenlerini ortaya koyarak ihracatın geliştirilmesi
için yapılması gerekenleri belirlemek araştırmanın temel probleminin
çözümünde yardımcı olacaktır.

Sosyal Bilimler alanında yapılmış olan çalışmamızda, niteliksel
yöntemler içerisinde yer alan görüşme yöntemi ve doküman analizine yer
verilmiştir.

Araştırmamız da örneklem yapılmış ve bunun için Türkiye’nin ve
Almanya’nın en büyük üç ticari bankası seçilmiştir. Almanya’da ki bankalarla
görüşme için irtibata geçilmiştir. Ancak sadece bir bankadan olumlu cevap
alınabildiği için karşılaştırma bu bankadan alınan bilgiler ve elde edilen veriler
doğrultusunda yapılacaktır.
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BİRİNCİ BÖLÜM

DIŞ TİCARET POLİTİKASI

1.1. DIŞ TİCARET VE DIŞ TİCARET POLİTİKASI

1.1.1. Dış Ticaret ve Dış Ticaret Politikasının Tanımı

Ülkeler

arasında

politik,

ekonomik,

taşımacılık,

sigortacılık,

haberleşme vb. alanlarda çok çeşitli ilişkiler mevcuttur. Bu ilişkiler arasında
en canlı ve kalıcı olanlarından birisi, kendisini mal alım ve satımı şeklinde
gösteren dış ticaret ilişkileridir. Bu nedenle dış ticaret denildiğinde özellikle
ülkeler arasında mal/hizmet alım ve satımı kastedilmektedir. Günümüzde,
uluslararası ilişkiler çok geniş boyutlara ulaşmış, ülkeler arası işgücü ve
sermaye akışı, teknolojik transferler, bölgesel ekonomik topluluklar ve
anlaşmalar, uluslararası ekonomik ilişkilerin birer sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. Böylece, dış ticaret, günümüzde ekonomik ilişkilerin bir parçası
haline gelmiştir.1

Hükümetlerin doğrudan doğruya ülkenin dış ticaret işlemlerini
sınırlandırmak, özendirmek ve bu işlemlerin yapılış şekillerini düzenlemek
için almış oldukları önlemlerin oluşturduğu sistematik bütüne Dış Ticaret
Politikası denir. 2 Yani bir ülkenin dış ticaret politikası ithalat ve ihracat
işlemlerini etkileyen ve düzenleyen her türlü operasyon ve politikadan
oluşmaktadır. Dış ticaret politikası her türlü kanun, kararname, düzenleme ve

1

Erkut Onursal, “Dış Ticaretin Finansmanı”, Dış Ticaret Dergisi, Ekim 1998, Özel Sayı,
(Erişim)http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/disticozsay98.
doc , 21 Kasım 2009, s.1.
2
Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat:Teori Politika ve Uygulama, Güzem Yayınları, 14.
baskı, İstanbul, 2001, s.117.
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yönetmeliği kapsamaktadır.3

1.1.2. Dış Ticaret Politikasının Gelişim Süreci
Cumhuriyet tarihinde dış ticaret politikaları zaman zaman kendine
yeterli bir ekonomi yaratmanın araçlarından biri olmuş, zaman zaman da
karşılaştırmalı üstünlükler çerçevesinde dışa açılmanın ve dışa açık kalkınma
politikalarının temel araçları arasında yerini almıştır. Cumhuriyetin kuruluşunu
takip eden yıllarda, dış ticaret politikalarının belirlenmesinde Osmanlı
İmparatorluğundan devralınan ekonomik ve siyasi miras ile, Osmanlı
döneminde imzalanarak Cumhuriyet dönemine uzanan anlaşmalardan
kaynaklanan sınırlamalar etkili olmuştur. Diğer taraftan, dış ticaret politikaları
Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar içinde bulunulan ekonomik ve
siyasi ortama bağlı olarak değişken bir seyir izlemiş, söz konusu politikaların
tayininde ülke içi ve uluslararası siyasi ve ekonomik koşullar belirleyici
olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nde izlenen dış ticaret politikaları ülkenin temel
öncelikleri, sanayileşme politikaları, uluslararası siyasal ve ekonomik
konjonktür, doğrultusunda belirlenmiştir. Bu çerçevede dış ticaret politikaları
dönem boyunca söz konusu öncelikler ve süregelen siyasi ve ekonomik
koşullar açısından değerlendirilerek yeniden şekillendirilmiş ve uygulamaya
konulmuştur.4

Bu doğrultuda baktığımızda Türkiye ekonomisi, 1980 sonrasında dış
ticaret açısından önemli sayılabilecek gelişmeler kat etmiştir. Özellikle ihracat
alanında sağlanan bu gelişmeler, belki de 1980 sonrası uygulanan ekonomi
politikalarının en olumlu sonucudur.5 1980 yılına kadar kısıtlayıcı dış ticaret
politikaları ile birlikte, ithal ikamesi ve içe dönük sanayileşme politikaları
3

Tülay Yazar Öztürk, “İhracat Teşvik Aracı Olarak Eximbank İhracat Kredilerinin
İhracata Etkisinin Sektör Bazında İncelenmesi” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kadir Has
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, s.8.
4
M. Murat Taşkın, “1923-2003 Döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Ticaret Politikaları”
Dış Ticaret Dergisi, Ekim 2003, Özel Sayı, (Erişim)
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/murat.doc , 21 Kasım
2009, s.1.
5
E. Yasemin Uyar Bozdağlıoğlu, “Türkiye’nin İthalat ve İhracatının Eşbütünleşme Yöntemi
İle Analizi (1990-2007)”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:9, Sayı:3, 2007, s.215.
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uygulanmış, ancak uygulanan bu politikalarla beklenilenin aksine, ithalat
artmış ihracat ise önemli bir gelişme göstermeyerek düşük bir düzeyde
kalmıştır.

1980’li yıllarla birlikte Türkiye’de ekonomik büyüme stratejisi önemli bir
değişim geçirmiş ve ithal ikameci büyüme stratejisi terk edilerek ihracata
dayalı büyüme stratejisi uygulamaya konulmuştur. Bu dönemde uygulanan
büyüme stratejisi, temel olarak, verimlilikte artış sağlamayı ve ekonominin
rekabet gücünü artırmayı amaçlamıştır.6

Tablo 1: Türkiye’nin Dış Ticaret Hacmi
İhracat

İthalat

Dış Ticaret Hacmi

Yıllar

‘000$

‘000$

‘000$

1979

2.261.157

5.069.432

7.330.589

1980

2.910.122

7.909.364

10.819.486

1990

12.959.288

22.302.126

35.261.414

2000

27.774.906

54.502.821

82.277.727

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi, http://www.tim.org.tr, (Erişim) 03 Eylül 2009

Tablo 1’de görüldüğü üzere 1980 ekonomik istikrar tedbirleri ve dış
ticaret politikası değişikliğinin ardından ihracat ve ithalat hacminde önemli bir
artış yaşanmıştır. Dış ticaret hacmi 1980 yılında 10,8 milyar dolar iken, 1990
yılında 35.2 milyar dolar, 2000 yılında ise 82,2 milyar dolara yükselmiştir.

Türkiye’de 1980’den sonra çok önemli bir ihracat artışı yaşanmış,
döviz darboğazı önemli ölçüde aşılmış, dış pazar ve yabancı mallarla rekabet
ilk kez Türk sanayicisinin gündemine gelmiştir. Özellikle 1980’lerin başında
ihracattaki bu hızlı artışın ikinci petrol krizi sonrasında dünya ekonomisi ve
ticaretinin belirli bir durgunluk içindeyken gerçekleşmesi önemlidir.7

6

Bozdağlıoğlu, a.g.m. , s.215.
Ahmet Ay, Türkiye’de Dış Ticaret ve Kur Politikası Uygulamaları, Çizgi Kitabevi
Yayınları, 2007, s.143.
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Arz

ve

maliyet

koşullarındaki

iyileşmenin

yanı

sıra,

dünya

ekonomisindeki genişleme eğilimi ve ihracat fiyatlarındaki yükseliş ihracat
artışını desteklemiştir. Ancak ihracattaki yıllar itibariyle artışlara rağmen,
ithalattaki daha büyük artışlar ihracatın ithalatı karşılama eğilimini azaltmış ve
dış ticaret açığını büyütmüştür.8

1.1.2.1. 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Kararları Sonrası
Dış ticaretin ekonomik kalkınmadaki önemini anlayan Türkiye, dünya
ile hem ekonomik, hem de sosyal entegrasyon ve kalkınma adına, 24 Ocak
1980 tarihinden itibaren ithal ikameci ve iç pazara dayalı kalkınma modelini
terk etmiş ve ihracata dayalı yeni bir kalkınma modelini benimsemiştir.

1980 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanan ve 24 Ocak
Kararları olarak anılan İhracata Dayalı Kalkınma Stratejisi sadece bir istikrar
politikası tedbirleri paketi olarak benimsenmemiş aynı zamanda yeni
uygulamalara da zemin hazırlamıştır. Bu program Türk dış ticaret
politikasının

dış

dünya

ile

entegre

olmasının

başlangıcı

olarak

değerlendirilebilir. İthal ikameci politika terk edilmiş, ithalatta uygulanan
kontrol ve yasakların kaldırılması süreci başlatılmıştır. Uygulanan politikalarla
ihracat artışının sağlanması da hedeflendiğinden ihracatın teşvik edilmesi
yönündeki politikalara hız verilmiştir.9

24 Ocak Kararları ile, serbest piyasa koşullarında işleyen ve dışa açık
bir

ekonomi

modeli

uygulamaya

konmuştur.

Söz

konusu

Kararlar

doğrultusunda oluşturulan politikalar ile ihracatın artırılması, fiyat sisteminin
serbestleştirilmesi, yabancı sermaye girişinin artırılması ve faizlerin serbest
bırakılması amaçlanmıştır. 24 Ocak Kararları ile amaçlanan, iç piyasaya
dönük, ithal ikameci politikalarla kurulmuş bir sanayi yapısını, dışa dönük,
ihracat amaçlı bir yapıya dönüştürmekti. Bu anlamda 24 Ocak 1980 Türkiye
8

Bozdağlıoğlu, a.g.m. , s.216.
G.Müge Varol,”Cumhuriyetin 80. Yılında 1923-2003 Türk Dış Ticaretinin Gelişiminin Kısa
Tarihçesi”, Dış Ticaret Dergisi, Ekim 2003, Özel Sayı, s.159.
9
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ekonomi politikaları açısından bir dönüm noktasıdır. 24 Ocak 1980 tarihinde
yürürlüğe giren İstikrar Programı ile kambiyo politikası serbestleştirilerek
günlük kur ayarlamaları ile TL’nin sürekli değer kaybettiği bir sürece girilmiş,
ithal kotalarının kaldırılmaya başlanması ile ithalat rejimi serbestleşmeye
başlamış, ihracat destekleri ekonomi politikalarının temel araçlarından biri
olmuştur. 1980 sonrası politikalarla ihracat, 1980-1984 arasındaki dönemde
yüzde 314 oranında artmış, ancak ithalatta da artış olması sebebiyle dış
açıklar 1980 sonrası dönemde de devam etmiştir. 1980 sonrasında ihracat;
esnek kur politikası ile sürekli değer kaybeden bir Türk Lirası politikası,
ihracata düşük faizli kredi, ihracatçı sanayinin kullandığı girdilerin gümrük
indirimleri ve muafiyetleri ile ucuz tutulması ve döviz tahsisinde kolaylıklar
yoluyla sürekli desteklenmiştir.10

24 Ocak Kararları ile başlayan yeni dönemde ithalat rejiminde de
önemli değişiklikler yapılmış, gümrük vergileri önemli oranda düşürülmüştür.
1983 yılında ithalatın serbestleştirilmesi politikaları doğrultusunda fon
uygulamasına geçilerek önceleri izne bağlı mallar listesinde yer alan birçok
ürünün ithalatı Toplu Konut Fonu kesintisi ödenmesi suretiyle serbest
bırakılmıştır. Diğer taraftan, 1980 sonrası ekonomi politikaları çerçevesinde
dünya ile bütünleşme ve dışa dönük serbest piyasacı kalkınma amaçları
doğrultusunda, 1984 yılında kambiyo rejiminin serbestleştirilmesi amacıyla 30
sayılı Karar yayımlanmıştır. Serbest Bölge uygulaması dış ticaret politikaları
araçlarından biri haline gelmiş ve 15 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe giren
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunuyla serbest bölgelerin tabi olduğu yasal
düzenlemelerin çerçevesi çizilmiştir.11

1980 öncesi dönemde yabancı yatırımcılara uygulanan politikalar,
bürokratik işlemler yatırımcıyı caydırıcı nitelikte olmuştur. Ancak daha sonra
yabancı sermaye girişini özendirmek amacıyla yasal düzenlemelere gidilmiş,
10

Taşkın, a.g.m. , s.10.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Ankara, 2007
s.11.
11
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6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası ve Çerçeve Kararnamesi
doğrultusunda çıkarılan kararla yabancı sermaye teşvik edilmiştir. Çıkarılan
kararla; sermaye giriş ve çıkışları serbestleştirilmiş, faaliyet alanları
genişletilmiş ve serbest bölgeler kurulmasına izin verilmiştir. Yapılan yasal
düzenlemelerin yanı sıra ihracatçılara, vergi iadesi, gelir vergisi istisnası,
döviz tahsisi, gümrük muafiyetli hammadde ithalatı ve ihracat kredileri gibi
bazı

parasal

ve mali

teşvikler

de sağlanarak ihracatın

arttırılması

sağlanmıştır.

1980

sonrası

İhracata

Dayalı

Kalkınma

Stratejisi

ve

yapılan

düzenlemeler ile birlikte ihracatımız; bir önceki yıla göre 1983 yılında 5,7
milyar dolarla %0,3 , 1986 yılında 7,5 milyar dolarla %6,3 , 1989 yılında 11,6
milyar dolarla %0,3 , 1999 yılında ise 26,6 milyar dolarla %1,4 düşüş
yaşamış bunun haricindeki yıllarda sürekli bir büyüme içerisine girmiştir. Bu
da ülkenin dış ticaret hacmini büyütmüş, ihracat ürünlerini özellikle de sanayi
mallarının paylarını genişletip artırmıştır.

1987’de Türkiye Avrupa Topluluğu’na tam üyelik başvurusunda
bulunmuş ve bu başvurunun gerekleri çerçevesinde hazırlık ve AT’a uyum
çalışmaları başlatılmıştır. 1989 yılında Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında 30 Sayılı Karar ile yabancı sermayeye teşvikler sağlanmış,
bürokrasi azaltılarak sermaye hareketleri serbestleştirilmiştir. 1990’da Türk
parasının konvertibilitesi ilan edilmiştir.12

1990’lı yıllarda, dış finansal serbestliğe geçilmesi ile birlikte artan
oranda dış kaynak kullanımı gerçekleşmiş, bir yandan cari açık büyürken,
cari açığın gerektirdiğinden daha fazla dış sermaye girişi olmuştur. Bu
dönemin

başında, Türkiye’de

dış kaynak kullanılarak hızlı

büyüme

gerçekleştirilmiş, ancak 1990’lı yıllarda her hızlı büyüme dönemini ciddi bir
daralma izlemiştir. İstikrarsız büyüme ya da büyümeden çok aşırı sermaye

12

DPT, a.g.e., s.11.
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girişi sonucu şişme, ertesi yıl sönme 1990’lı yıllarda ekonominin yapısal
özelliği haline gelmiştir.13

Türkiye, 1994 yılında iç borç baskısı altında kalmış ve faiz
oranlarındaki artış nedeniyle yurtdışından kısa zamanlı sıcak paranın
spekülatif amaçla ülkeye gelmesine neden olmuştur. Ekonomide ki dış ticaret
açığı büyüyerek, ekonomide belirsizlik hakim olmaya başlamış. Bu aşamada
ekonomide istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek için 5 Nisan 1994
kararları alınmıştır.

1990 yılından itibaren kamu kesimi açıklarının hızla artması, devletin
nakit açığını monetizasyon ve yoğun biçimde iç ve dış borçlanma ile finanse
etmesi, artan enflasyon ve bozulan ödemeler dengesi açıkları ile ülkede
ekonomik dengeleri bozan ve ekonomiyi krize sürükleyen 32 Sayılı Kararla
mali piyasaların erken ve aşırı ölçüde serbestleştirmenin doğurduğu olumsuz
gelişmeler 5 Nisan Kararlarının alınmasına yol açmıştır.14

5 Nisan kararlarında istenilen başarı sağlanamamış, tedbirlerin
alınmasına neden olan siyasi ve ekonomik etkenlerde herhangi bir
iyileşmenin ve gelişmenin olmadığı daha sonraki yıllardaki ortaya çıkmıştır.

Türkiye, 2000 ve 2001 yılında yaşanan iki krizle, uygulamış olduğu
enflasyonu düşürme programının çökmesinden sonra, IMF’in öncülüğü ve
denetiminde Mayıs 2001 yılında Güçlü Ekonomiye Geçiş Programını
uygulamaya koymuştur. Programın amacı güven bunalımını ve istikrarsızlığı
süratle ortadan kaldırmak ve bir daha geri dönülmeyecek şekilde kamu
yönetiminin ve ekonominin yeniden yapılandırılmasına yönelik altyapıyı
oluşturmaktır. 15

Bu programda esnek kur uygulaması altında enflasyon

hedeflemesine geçilmesi yönünde politika benimsenmiştir.
13

Nurhan Yentürk, Körlerin Yürüyüşü Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003, s.18.
14
Ay, a.g.e. , s.163.
15
Ay, a.g.e. ,s.177.
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Türkiye ekonomisi, 2001 yılında yaşanan hızlı daralmanın ardından
2002 yılında yeniden büyüme sürecine girmiştir. Kriz sonrası uygulanan para
ve maliye politikalarının mal ve finans piyasalarında sağladığı istikrar ve
olumlu beklentiler ile yapısal düzenlemeler, başta sanayi sektörü olmak üzere
ekonominin tüm sektörlerinde büyüme sürecinin başlamasına katkıda
bulunmuştur. 2002 yılı başında ekonominin öngörülen büyüme hızına
ulaşabileceği konusunda ciddi kuşkular bulunmasına rağmen, 2001 yılında
ekonominin kazandığı rekabet gücünün ihracatı ve büyümeyi olumlu
etkilemesi, mali piyasalardaki istikrarın, ertelenmiş yatırım ve tüketim
harcamalarını uyarması, döviz kurunun istikrara kavuşmasıyla birlikte iç
talebin uyarılması, bankacılık sisteminin güçlenmesi, 2001 yılında üretimdeki
daralma nedeniyle azalmış olan stokların tekrar artmaya başlaması ve
tarımsal üretimdeki artış beklentileri ile bu kuşkular yerini olumlu bir havaya
bırakmıştır.16

İhracatın sürdürülebilir bir artışı yakalaması ve ihraç ürünleri
profilimizin katma değeri yüksek, dünya ticaretinde yükselişte olan sektörleri
de içerecek bir yapıya kavuşturulması hedefi çerçevesinde, 58 ve 59.
Hükümetler

tarafından

yürütülen

Acil

Eylem

Planı ile

Dış

Ticaret

Müsteşarlığı’na verilen ihracat için stratejik planlama hazırlanması görevi
doğrultusunda; ihracata yeni bir vizyon kazandırılması, ihracatçıların ileriki
döneme ilişkin bir yol haritası oluşturulması, ihracata yeni bir ivme
kazandırılması, dünya trendlerine uygun bir ihracat yapısına ulaşılması, kalıcı
ve sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak yeni bir açılım gerçekleştirilmesi
amaçlarıyla ihracatın sorunlarını birebir yaşayan özel sektörün etkin katılımı
ve desteğiyle, hedefe dönük proje planlaması tekniği kullanılarak İhracat
Stratejik Planı (2004-2006) hazırlanmıştır. Plan’ın uygulamaya geçişiyle
birlikte, ihracat artışımıza yönelik çalışmalara sistematik bir yaklaşım
getirilmiş, ihracat politikası çerçevesinde yürütülen tüm faaliyetler Plan
16

Dış Ticaret Müsteşarlığı Resmi İnternet Sitesi,
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm, (Erişim) 05 Kasım 2009.
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şemsiyesi altında toplanarak, koordinasyonu sağlanmıştır.17

2004-2006 yıllarında olduğu gibi 2007-2009 yılları arasında da
küreselleşen dünya koşullarında ihracatçıların rekabet gücünü oluşturan
temel

faktörleri

hazırlanmıştır.

geliştirmeye
Hazırlanan

yönelik

planla

dış

olarak
ticaret

İhracat

Stratejik

politikalarının,

Planı
ihracatı

destekleyici yönde geliştirilmesi ve pazara giriş imkanlarının artırılması
hedeflenmiştir.

1.1.2.2. Gümrük Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkelerin dış ticaret politikaları
üzerinde, üyesi bulundukları veya üyeliğini hedefledikleri uluslararası
ekonomik ve ticari bütünleşmelerin etkileri sürekli olarak artarken, 1990’larda
ve 2000’li yıllarda Türkiye’nin dış ticaret politikalarını şekillendiren iki temel
bütünleşme Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliği ve Avrupa Birliği ile girilen
Gümrük Birliği (GB) olmuştur.18

14 Nisan 1987 tarihinde Türkiye AT’a erken tam üyelik başvurusunda
bulunmuş, 9 Kasım 1992’de Ortaklık Konseyi Toplantısı’nda Toplulukla
ilişkilerini tam üyelik doğrultusunda geliştirmek amacı taşıdığını ve 1995 yılı
itibariyle tamamlanması hedeflenen GB’ye ilişkin yükümlülüklerini yerine
getireceğini beyan etmiştir. Bu doğrultuda Türkiye ile AB arasında GB’nin
tamamlanması ve uygulanmasına ilişkin usul, esas ve süreleri belirleyen 1/95
sayılı karar 6 Mart 1995’de Ortaklık Konseyi toplantısında kabul edilmiştir.
1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde sanayi ürünleri
ile işlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşımına imkan veren GB 22 yıllık bir
geçiş döneminin ardından 1 Ocak 1996 tarihinde tamamlanmıştır. 11-12
Aralık

1999’da

Helsinki’de

gerçekleştirilen

Avrupa

Konseyi

Zirve

Toplantısında Türkiye'ye adaylık statüsü tanınmış ve taraflar arasındaki ilişki
17

Ali Boğa, “Komşu ve Çevre Ülkeler Stratejisi”, Durum Dergisi, Haziran-2006, (Erişim)
http://www.turktrade.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=40&lan
g=tr , 07 Kasım 2009, s.3.
18
DPT, a.g.e. , s.12.
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tam üyelik hedefi doğrultusunda yönlendirilmiştir. AB ile gerçekleştirilen GB
ve sonrasında tam üyelik doğrultusunda uygulanan politikalar, Türkiye’nin dış
ticaret

politikalarının

şekillendirilmesi

açısından

önemli

bir

çerçeve

çizmektedir.19

Gümrük Birliği bir taraftan Türkiye – AB arasında sanayi mallarının
serbest dolaşımını sağlamaya yönelik düzenlemeleri, diğer taraftan da
Türkiye‘nin topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi’ne, Ortak Ticaret Politikası’na
ve Teknik Mevzuatı’na uyum yöntem ve takvimlerini içermektedir.20

Türkiye’de Gümrük Birliğinin sağlandığı 1996 yılı ve sonrası
incelendiğinde ihracat ve ithalat artmaya devam etmekte ancak önemli
değişimler gözlemlenmemektedir. 1995 yılında 14,1 milyar dolar olan dış
ticaret açığı GB sonrası takip eden yıllarda da devam ederek 1996 yılında
20,4 milyar dolar ve 1997 yılında 22,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Yani 1980’den sonra önemli bir adım olan GB sonrasında sanayinin
yapısında değişiklik medyana gelmiş ancak radikal bir dönüşüm olmamıştır.

Dış ticaret açıkları ihracat bakımından yapısal sorunlarla bağlantılıdır.
Söz konusu yapısal sorunların aşılması için yeterli tedbirler alınamamış,
gerekli düzeyde yatırım-üretim-ihracat bağlantısı kurulamamış, sonuçta
toplam ihracatımızda kaydedilen artışlar yetersiz kalmıştır. Buna karşılık
genel anlamda ithalata bağımlı bir sanayi yapısının varlığı ekonomik büyüme
ile birlikte ithalat artışına neden olmuştur. Çünkü toplam ithalat içinde yatırım
ve hammaddelerin payı yaklaşık %90’lara ulaşırken tüketim mallarının payı
% 10’lar civarında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, sanayimiz ithal ikameci
politikaların uygulandığı dönemler dahil çok uzun süreden beri yatırım ve
hammadde ithalatına büyük ölçüde bağımlıdır.21

19

Taşkın, a.g.m. , s.11.
Ay, a.g.e. , s.190.
21
Ay, a.g.e. , s.195.
20

14
Türkiye’nin dış ticaret politikalarına yön veren bir diğer önemli iktisadi
bütünleşme ise Dünya Ticaret Örgütüne üyeliğidir. Türkiye, 1947’de
imzalanan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT)
21.12.1953

tarih

ve

6202

sayılı

yasa

ile

taraf

olmuştur.

GATT,

imzalanmasının ardından 1994’e kadar dünya ticaretine genel bir çerçeve
çizmiş ve ticareti uluslararası kabul gören kurallara bağlayarak ticaretin
serbestleştirilmesine

katkıda

bulunmuştur.

Uluslararası

ticaretin

serbestleştirilmesini ve düzenli işleyişini amaçlayan bir anlaşma niteliğindeki
GATT, kurumsal bir yapıya kavuşturularak 01.01.1995 tarihi itibariyle Dünya
Ticaret Örgütü’ne dönüştürülmüştür. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer
alan Türkiye, DTÖ üyeliğinin gerekleri doğrultusunda belirli bir takvim
çerçevesinde sanayi ürünlerinde tarife indirimleri gerçekleştirmiş, tarım ve
tekstil sektörlerinin kademeli olarak mevcut kurallara uygun faaliyet
göstermelerini sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmış, ticaretle bağlantılı
yatırım tedbirleri, fikri mülkiyet hakları ve hizmet ticareti konularında DTÖ
tarafından oluşturulan uluslararası ticaret sistemine dahil olmuştur. Bugün,
tarım ve sanayi mallarının ticaretine yönelik yeni düzenlemelerden, ticaretin
kolaylaştırılması çabalarına, yatırım, çevre, rekabet, kamu alımları, elektronik
ticaret ve fikri mülkiyet haklarına kadar birçok konu DTÖ bünyesinde
uluslararası platformlarda ele alınmaktadır. 1990’lı ve 2000’li yıllarda DTÖ
üyesi olarak Türkiye’nin ticaret politikaları da söz konusu platformlarda alınan
kararlar doğrultusunda şekillendirilmektedir.22

1.1.3. Dış Ticaretin Ekonomik Kalkınmadaki Rolü
Bir ülkenin kalkınması o ülkenin iç ekonomik, sosyal ve kurumsal
yapısıyla yakından ilgili olmakla birlikte, uluslar arası ticaret ilişkilerinin de o
ülkenin kalkınması açısından büyük önemi vardır. Günümüz küresel
ekonomisinde az gelişmiş ülkeler etkin dış ticaret politikaları uygulayarak
ekonomik kalkınmalarını sağlamalıdırlar. Az gelişmiş bir ülke, kalkınmanın

22

Taşkın, a.g.m. , s.11.
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gerektirdiği yatırım, aramalı ve hammaddelerle teknoloji ve yönetim bilgilerini
gelişmiş ülkelerden sağlarken gerekli olan finansmanı yine dış ülkelerden
sağlayacaktır.23

Gelişmekte olan ülkeler yüksek bir kalkınma düzeyine ulaşmak ve
dengeli bir büyüme trendi yakalayabilmek için farklı sanayileşme stratejileri
uygulamaya çalışırlar. Genellikle bu çaba içindeki ülkelerin öncelikli olarak
başvurdukları sanayileşme stratejisi, ülkedeki üretimin geliştirilmesi amacıyla
ithal malların yerli üretimle ikame edilmesini amaçlayan ithal ikamesidir. Dışa
kapalı olan bu yaklaşımın sebebi; ihracat artışı sağlayacak imkanların
eksikliğidir. Diğer bir sanayileşme stratejisi ise, ihracat için üretim yapılmasını
hedefleyen ihracata yönelik sanayileşme stratejisidir ki; gelişmekte olan
ülkelerin döviz ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilecekleri en etkili
politikadır. 24 Türkiye de büyüme sürecinde önce ithal ikamesini 1980’den
sonra ise ihracata dayalı kalkınma stratejisini uygulamıştır.

Dış

ticaret,

ülkemizde

sürdürülebilir

kalkınmanın

en

önemli

unsurlarından biri olarak görülmektedir. Bu amaçla, özellikle ihracatın
artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta, yeni ihraç ürünleri ve yeni
pazarlar bulunmaya çalışılmaktadır. Ayrıca dış ticaretin dünya ülkeleriyle
entegrasyonu sağlayıcı bir unsur olduğu düşüncesiyle hareket edilmektedir.25

Feder’e göre ihracat artışı ekonomik büyümeyi hızlandırır. Çünkü
ihracat sektörü ihracat dışı (ticarete konu olmayan hizmetler sektörü gibi)
sektörlerden daha üretken olmakla kalmayıp bu sektörün üretkenliğini de

23

Seyidoğlu, a.g.e. , s.600.
F.Bahar Şanlı,“1990’lardan Günümüze Türkiye’nin İhracatındaki Genel Değişim ve
Küreselleşen Dünyada Türkiye’nin İhracat Politikası” Mali çözüm Dergisi, Sayı:67, Nisan
Mayıs Haziran 2004, (Erişim) http://www.ismmmo.org.tr/htmldergi.asp?id=1123,
01 Kasım 2009, s.1.
25
H.Avni Özcan, “Dünden Bugüne Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler” Dış Ticaret Dergisi,
Ekim 1998 Özel Sayı, (Erişim)
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/dnbgdisticozsay.doc
17 Aralık 2009, s.2.
24

16
arttıran dışsal etkiler yaratır.26

Dış ticaretin bulunmadığı ekonomilerde iç talep yetersizliği ülke
kaynakları eksik çalıştırılmasına neden olabilir. Dış ticaretin doğurduğu talep
artışları bu kaynakların kullanılmasına, aksi durumda kullanılmayacak olan
ürün fazlalarına piyasa olanağı sağlar. Dış ticaret ile sağlanan geniş piyasa
hacmi ölçek ekonomilerinden faydalanılmasına olanak sağlar. Bunların
yanında yerli üretici ile yabacı üreticinin karşı karşıya gelmesi rekabet ortamı
yaratarak üretimde etkinliği arttırır, teknolojiyi geliştirir ve iş bilen, yetenekli
işadamlarının ortaya çıkmasına yani verimliliğin artmasına neden olur. Geniş
iç piyasaya sahip ülkelerde önceleri ithal edilen yeni sanayi ürünleri zamanla
yurtiçi talebi genişleterek söz konusu malların yurtiçinde etkin biçimde
üretilmesine olanak sağlamaktadır.27

Bir ekonomide dış ticaretin yerini belirlemede en önemli ölçüt, ihracat
ve ithalatın o ülkenin GSMH içindeki oranının bulunmasıdır. Ayrıca, kişi
başına ihracat ve ithalat değerleri ile dünya ihracat ve ithalatındaki payının,
diğer ülkelerle karşılaştırılması da ölçüt olabilir.28
1.2. DIŞ TİCARET POLİTİKASININ AMAÇLARI
Dış ticaret politikasının amaçlarını; dış ödemeler dengesizliklerinin
giderilmesi,

dış

rekabetten

korunma,

ekonomik

kalkınma,

piyasa

aksaklıklarının giderilmesi, ekonominin liberalleşmesi, iç ekonomik istikrarın
sağlanması, hazineye gelir sağlamak, dış piyasalarda monopol gücünden
yararlanma, otarşi, sosyal ve siyasal nedenler şeklinde sıralayabiliriz.29

26

Kamil Ayanoğlu, Türkiye İhracat Performansının Ekonomik Büyüme ve Üretkenliğe
Etkisi, DPT, Uzmanlık Tezi, Ankara, 1994, s.12.
27
Seyidoğlu, a.g.e. , s.113.
28
Karluk, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisi:Tarihsel Gelişim Yapısal ve Sosyal Değişim,
Beta Yayınları, 6. baskı, İstanbul, 1999, s.501.
29
Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Güzem Yayınları, 12.Baskı, İstanbul, 1998, s.117.
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1.3. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE ARAÇLARI
Dış ticaret politikası, ticaret teşviki, ticaret geliştirici altyapı ve uluslar
arası ilişkilere odaklanmaktadır. Ticari teşvikler; ihracat teşvikleri ve ithalat
düzenlemeleri, ticaret geliştirici altyapı; ticareti teşvik edici düzenlemeler,
ticaretin finansmanı ve ticari şirketleri, uluslararası ticari ilişkiler ise ikili
ilişkiler, uluslar arası ticari forumlar ve bölgesel ticareti kapsamaktadır.30

Ülkemiz bu kapsamlar dahilinde ekonomik kalkınmanın ve istikrarının
sağlanması, hazineye gelir sağlanması, dış rekabetten korunma gibi
belirlediği hedefleri gerçekleştirmek için oluşturduğu dış ticaret politikasında
bir takım araçlar kullanmaktadır.

Söz konusu amaçları gerçekleştirmek için, hükümetin kullandığı dış
ticaret politikası araçları şunlardır:31

• Gümrük Tarifeleri: Devlet tarafından ithal mallarının ülke sınırından girişi
sırasında alınan vergidir. Malın çeşidine göre uygulanan vergi oranı değiştiği
için, tarife adı verilen listelerde ilgili oran bulunur. Gümrük tarifeleri devlet
hazinesine gelir sağlamak ve yerli sanayiyi dış rekabete karşı korumak amacı
ile kullanılmaktadır. Özellikle ödemeler dengesinde açığı kapatmak yönünde
tercih edilir.

• Tarife Dışı Araçlar: Gümrük tarifelerinin dışında kullanılan araçlar olup,
bunlar miktar kısıtlamaları, tarife benzeri faktörler, görünmez engeller,
gönüllü ihracat kısıtlamaları olarak tanımlanır. Miktar kısıtlamaları ülkenin
ithalatın sınırlandırılmasına yönelik uygulamalardır. Tarife benzeri faktörler
ise, yerli üretimi arttırıcı tedbirlerin yanı sıra ithalatı zorlaştırıcı tedbirleri de
içerir. Görünmez engeller, halkın güvenliğini, sağlığını koruma amacı ile
devletin aldığı tüm tedbirlerdir. Gönüllü ihracat kısıtlamaları, ithalat yapan
ülkenin korunması amacı ile ihracat yapan ülkelerin aralarında anlaşarak o
30
31

Öztürk, a.g.e. , s.11.
Öztürk, a.g.e. , s.9-10.
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ülkeye o mal ile ilgili ihracatlarını gönüllü olarak sınırlandırmalarıdır.

• İhracatın Özendirilmesi: Ülkelerin ihracatını arttırarak para kazanmasının
teşvik edilmesidir. Böylece makro bazda ödemeler dengesinde olumlu bir etki
yaratılırken, mikro bazda firmanın üretim maliyetlerini düşürebilmesi için bir
imkan sağlanır.

• Bağlı Ticaret: Uluslararası ticari işlemler bazında, bir satış ve bir alış
işlemi arasında ilişki kurulması esasına dayanan ticaret şeklidir. Ülkelerarası
antlaşmalara dayanılarak yapılır.
1.4. İHRACATA YÖNELİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI
İhracata yönelik dış ticaret politikası, ihracat için üretime ağırlık veren
ve üretilmiş olan ürünlerin ihracatını kolaylaştırmak için teşvik önlemlerini
içeren bir dış ticaret politikasıdır. İhracata yönelik dış ticaret politikası ile
ihracatı

teşvik

politikası

aynı

anlamdadır.

Şüphesiz

ihracatı

teşvik

politikasında, ihracat için üretim artışının sağlanması kadar bu ürünlerin dış
pazarlarda satış gücüne ulaşabilmesi için gerekli olan teşvik ve destekler de
önemlidir.32

Hızlı bir ekonomik gelişme ile toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi,
hızlı gelişmeyi konjonktür dalgalanmalarına göre devam ettirebilecek
ekonomik güce ve yapıya ulaşılması ve ekonomik gelişmenin dış kaynaklara
bağımlılığının azaltılması zorunluluğu, bazı teşvik tedbirlerini gerekli kılmakta
olup, bu tedbirler arasında ihracatın geliştirilmesi en ön sırada gelmektedir.33

Günümüzde gerek gelişmiş ve gerekse gelişme yolunda olan çok
sayıda ülkede ihracatın arttırılması konusunda büyük çabalar harcanmaktadır.
Günümüzün gelişmiş ülkelerinde ortaya çıkan dış rekabet, teknolojik yarış
32

Karluk, a.g.e. , s. 449.
Erkut Onursal, “İhracatı Teşvik Politikası ve Gelişmiş Bazı Ülkelerde Teşvik Tedbirleri
Uygulaması”, Turktrade, Dış Ticarette Durum, No: 23-24, İstanbul, 1991, s.7.
33
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gibi sebeplerle en ileri teşvik önlemleri uygulanmaktadır. Gelişme yolunda
olan bir ülke, kalkınma sürecinde karşılaşabileceği döviz darboğazını
genişletmek amacıyla ihracatını arttırmak ve bunu sağlamak için de ekonomi
politikalarına yön vermek ister. Böyle bir isteği olan ülke, bu arzusunu
gerçekleştirebilmek için bazı önlemler almak zorundadır. Genel olarak
ihracatı teşvik önlemleri, maliyetleri düşürerek veya gelirleri arttırarak ihracatı
karlı kılar.34

34

Karluk, a.g.e. , s.451.
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İKİNCİ BÖLÜM

İHRACATIN FİNANSMANI VE TÜRK EXİMBANK UYGULAMALARI

2.1. İHRACATIN FİNANSMANI

2.1.1. İhracat ve İhracatın Finansmanının Tanımı
Dış pazarlarda mal veya hizmet satarak, karşılığında para veya
mal/hizmet elde edilerek kar elde etme işlemine ihracat denir. İhracat
Mevzuatında ihracat “Bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile
Gümrük Mevzuatı’na uygun şekilde fiili ihracatın yapılması ve Kambiyo
Mevzuatı’na göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesi veyahut
Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemlerdir” diye
tanımlanmıştır.35

İhracat Mevzuatında ihracatı gerçekleştiren ihracatçıyı ise “İhraç
edeceği mala göre ilgili İhracat Birliği Genel Sekreterliğine üye olan, vergi
numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip
olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki
tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar” olarak tanımlamıştır.

İhracatçıyı imal ettiği veya imalatçıdan tedarik ettiği malı gümrük sınırı
dışına çıkararak yurt dışına satan, bir ihracatçı birliğine üye olup gerçek
usulde

vergilendirmeye

tabi,

gerçek

ve/veya

tüzel

şahıs

diye

de

tanımlayabiliriz.36

İhracatın finansmanı, ihracatçının ihracat sürecinin herhangi bir
aşamasında gereksindiği fonların sağlanması olarak tanımlanabilir. Ya da

35

Mehmet Şahin, Bütün Yönleriyle İhracat Gümrük İşlemleri, Gümrük Kontrolörlüğü
Derneği, 2. baskı, Ankara 1998, s.13.
36
Osman Barbaros Kemer, Dış Ticaret Teknikleri:Teori – Uygulama, Alfa Yayınevi, 2005
s.18.
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daha açık bir ifadeyle ihracatçının ihracat taleplerine cevap verebilmesi için
malları sevk etmeden önce veya sevk ettikten sonra söz konusu olabilecek
ihracat işlemleri ile ilgili olarak gereksindiği fonları sağlayabilmesidir.37
2.1.2. İhracatın Finansmanının Önemi
Gelişmekte olan ülkeler ekonomik kalkınmayı sağlayabilmek için
dövize ihtiyaç duymaktadır. Gelişmiş teknolojiye sahip yatırım mallarının ve
petrol, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının temini için döviz kullanılmaktadır.
Bu nedenle söz konusu ülkeler ihtiyaç duydukları dövizi elde etmenin yollarını
araştırmak ve bunu aşacak politikalara önem vermek durumundadır. Döviz
darboğazı turizm, yabancı yatırım, ulaşım gelirleri yanı sıra özellikle ihracat
ile aşılabilmekte ve dolayısıyla ülkeler ihracata büyük önem vermektedir.

İhracatın arttırılması bütün dünya ülkelerinin temel hedeflerinden biri
olduğundan bu alanda yaşanan yoğun rekabet her geçen yıl daha da
zorlaşmakta ve ihracata getirilen teşvik ve destekleme sistemleri ile rekabet
bir anlamda ülkelerarası rekabete dönüşmektedir.38

Bu açıdan ekonomik kalkınma ve rekabetin dışında kalmamak için
sürdürülebilir ihracat artışının sağlanmasında ihracatın finansmanı konusu
büyük önem arz etmektedir.

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, ihracatın geliştirilmesi
ve teşvikine büyük önem vermekte ve ihracatın finansmanına yardımcı olmak
amacıyla ihracatçıya ucuz kredi imkanları sunmaktadırlar. Finansal teşviklerin
amacı, ihraç mallarının üretiminde kullanılan girdilerin ucuz ve kolaylıkla
sağlanmasıdır. Bu nedenle ihracat ve diğer döviz kazandırıcı tüm projelerin
düşük faizle verilecek krediler ile finansmanı yapılmaktadır. Bu krediler kısa
veya uzun vadeli olmaları yanı sıra üretim veya ihracat aşamalarında
37

Mehmet Tomanbay, Dış Ticaret Rejimi ve İhracatın Finansmanı, Hatiboğlu Yayınevi,
Ankara, 1995, s.140.
38
Yenal Ansen, “Halk Bankası ve KOBİ’lere Yönelik Hizmetleri”, İGEME’den Bakış, Sayı:14,
Nisan-Haziran 2000, s.20.
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verilmekte, sıkı para politikası ve yüksek faiz oranlarının sözkonusu olduğu
ortamlarda ayrı bir önem kazanmaktadır. Finansal teşvikler sadece kredi
şeklinde değil, sigorta ve garanti şeklinde de olabilmektedir. Sigorta ve
garantiyle, ihracatçının hem ticari ve politik risklerden korunması mümkün
olmakta, hem de diğer kredi kuruluşlarına verilen teminatla ihracat kredisi
alması sağlanmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerin ihracatı teşvik tedbirleri
arasında sigorta ve garanti sistemi çok büyük bir yer tutmaktadır.39

İhracat desteği, ihracatçının ihraç edeceği malın üretim öncesinden
başlanarak üretim, pazarlama ve nihai tüketiciye ulaşma süreçlerinde çeşitli
yöntemlerle özendirilmesidir. Bugün dünyada genel kabul görmüş bir
yaklaşımla, ihracat destek kuruluşları, özellikle ihracatın finansmanı alanında
faaliyet gösteren ve ihracat sürecini nakdi (kredi) ve gayri nakdi (sigorta ve
garanti) yöntemlerle teşvik eden kuruluşlardır.40

İhracatın finansmanında Türkiye de ve diğer ülkelerde, bankalar ve
özel finans kurumları çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bu yöntemler genelde,
ihracatın nakdi finansmanı ve ihracatın gayri nakdi finansmanı olarak iki grup
altında toplanmaktadır. İhracatın nakdi finansmanı; bankalar ve diğer özel
finans

kurumlarının

kaynaklarını

kullanarak ihracatçılara

açtıkları

ve

kullandırdıkları kredileri kapsamaktadır. Ticari bankaların, ihracatçıları
birtakım teminatlar ve garantiler ile desteklemeleri ve ihracatın yapılması
aşamasında finansal açıdan sağladıkları kolaylıklar da ihracatın gayri nakdi
finansmanını oluşturmaktadır.41

Türkiye’de

ihracatın

finansmanı

için

ihracat

destek

kuruluşu

oluşturulması arayışları, başlangıçta bir US Eximbank veya Japon Eximbank
gibi kredi ile takviye edilen garanti sistemi kurmak yerine, doğrudan doğruya
39

Nildağ Başak Ceylan, İhracatın Finansmanında Eximbankların Rolünün
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2004, s.6.
40
Türk Eximbank, Dış Ticaretin Finansmanında 10 Yıl, Türk Eximbank Yayınları, Ankara,
1997, s.11.
41
Ceylan, a.g.e. , s.7.
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ihracatın garantisini, sigortasını yapacak kurum arayışı şeklinde ortaya
çıkmıştır. Kıta Avrupası’nda olduğu gibi ihracat finansmanını doğrudan
doğruya ticari bankacılık sistemine bırakan ve sigorta ile garantiyi içeren bir
sistem olarak tasarlanmış ve bu düşünce ışığında 1958 yılında Türk Ticaret
Kanunu’nun sigorta ile ilgili hükümlerinde bazı değişiklikler yapılarak ihracat
garantisi sağlanmıştır.42

Daha sonra Türkiye’de 24 Ocak kararları olarak adlandırılan ihracata
dayalı büyüme stratejisinin yürürlüğe girdiği 1980 sonrasında önemli
gelişmeler elde edilmiştir. Dış ticarette ve özelde ihracatta elde edilen
başarının kalıcı olması için ihracatın finansmanını sağlayacak bir yapının
oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda 1987 yılında Türkiye İhracat
Kredi Bankası A.Ş. / Türk Eximbank, Türkiye’nin artan ihracat potansiyelini
desteklemesi amacıyla resmi ihracat destek kurumu olarak kurulmuştur.

Türk Eximbank, 1987 yılından bu yana resmi destekli ihracat
finansman kuruluşu olarak ihracatı teşvik politikasında özel bir öneme ve
konuma sahiptir.43
2.1.3. İhracat Finansman Türleri
En çok kabul gören yaklaşıma göre ihracat finansman türlerini;
-

Risk açısından ihracat finansmanı

-

Kullanım yeri ve amacına göre ihracat finansmanı

-

Finansmanın sağlandığı tarafa göre ihracat finansmanı

diye üç ana sınıfta toplayabiliriz. Tablo 2’de finansman türleri ve alt başlıkları
görülmektedir.

42
43

Türk Eximbank, a.g.e. , s.22.
Ahmet Kılıçoğlu, “İhracat Nereye Gidiyor?”, Ekonomik Forum, Sayı: 5, Mayıs 2000, s.13.
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Şekil 1 : İhracat Finansman Türleri
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2.1.3.1. Risk Açısından İhracat Finansmanı
İhracatın finansmanında önemli bir yere sahip olan bankalar bu
faaliyetlerini riskleri sınıflandırarak gerçekleştirebilmektedirler. Bankalar, risk
üstlenmeden sadece fon sağlayarak, fon sağlamadan risk üstlenerek veya
hem risk üstlenerek hem fon sağlayarak finansman sağlayabilmektedirler.44

Risk üstlenmeden sadece fon sağlaması yönteminde banka ihracatta
riski üstlenmemekte sadece gerekli fonu sağlamaktadır. Buna karşılıklı
akreditif örnek verilebilir.

Fon sağlamadan risk üstlenerek yönteminde banka risk üstlenmekte
ama fon sağlaması söz konusu olmamaktadır. Yani yeni bir kaynak
oluşturmamakta ancak dış ticaretin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Buna
kabul kredileri örnek verilebilir.

Hem risk üstlenerek hem fon sağlayarak, bankaların kısa, orta, uzun
vadeli ihracat kredileri, factoring, forfaiting gibi günümüzde ihracatın
finansmanında kullanılan en yaygın teknikler bu yöntem kapsamında
bulunmaktadır.

2.1.3.2. Kullanım Yeri ve Amacına Göre İhracat Finansmanı
Kullanım yeri ve amacına göre ihracat finansmanı üç grupta
incelenmektedir. Bunlar, sevk öncesi (yükleme öncesi) finansman, sevk
sonrası (yükleme sonrası) finansman ve ihracat garantili yatırım kredileridir.

2.1.3.2.1. Sevk Öncesi Finansman veya Hazırlık Kredileri
İhracat siparişi alan bir işletme söz konusu üretimi gerçekleştirebilmek
için işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadır. Üretici işletmeyle benzer
şekilde ihracat talebinin getirdiği ek giderlerle aracı firma durumunda olan
pazarlamacı firma da ürün alımı, nakliye ve stok gibi giderlerden dolayı

44

Ceylan, a.g.e. , s.20.
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finansmana ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla hem üretici hem de pazarlamacı
işletmeler sipariş tarihi ile sevk tarihi arasındaki sürede ihracat talebinin
getireceği ek giderler nedeniyle finansman sıkıntısına düşmektedirler. Sevk
öncesi finansman kredileri bu ihtiyaçları karşılamak için verilen kısa vadeli
kredilerdir. Hazırlık aşaması 180 gün olarak düşünüldüğü için genellikle altı
ay vadeli kredi verilmektedir. Ancak üretim altı aydan daha uzun sürerse
kredinin vadesi bir yıla kadar uzatılabilmektedir.

Kredinin

limiti

genellikle

ihracat

siparişinin

değeri

ile

sınırlandırılmaktadır. Bu değer ise esas olarak malın üretim maliyeti,
ambalajlama, yurt içi nakliye ve alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmaya göre
gümrük, vergi, sigorta gibi masraflar göz önüne alınarak belirlenmektedir.45
Sevk öncesi finansman, çeşitli akreditif uygulamaları ve/veya bankaların özel
finans kuruluşlarının ihracatçıya kredi ve/veya avans vermesi şeklinde
yürütülmektedir.46 Banka kredileri ve karşılıklı akreditif buna örnek verilebilir.

2.1.3.2.2. Sevk Sonrası Finansman veya İhracat Sonrası Finansman
Malın gönderilmesiyle, mal bedelinin ihracatçıya ödeneceği süre içinde
ihracatçının finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen kredilere
sevk sonrası finansman kredileri denilmektedir 47 . Bu kredileri vadelerinin
uzunluğuna göre kısa, orta ve uzun vadeli krediler diye üç grupta
inceleyebiliriz.

2.1.3.2.2.1. Kısa Vadeli Krediler
Genellikle

ticari

bankalar

tarafından

tüketim

mallarının

pazarlanmasında kullanılan bu kredilerin vadesi 12 ayı geçmemektedir.
İhracat miktarının FOB değer üzerinden % 80 – 90’ına kadar verilebilmektedir.
İhracatçı nakliye belgelerini, lehine açılan akreditifi, varsa ihracat kredi
sigortası poliçesini ve ilgili diğer belgeleri bankaya teminat göstererek ve
45

Tomanbay, a.g.e. ,s.143.
Onursal, “Dış Ticaretin Finansmanı” , s.5.
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krediyi şartsız geri ödeyeceğini belirterek krediyi almaktadır.48

2.1.3.2.2.2. Orta Vadeli Krediler
Verilen kredilerin süresi 2 ile 5 yıl arasında değişmektedir. Buradaki
krediler

dayanıklı

tüketim

ve

hafif

sanayi

malların

finansmanında

kullanılmaktadır.

Kredinin vadesi kısa vadeliye göre daha uzun bir zamana yayıldığı için
bankalar tek başlarına risk almak istememekte, bu konuda uzmanlaşmış
kredi kurumlarıyla birlikte ihracat kredisi vermektedirler.49

2.1.3.2.2.3. Uzun Vadeli Krediler
Uzun vadeli ihracat kredilerinin vadeleri 5 ile 10 yıl arasında
değişmekte olup, genellikle sanayi komplekslerinin kurulması, anahtar teslimi
v.b. projeler gibi faaliyetleri kapsamaktadır. İhracat değerinin %80’i kredi
olarak verilebilmektedir.

Bu kredilerde miktarın büyük ve vadesinin çok uzun olması nedeniyle
riskin artması, devletin krediye katkısını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle
Merkez Bankası ya da bu konularda uzmanlaşmış finansal kuruluşların
desteği bu tür kredilerde önemli bir rol oynamaktadır.50

2.1.3.2.3. İhracat Garantili Yatırım Kredileri
Orta ve uzun vadeli ihracat garantili yatırım projelerine verilen krediler
olup garanti edilen ihracatın gerçekleşmesini sağlayan kredilerdir. Teşvik
belgesine dayanarak bankalar ve Merkez Bankası, yatırımcıların ihracat
garantili projelerine en çok 8 yıla kadar vadeli yatırım ve donanım kredisi
vermektedir. Burada bir anlamda ihracat, ihracat başlamadan önce finanse
edilmektedir.
48
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2.1.3.3. Finansmanın Sağlandığı Tarafa Göre İhracat Finansmanı
Finansmanın sağlandığı taraf itibariyle ihracat finansmanı satıcı ve
alıcı kredileri olmak üzere iki grupta incelenebilir.

2.1.3.3.1. Satıcı Kredileri
İhracat kredilerinin büyük bir bölümünü satıcı kredileri oluşturmaktadır.
Kısa vadeli kredilerin çoğu, orta vadeli olanların ise bir kısmı satıcı kredileri
şeklinde

finanse

edilmektedir.

Bu

krediler

sevk

sonrası

finansman

niteliğindedir.

Burada, satıcı malları sevk edince ilgili belgeleri bankasına ibraz
ederek sevkiyat sonrası kredi ile kendini finanse etmektedir. Mal bedellerini
banka zamanı gelince alıcıdan (ithalatçı) tahsil etmektedir. Banka, ancak
ihracat

bedellerinin

tahsil

edilememesi

durumunda

ihracatçıya

rücu

etmektedir. İhracat kredi sigortasının bulunması halinde, ihracatçı bu riski
sigorta kurumuna devredebilmektedir.51

2.1.3.3.2. Alıcı Kredileri
Çoğunlukla orta ve uzun vadeli ihracatta söz konusu olan sermaye
mallarının

ihracatında

ya

da

anahtar

teslimi

fabrika

ve

projelerin

finansmanında uygulanan sevk sonrası finansman niteliğinde bir kredidir.

Alıcı kredisi, ihracatçının ülkesindeki kredi kurumu veya kurumlarının
doğrudan ithalatçıya açtıkları ve ithalatçının ihracatçının ülkesindeki sermaye
mallarını ve hizmetlerini nakit olarak satın alması imkanını sağlayan bir kredi
türüdür. Bu şekilde ithalatçıya verilen kredi ithalatçının bankası tarafından
garanti edilmekte ya da doğrudan ithalatçının bankasına verilmektedir.52

Alıcı kredisini cazip kılan en önemli özellik, ihracat bedeli dövizlerin bir
ülkeden diğerine transfer edilmeyip aynı ülke içerisindeki finansman
51
52
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kurumundan ihracatçıya ödenmesi sonucu ihracatçının alacağını kolay ve
çabuk tahsil edebilmesidir. Ayrıca ticari ve finansal sorumlulukların ayrılması
bu kredinin bir diğer özelliğidir. Bu uygulamada ihracatçı sadece satış
sözleşmesine uygun mal ve hizmet tesliminden sorumlu olmaktadır.
Alacakların tahsili finansman kurumunun sorumluluğuna devredilmektedir. Bu
özelliklerinden ötürü, alıcı kredisi daha tercih edilebilir bir kredi türü
olmaktadır.53

Alıcı kredileri ihracatçıların pazarı ele geçirmek için sözkonusu olan
rekabette avantaj sağlamalarına da yardımcı olmaktadır. Bu krediler
sayesinde alıcıların krediyi veren ülkeden mal almaları sağlanmakta ve
ihracatçıların o ülke pazarını ele geçirmelerini kolaylaştırmaktadır.54

Alıcı kredisinin de iki türü bulunmaktadır. Bunlar Çerçeve Kredisi ve
Yeniden Borç Verme Kredisidir.

2.1.3.3.2.1. 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 yararlanılmaktadır.55

53

Atik, A.Hakan – Yılmaz,Metin, “Dış Ticaretin Finansmanında Kullanılan Krediler”,
Kalkınma Dergisi, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yayınları, Şubat 1994, Sayı:45, s.28.
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55
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Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1999, s.97.
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2.1.3.3.2.2. Yeniden Borç Verme Kredisi
Bu kredi programı çerçeve kredisinin aksine, genellikle tek bir ihracatı
finanse

etmek

için

verilmektedir.

İhracatçının

ülkesindeki

finansman

kurumunun, uluslararası niteliğe sahip ve değişik ülkelerde şubeleri ya da
temsilcilikleri olan ticari bankalara ve yatırım bankalarına, alıcıların
ihracatçının ülkesinden yapacakları yatırım malı, sanayi ürünleri ve hizmet
ithalatlarını arttırmak amacıyla verdiği 1 ile 5 yıl arasında değişen orta vadeli
bir kredidir.

Bu kredide öncelikle finansman kurumu ile yabancı banka arasında
kredi sözleşmesi imzalanmaktadır. İthalatçı alt kredi için yabancı bankaya
başvurmaktadır. Yabancı banka alt krediyi onayladıktan sonra ihracat ile
ithalatçı arasında satış sözleşmesi imzalamaktadır. Daha sonra ihracatçı mal
veya hizmeti alıcıya ihraç etmekte, bunun sonucunda finansman kurumu
ihracatçıya

yaptığı

sevkiyat

karşılığında

sözleşme

bedelini

nakden

ödemektedir. İthalatçı kredinin ana para ve faiz ödemelerini yabancı bankaya
yapmakta ve yabancı banka da bu ödemeleri finansman kurumuna
iletmektedir.56

Alıcı ve satıcı kredilerini karşılaştırdığımızda; ihracatçılar açısından
alıcı kredileri satıcı kredilerinden daha az sorumluluk getirdiği için alıcı
kredileri daha büyük çaplı ihracata açılmaktadır. Burada ihracatçı her türlü
finansman riskini finansman kurumlarına devredebildiğinden dolayı sadece
üretim işine ve pazar bulmaya yönelmektedir. Finansman kurumları da büyük
ve kompleks ihracat işlemlerinde alıcı kredileri kullandırarak finanse
edilmesini tercih etmektedir. Ayrıca alıcı kredilerinde, ödemelerde ihracatçı
alacağını kolay ve çabuk tahsil ederken satıcı kredilerinde ihracatçı firma
ödeme

taksitlerini

alırken

finansal

durumu

ve

bankalardan

kaynak

bulabilmesi olumsuz etkilenebilmektedir. Bu gibi zorluklar alıcı kredilerinde
karşılaşılmamaktadır.

56
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2.1.4. İhracatın Finansmanında Kullanılan Yöntemler
Dış ticarette yaşanan gelişmeler ihracatta yeni finansman tekniklerinin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin büyük
bir kısmının döviz ihtiyacı içinde olmaları, kredi bulmada yaşadıkları zorluklar,
olanakların son derece sınırlı olması ve artan rekabet şartları, yapacakları
vadeli ihracata finansman bulma arayışına girmelerine neden olmaktadır.57

Ülkenin ekonomik koşullarına, uygulanan dış ticaret politikalarına göre
ihracatın finansmanında birçok yöntem kullanılmaktadır. En temel olarak bu
yöntemleri ihracat kredileri, ihracat kredi garantisi, ihracat kredi sigortası,
factoring, forfaiting, finansal kiralama (Leasing) ve vadeli döviz işlemleri diye
yedi grupta incelemek mümkündür.

2.1.4.1. İhracat Kredileri
İhracat

kredilerinin

amacı,

herhangi

bir

ihracat

aşamasında

ihracatçının gerek duyduğu fonları sağlamaktır. İhracatçı sevk öncesi ya da
sonrası aşamada finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kredi talebinde
bulunabilmektedir. İhracat kredilerinin miktarı, faizi ve vadesi ihraç konusu
mala ve satış yapılan ülkeye göre farklılıklar göstermektedir.58

Devlet tarafından eximbanklar kanalıyla verilen resmi destekli ihracat
kredileri ihracatın kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi amacını taşımaktadır.
İhracat kredileri, kısa vadeli ihracat kredileri, orta vadeli ihracat kredileri ve
prefinansman kredileri şeklinde olabilmektedir. İhracat kredi sisteminde ticari
bankalar önemli bir yere sahip bulunmaktadır. İhracat kredilerinin büyük bir
kısmı ticari bankalar tarafından verilmektedir. Merkez bankasının dövizle ilgili
alacağı kararlar ise bizzat dövizin değerini etkilemekte ve bu yolla
finansmanın hacmini belirleyerek bu hacmi artırıp azaltabilmektedir. Aynı
zamanda merkez bankası ticari bankalar tarafından getirilen senetleri
reeskonta
57
58

alarak

bankalara

Ceylan, a.g.e. , s.28.
Tomanbay, a.g.e. , s.149.

ve

dolayısıyla

ihracatçılara

finansman
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sağlayabilmektedir. İhracat kredi sistemindeki diğer önemli bir kuruluş ise
ihracat bankası olan eximbanklardır. Eximbanklar uzmanlaşmış kredi
kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar ihracatın finansmanına, nakdi olarak kredilelerle
gayri nakdi olarak

da ihracat kredi sigortası ve kredi garantisi gibi

yöntemlerle yardımcı olmaktadır.59

İhracat kredileri ihracatı özendirme yönü bulunan bir finansman
yöntemi olmakla beraber diğer kredi türlerine göre daha risklidir. Çünkü
ihracat, ticari ve ekonomik riskleri fazla bilinmeyen yabancı ülkelere dönük bir
faaliyettir. Dış piyasalardaki yabancı firmaların ticari güvenilirliği bir sorundur.
İhracat yapan firmalar mal sattıkları firmaların güvenilirliklerini de araştırmak
zorundadırlar. Aynı ülkede faaliyet gösteren firmalar birbirlerinin durumlarını
yakından izleyebilme imkanına sahiptirler. Ancak farklı ülkelerdeki firmaların
durumlarını yakından bilebilmek hem zordur hem de bu konuda yapılacak
araştırmalar bir maliyet gerektirmektedir. Bu maliyeti özellikle küçük firmalar
yüklenemez ve fazla araştırma yapmadan dış satımı gerçekleştirmeye
çalışmaktadırlar. Bu nedenlerle satılan malların bedellerinin ödenmemesi, kur
riski, transfer riski gibi belirsizlikler dış ticaretin en önemli sorunlarını
oluşturmaktadır. Bu riskler nedeniyle ihracat kredileri, riskli krediler grubuna
girmektedir.60

2.1.4.1.1. İhracat Kredi Türleri
İhracat kredileri kısa, orta ve uzun vadeli olabilmektedir. Vadesi bir
yıldan az olan krediler kısa, iki ile beş yıl arasında değişen krediler orta ve
beş yıldan fazla olan krediler ise uzun vadeli krediler sınıfına girmektedir.
Kısa vadeli krediler genellikle tüketim mallarının ihracında, orta vadeli krediler
sermaye malları ve hammaddelerin ihracında uzun vadeli krediler ise ağır
sanayi malları, alt yapı çalışmaları ve anahtar teslimi yatırım projelerinin
satımında kullanılmaktadır.

59
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Ceylan, a.g.e. , s.29.
Tomanbay, a.g.e. , s.148.
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Sevk öncesi kredilerin büyük bir kısmını kısa vadeli krediler
oluşturmaktadır. Banka kredileri sevk öncesi krediler içerisinde yer almaktadır.
Sevk sonrası krediler ise kısa, orta ve uzun vadeli olabilmektedir. Akreditif
kredilerini buna örnek verebiliriz.

Sevk sonrası kredilerde vade süresi uzadıkça bankalar risklerini
azaltmak istemektedir. Bu nedenle uzmanlaşmış kredi kurumları ile işbirliğine
girmektedirler. Uzmanlaşmış kredi kurumları ihracat kredi sigortası ve ihracat
kredi garantisi gibi yöntemlerle ihracat finansmanında kredi riskini azaltarak
ihracat finansmanına yardımcı olmaktadır.61

İhracat kredileri alıcı ve satıcı kredileri olarak da ayrılabilmektedir.
İhracat kredilerinin önemli bir kısmını ihracatçıya verilen satıcı kredileri
oluşturmaktadır. Alıcı kredileri ise ihracatçının ülkesindeki kredi kurumu veya
kurumlarının doğrudan ithalatçıya açtıkları kredi türüdür.

2.1.4.2. İhracat Kredi Garantisi
İhracatçılara verilen kredilerin geri ödenmeme olasılığı her zaman
mevcuttur. İhracat kredi ve sigorta kuruluşlarınca sunulan ihracat kredi
garantisi programı ile bu risk bankanın üzerinden alınmaktadır. Kredinin geri
ödenmesi teminat altına alındığından, bankaların ihracatçılara sağladıkları
finansman imkanları bu programlar sayesinde artmaktadır.

62

Diğer bir

ifadeyle ihracat kredi garantisi, ülke içi ve dışındaki ticari bankalara ve diğer
finansman kuruluşlarına, ihracat faaliyetinin herhangi bir aşamasında
ihracatçıya finansman sağlamalarını kolaylaştırmak üzere verilen her türlü
garanti anlamına gelmektedir. İhracatçının borcunu bankaya ödeyemediği
durumlarda bankanın kaybına karşı garanti sağlayan kuruluş garantinin
koşullarına göre kaybın belirli bir yüzdesine kadar bankaya ödeme
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Tomanbay, a.g.e. , s.150.
Aziz Konukman, “Dış Ticaretin Finansmanı ve Türkiye’deki Uygulama”, Dış Ticarette
Durum Dergisi, Mayıs-Haziran 1990, s.18.
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yapmaktadır.63

İhracat kredi garantisinde ticari ve politik riskler garanti kapsamına
alınmaktadır. Genellikle karşılaşılan zarar ticari risklerden kaynaklanıyorsa
kaybın %75’i, politik risklerden kaynaklanıyorsa da kaybın %85’i garanti
kapsamına alınmaktadır.

2.1.4.3. İhracat Kredi Sigortası
İhracat kredi sigortası, ihracatçının mal veya hizmet ihraç ettiği
müşterilerinin ödeme gücünü kaybetmesi veya ödemek istemesine rağmen,
ticari ve politik olaylar sonucu ödemede bulunamaması nedeniyle alacağını
tahsil edememe riskine karşı teminat sağlayan, böylelikle ihracatçının
tehlikeye düşmesini engelleyen, gerek mal gerekse de hizmet ihracında
kullanılan bir sigorta türüdür. İhracat kredi sigortası sisteminde ticari ve politik
riskler yer almaktadır.64

Ticari riskler normal olarak malların kredili satışlarından doğan riskler
olup, ithalatçı ve ihracatçının kontrolü altındadır. Bu tür riskler sigorta
işlemlerinin borçlusu olan özel kişinin iflası, ödeme yapamaması, finansal
durumundaki kötüleşme gibi nedenlerden ortaya çıkmaktadır.65 Politik risk ise,
malın sevkinde önce satıcının iradesi dışında, ülkede meydana gelecek
mevzuat değişikliği, politik olaylar ve kararlar ile malların sevkinden sonra
deprem, su baskını gibi doğal afetler ve savaş gibi olaylardan kaynaklanan
riskleri kapsamaktadır.66

İhracat kredi sigortası ihraç edilen mal ve hizmet bedellerini, risklere
karşı belirli limitler dahilinde garanti altına almaktadır. Ticari risklerde mal
bedelinin %80-90 oranında garantisi sağlanırken, politik riskler de bu
oran %90-95’lere çıkmaktadır. İhracat kredi sigortası hizmeti veren sigorta
63
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kuruluşları ihracatçının mevcut süreçte daha dikkatli olması için, oluşacak
zararın tamamını sigortalamamakta, bir kısmını ihracatçının sorumluluğuna
bırakmaktadır.

İhracat bedellerinin ödenmesi teminat altına alındığından, ihracat kredi
sigortası programları sayesinde ihracatçıların ihracat bedelleri karşılığında
bankalardan finansman sağlaması kolaylaşmaktadır.67

2.1.4.4. Factoring
Factoring, mal satan veya hizmet arz eden ticari işletmelerin yurt içine
veya dışına yapacakları kredili satışlardan kaynaklanan kısa vadeli (1-6 ay)
senede bağlı alacak haklarının, factor veya factoring şirketi adı verilen
finansal kuruluşlar tarafından satın alınması temeline dayanan bir faaliyettir.
Hukuki anlamda factor, mal satımı ve/veya hizmet arzı ile uğraşan firmaların
bu satışları sonucu doğan veya doğacak alacaklarını devralarak tahsilini
üstlenen, bu alacaklara karşı peşin ödemelerde bulunarak finansman
sağlayan, aynı anda firmalara idari, ticari ve mali konularda verilen hizmetler
karşılığı faiz, komisyon ve ücrete hak kazanan kişi veya kuruluş olarak
tanımlanmaktadır.68 Bu finansman yönteminde factor, müşterinin alacaklarını
satın alırken, borcun ödenmeme riskini de üstlenmektedir. Böylelikle factoring
de alacak hakkının devralmasıyla birlikte firmaların üretim ve satış
konularında yoğunlaşmalarına imkan vermektedir.

Factoring 1973 petrol bunalımından sonra yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Bu dönemde petrol krizlerine bağlı olarak birçok firmanın
satışlarını arttırma çabaları factoring hizmetinin yayılmasında etkin olmuştur.
Başlangıçta sadece İngiltere ve ABD gibi belirli birkaç ülkede ve satış
sorunları olan firmaların başvurduğu bir finansman yöntemi iken günümüzde
67
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tüm dünyaya yayılan yerel ve uluslararası ticarette kullanılan bir finansman
yöntemi haline gelmiştir.69 Factoring faaliyetleri ülkemizde ilk kez 1980’lerden
sonra başlamış ve firmalarımız bu yeni finans yönteminin avantajlarından
yararlanma olanaklarına kavuşmuşlardır.

Factoring hizmetlerini sunan kuruluşlar; mülkiyet yapısı itibariyle,
genellikle bankaların ve diğer finansal kuruluşların ortak veya bağlı
kuruluşları veyahut bazı bankaların ayrı birer departmanı olarak faaliyette
bulunmaktadırlar. Zira, factoring hizmetleri; büyük sermayeye, uzman
personele

ve

yaygın

bir

bilgi

toplama

kapasitesine

sahip

olmayı

gerektirmektedir.70

Bir factoring işleminde, factorun üç temel fonksiyonu vardır. Bu
fonksiyonlar; kredi istihbaratı, riske katlanma ve borç verme işlemidir.
İhracatçı firma factor şirketiyle yapacağı sözleşmeyle belirtilen hizmetlerin
birinden, ikisinden ya da tamamından yararlanma hakkına sahiptir. Birçok
ihracatçı firmanın mali yapısı, müşterilerinin finansal yapıları hakkında tam
bilgiye ulaşabilecek personeli istihdam etmeye yetecek durumda değildir. Bu
bilgiyi sağlayacak profesyonel firmalara ihtiyaç vardır. Factor bu işlevi yerine
getirmektedir. İhracatçıya çok riskli görünen bir alacak, geniş bir kredi bilgi
ağına sahip factor şirketi açısından o derece riskli olmayabilir. Ayrıca, geniş
bir alacaklar portföyünü elinde bulundurması, factorun bireysel alacaklarla
ilgili riskini azaltmaktadır. Vadeli alacağın peşin olarak tahsili ise bir bakıma
borç verme işlemidir. Factor, ihracatçının alacak hakları kredi vermekte
alacakların

vadesi

geldiğinde

belli

bir

iskonto

karşılığında

tahsilatı

yapmaktadır.

Müşteriler,

sağladıkları

destek

hizmetleri

ve

üstlendikleri

risk

dolayısıyla factoring firmasına bir komisyon ödemektedir. Bu komisyon oranı
müşterilerin mali güvenilirliğine bağlı olmakla birlikte, genellikle % 0,75 ile %
69
70
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3 arasında değişmektedir.71

2.1.4.4.1. Factoring İşleyişi
Factoring işlemi; ithalatçı ile alım-satım sözleşmesi yapmış bulunan
ihracatçının factoring hizmetlerinden yararlanmak amacı ile bir factoring
kuruluşuna, alıcının kredibilitesinin saptanması için alıcının unvanı ve adresi,
alıcı ile olan yıllık ticaret hacmi, alıcının bankasının ismi ve adresi, satışın
vadesi, vadeye göre garanti limiti ihtiyacı, satıcının son üç yıllık finansal
tabloları yanı sıra gerekiyorsa alıcı ile factor’un temas kurabilme izni v.b.
bilgileri vermesi ile başlamaktadır. Factor, ihracatçıdan temin ettiği bilgi ve
dokümanların incelenmesini müteakip, ithalatçının kredibilitesinin saptanması
için gerekli istihbaratı yapar ve şartlarını, komisyon ve iskonto oranını, ayrıca
alacak haklarının ne kadarını (kısmen veya tamamen/mal ve/veya ülke
bazında) devir alabileceğini ihracatçıya bildirmektedir. Factor tarafından ileri
sürülen koşulları satıcının kabul etmesi üzerine bir factoring sözleşmesi
imzalanmakta ve ihracatçı artık factorun müşterisi olmaktadır.72

Factoring işlemlerini borçlu firmanın faaliyet gösterdiği yer açısından
yurtiçi ve uluslararası olmak üzere iki açıdan ele alabilmekteyiz. Yurtiçi
factoring aynı ülkede faaliyette bulunan alıcı, satıcı ve factor şirketi arasında
yapılan

işlemlerdir.

Burada

factoring

işlemleri

üç

taraf

arasında

gerçekleşmektedir.

Uluslararası factoring ise borçlunun yabancı bir ülkedeki ithalatçı
olması durumunda, alacaklarını satmak isteyen ihracatçı, kendi ülkesindeki
bir factoring şirketine satışlarının tutar ve yapısı hakkında bilgi veren bir
formla müracaat etmektedir. Factor şirketi durumu ithalatçının ülkesindeki
muhabir factor şirketine bildirmekte ve olurunu almaktadır. Uluslararası
factoringde yurtiçi factoring şirketi muhabirinin garanti vermediği alacakları
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satın almamaktadır.73 Bu muhabir bazen factorun şubesi, temsilcisi ya da o
ülkede bulunan ve satıcının ülkesinde bulunan factorla aralarında muhabirlik
anlaşması bulunan bir başka factoring şirketi olabilmektedir. 74 Uluslararası
factoring de işlemler yerel factoringden farklı olarak üç taraf arasında değil
muhabir factorun katılımıyla dört taraf arasında gerçekleşmektedir. Uluslar
arası factoringde dış ülkelerdeki firmalarla işlemler yapıldığı için yerel
factoringe göre çok daha geniş bir örgütlenme söz konusu olmaktadır.

Factoring sayesinde normal durumda üç farklı kuruluş tarafından
yapılacak olan üç ayrı işlem tek elden gerçekleştirilmektedir. Bunlar kredi
sigortası (sigorta şirketleri), finansman (ticari bankalar) ve alacakların tahsili
(muhasebe sorumluları) işlevleridir.75

2.1.4.5. Forfaiting
Forfaiting; özellikle mal ve hizmet ihracatından kaynaklanan ve belli bir
ödeme planına bağlı olarak tahsil edilecek vadeli alacakların rücusuz olarak
bir banka veya bu alanda ihtisaslaşmış bir finans kurumu (forfaiter) tarafından
belirli bir iskonto oranı ile satın alınması işlemidir. Forfaiting’in genel özelliği;
ithali istenen bir yatırım malı bedelinin, bu malın ekonomik ömrüne yayılarak,
taksitlerle ihracatçıya ödenmesidir.76

Forfaiting işlemlerinin mazisi, dünya yapısının önemli ölçüde değişme
gösterdiği 1950’li yılların sonlarına ve 1960’lı yılların baslarına kadar
uzanmaktadır.

Sözkonusu

yıllarda

özellikle

yatırım mallarında

satıcı

pazarlarının giderek alıcı pazarları şekline dönüşmesi, Batı ve Doğu ülkeleri
arasında ticaretin yeniden doğuşu, dış ticaret engellerinin ve döviz
kontrollerinin

hafifletilmesi,

dış

ticarette

serbestleşme

eğilimlerinin

güçlenmesi, gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret alımlarının ve yatırım
73
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malları taleplerinin artması forfaiting’in gelişmesine zemin hazırlamıştır.77

Forfaiting’den uluslararası ticarette yararlanılmaktadır. Yatırım malları
ihracatı başta olmak üzere, tüketim malları, hizmet ve kira kontratlarının
finansmanında

kullanılmakta

ve

vadeli

ihracatın

sabit

faizli

olarak

finansmanını sağlamaktadır. İşlemler genel süresi altı aydan altı yıla kadar
değişen senetlerle yapılmaktadır. Forfaiting şirketleri belirli bir tutarın altındaki
ticari işlemleri kabul etmemektedir.78

Forfaiting’de sadece konvertible para birimleri ile işlemler yapılmakta
ve ikincil piyasası bulunmaktadır. Forfaiting işlemleri orta vadeli ve sevk
sonrası bir finansman tekniği olarak sınıflandırılabilmektedir.

Bir sevk sonrası finansman tekniği olan forfaitingde forfaiter risk
almakta ve fon sağlamaktadır. Genel olarak kredi riski yüksek olan alacaklar
için kullanılan bir finansman tekniğidir. Forfaiting işleminde, ihracat
işlemlerinden doğan vadeli alacak hakkı rücu edilmeksizin ve cayılamaz bir
biçimde iskonto edilmektedir. Böylelikle ihracatçı riskten kurtulmakta,
alacağını hemen tahsil edebilme imkanına kavuşmuş olmaktadır. Bu yöntem,
ihracatçıya likidite artışı sağlamakta ve ihracat riskinin de azalmasına neden
olmaktadır.79

2.1.4.5.1. Forfaiting İşleyişi
Forfaiting işleminde mal, senet ve para akışı ihracatçı, ithalatçı, aval
ya da garanti veren banka ile alacak hakkını satan banka (forfaiter) olmak
üzere dört taraf arasında gerçekleşmektedir.

İhracatçı ile ithalatçı arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde malın
fiyatı ve ödeme koşulları saptanmakta, ithalatçı malın kendisine teslimini
77
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müteakip, banka avali veya garantisi sağlanan borç araçlarını bankası
aracılığıyla ihracatçıya iletmektedir. İhracatçı alacağını nakde dönüştürmek
istediği takdirde bir forfaiter ile belli bir iskonto oranı üzerinden bir sözleşme
yapmaktadır. Borç araçlarının forfaiter’e teslimi ve iskontoyu müteakip
ihracatçının alacağının tahsiline yönelik tüm sorumluluğu sona ermektedir.
Forfaiter ise portföyüne dahil ettiği borç araçlarını vadesi geldiğinde tahsil
edilmek üzere muhatap durumundaki garantör bankaya iletebileceği gibi
üçüncü şahıslara da devredebilmektedir.80

Banka (forfaiter) ihracatçıya riskli ülkelerdeki alıcılara sabit faizli kredili
satış yapma imkanı sunmaktadır. Böylece yeni pazarlara girişte destek
olunmaktadır. İhracatçının likiditesi artmakta, bilançosu pozitif etkilenmekte
ve diğer kredi imkanlarına fırsat oluşturmaktadır.81

Dış ticarette ortaya çıkan risklerden kurtulmak için ihracatçılar finans
tekniklerine ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde ülkeler arası mal, sermaye ve
hizmet hareketleri çok daha kolaylaştığından, ihracatçı dış ülkelerdeki faiz
veya döviz kurlarındaki dalgalanmalardan çok daha fazla etkilenmektedir.
Forfaiting de transfer riski ve politik riskleri üstlenerek ihracatçılara destek
olmakta ve ihracatın artmasına neden olmaktadır.82

2.1.4.6. Finansal Kiralama (Leasing)
Avrupa Leasing Birliği (ELA), finansal kiralamayı, belirli bir süre için
kiralayan ve kiracı arasında düzenlenen, üreticiden kiracı tarafından seçilip
kiralayan tarafından satın alınan malın mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise
kiracıda bırakan bir anlaşma olarak tanımlamaktadır.83

Finansal kiralama kavramının özünü; yatırım mallarının kullanım
80

Onursal, a.g.m. , s.34.
Akça, a.g.m. , s.6.
82
Ceylan, a.g.e. , s.42.
83
Ali Haydar Güngörmüş, “Uluslararası Piyasalardaki Gelişime Paralel Olarak Günümüzde
Kullanılan Finansman Teknikleri” (Erişim) www.biriyillik.110mb.com , 23 Şubat 2010, s.2.
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haklarının devri oluşturmaktadır. Finansal kiralama, yatırım mallarının
ekonomik ömrünün belirli bir süresi veya tamamı boyunca, mülkiyetini
kiralayanda, zilyetliğini ise belirli bir kiracıda bırakan, kiralama süresi
bitiminde varlığın kiralayana geri verilmesi veya belirli bir bedel karşılığında
mülkiyetin kiracıya devredilmesini düzenleyen bir anlaşmadır.84

İşletmeler, piyasadaki rakipleriyle mücadelenin yanı sıra varlıklarının
devamı için gelişen teknolojiyi de izlemek zorundadırlar. İşletmelerin öz
kaynakları ile karlarının bir bölümünün, makine ve teçhizat yenilenmesi ve
yeni yatırımlara yönlendirilmesi, işletmelerin nakdi açıdan zayıflamasına yol
açmaktadır. Bu nedenle, yatırım mallarının mülkiyetine sahip olunmadan, bu
malların sadece kullanımı ile yetinme, şirketlere cazip gelmekte, şirketler ağır
maddi yükler altına girmeksizin yeni teknolojiden yararlanabilme ve
üretimlerini arttırabilme olanaklarına kavuşmaktadırlar.85

Finansal kiralama modern anlamda ilk kez 1930’lu yıllarda Amerika
Birleşik Devletleri’nde uygulanmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında da teknolojik gelişmeler ve kalkınma çabalarının yoğunlaşması
sonucunda

hızla

yaygınlaşmaya

başlamıştır.

Ülkemizde

ise

gerekli

düzenleme 1985 yılında yapılmıştır.

Orta ve uzun vadeyle satılan yatırım mallarının kiralanmasını sağlayan
bir finansman yöntemi olan ihraç amaçlı finansal kiralamada (export leasing),
kiraya verecek olan finansal kiralama firması, sermaye malını satın almakta
ve kiracıya, genellikle aylık ödenen bir kira bedeli karşılığında kiraya
vermektedir.86

84

Erkut Onursal, “Finansal Kiralama Yeterince Bilinmiyor”, (Erişim)
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/finansal.doc , 13 Aralık
2009, s.1.
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2.1.4.6.1. Finansal Kiralama İşleyişi
Finansal kiralama işleminde, finans kurumu fonksiyonunu gören
finansal kiralama şirketi, mala ihtiyacı olan kiracı, malın satıcısı veya üreticisi
olmak üzere üç taraf yer almaktadır. Öncelikle kiralanacak mal kiracı
tarafından seçilmekte, fiyat ve teslim koşulları gibi konular da malın
üreticisi/satıcısı ile sözleşme yapmaktadır. Sözleşmeden sonra tüm risk
kiracıya ait ve sözleşmenin bozulması söz konusu olmamaktadır.

Daha sonra kiracı bir finansal kiralama firmasına başvurarak kendi
şirketi ve yapacağı yatırım hakkında bilgi vermekte ve malın kendisine
kiralanması

talebinde

bulunmaktadır.

Finansal

kiralama

şirketi,

mali

durumunu inceledikten sonra, ödeme imkanlarını ve kiralanacak malın
özelliklerini de dikkate alarak, gerektiğinde teminat isteyerek, kiracıya bir
teklif sunmaktadır. Kiracı ve finansal kiralama şirketinin şartlarda anlaşması
halinde, aralarında en az dört yıllık bir finansal kiralama sözleşmesi
imzalanmaktadır.

Sözleşmenin

imzalanmasından

sonra

tarafların

sözleşmeden dönme veya sözleşmeyi tek taraflı sona erdirme yetkileri
bulunmamaktadır.87

2.1.4.7. Vadeli Döviz İşlemleri

2.1.4.7.1. Forward Piyasa
Forward; iki taraf arasında belirlenen bir tarihte teslimi söz konusu
olacak bir mal, para, faiz veya menkul kıymetin vadesi, miktarı ve fiyatı
bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlantılı işlemlerdir. Sözleşme iki mali
kuruluş

veya

bir

mali

kuruluşla

müşterisi

olan

şirket

arasında

gerçekleştirilmekte ve vadesi bir günden birkaç yıla kadar yapılabilmektedir.88

Forward işlemleri döviz cinsinden ihracat kredisi alan firmaların kurdaki
veya faiz oranlarındaki değişmeler sonucu meydana gelebilecek riski
87
88

Ceylan, a.g.e. , s.36.
Emine Orhaner, Para Piyasası Ders Notları, Ankara, 2008, s.63.
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azaltmak amacıyla yapılmaktadır. İhracatını finanse etmek amacıyla döviz
cinsinden ihracat kredisi alan bir firma, gelecekte ödeyeceği bu döviz
kredisinin tutarını Forward işlemleriyle önceden belirleyebilme imkanına
sahip olmaktadır.89

Forward

işlemlerinin

en

temel

özelliği,

organize

borsalarda

yapılmaması ve dolayısıyla fiyat, miktar vade gibi unsurların standart olmayıp
karşılıklı anlaşmayla belirlenmesidir.

2.1.4.7.2. Future Piyasaları
Future sözleşmeleri mal, döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal
varlığın gelecekte önceden belirlenmiş bir tarihte, önceden belirlenmiş bir
fiyattan teslimine yönelik işlemleri ifade etmektedir. Bu işlemler bir kontrata
dayanır ve borsalar aracılığıyla işlem görmektedir. Satıcı kontratta yer alan
varlığın standart bir miktarını önceden belirlenmiş bir fiyattan ve gelecekte
önceden belirlenmiş bir tarihte teslim etmeyi taahhüt etmekte, alıcı ise
teslimatı

almayı

taahhüt

etmektedir.

Future

işlemlerinin

en

temel

özelliklerinden birisi, kontratların standart miktarlar üzerinden düzenlenme
zorunluluğudur.90

Future işlemlerin yapıldığı borsalar organize borsalar olup, belli kurum
ve kurallara sahiptir. Future sözleşmelerinde alınan döviz kredisinin geri
ödenme tarihinde tutarın ne kadar olacağı önceden belirlendiği için, ihracatın
finansmanında

karşılaşılan

riskler

azaltmaktadır.

Future

fiyatlarının

belirlenmesinde, spot fiyat, taşıma maliyeti, işlem giderleri maliyeti ve bu
dengeden sapılması durumunda ortaya çıkacak olan arbitraj süreci rol
oynamaktadır.

2.1.4.7.3. Opsiyonlar
Opsiyon sözleşmesi bir prim karşılığında üzerinde anlaşılan bir mal
89
90

Ceylan, a.g.e. , s.44.
Güngörmüş, a.g.m. , s.10.
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veya finansal aracı ileriki bir tarihte satın alma veya satma hakkı veren bir
menkul değerdir.91 Opsiyon sözleşmelerinde Future sözleşmelerinde olduğu
gibi bir taahhüdün yerine getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece
bir alım veya satım hakkının varlığı söz konusudur. Opsiyon sözleşmelerinde
bir hak söz konusu olduğu için belli bir prim karşılığı vade tarihindeki
koşullara

göre

satın

alma

hakkı

kullanılır

veya

kullanmaktan

vazgeçilebilmektedir.

İhracat yapan işletmelerin kurdan kaynaklanan riski minimize etmek
için

opsiyonlara

başvurmaktadır.

Opsiyon

sözleşmeleri

ya

organize

piyasalarda ya da borsa dışı işlem görmektedir.

2.1.4.7.4. Swap İşlemleri
Swap işlemi ile borçların değiş tokuş söz konusu olmaktadır. Diğer
vadeli işlemlerde olduğu gibi swap işleminde de kur riskinin aza indirgenmesi
amaçlanmaktadır.

Swap sözleşmeleri, belli şekil şartı içermeyen sözleşmeler olup,
taraflarca tam bir serbesti içerisinde, tamamen ihtiyaçların gerektirdiği
biçimde belirlenmektedir. Yani vade, tutar, fiyat gibi değişkenler taraflarca
serbest olarak belirlenmektedir. Swap işleminin en önemli özelliği, sizin
vermek istediğiniz dövizi, yine size uygun olan vadede ve fiyatla alıp,
karşılığında sizin ihtiyacınız olan dövizi size benzer koşullarda satmak
arzusunda kişiyi ya da kurumu bulmaktır.

Globalleşme süreci içinde, işletmeler sürekli olarak gelişip rekabet
edebilir durumda olmak istiyorlarsa, ihtiyaçları olan fonların planlanmasını
yaparak fonların sağlanacağı kaynakları ve türlerini tespit etmeli ve bunların
kullanımını ulusal ve uluslararası boyutta tasarlamaları gerekmektedir.
Küreselleşme ile birlikte ülke pazarları tek bir pazar olma yolunda hızla
91

Orhaner, a.g.e. , s.65.
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ilerlerken finansman teknikleri de hızla değişmekte ve gelişmektedir.
İşletmelerin değişen rekabet koşullarında üstünlük sağlayabilmeleri en
azından rekabet ortamında geri kalmamaları için bu koşullara ayak
uydurması ve değişen finansman tekniklerini kendilerine en uygun şekilde
kullanması gerekmektedir.

2.2. TÜRK EXİMBANK UYGULAMALARI

2.2.1. Türk Eximbank Öncesi
Türkiye’de ihracatın finansmanı ve ihracat gelirlerinin sigortalanmasına
yönelik çalışmaların başlangıcı 1950’lere kadar gitmektedir. 1980’lere kadar
hazırlanan beş yıllık kalkınma planlarında da ihracatçıların, ihracat kredi ve
sigorta mekanizmalarıyla desteklenmesine yer verilmiştir. Ancak uygulanan
ithal ikameci politikalar nedeniyle ihracatın geliştirilmesi ile ilgili istenen
gelişmeler kaydedilememiştir.

24 Ocak 1980 tarihinde alınan istikrar kararları ile liberal bir iktisat
politikası izlenmeye başlanmış ve bu doğrultuda ihracata dayalı bir kalkınma
modeli benimsenmiştir. Önceliği ihracatı arttırmak olan bu programdan elde
edilen başarıların kalıcılığının sağlanması için, dış ticaretin ve özelde
ihracatın finansmanının belirli bir sisteme bağlanması gerekliliği ortaya
çıkmıştır.
2.2.2. Türk Eximbank’ın Kuruluşu ve Amacı
Türk Eximbank’ın temelini 1964 yılında Amortisman ve Kredi
Sandığı’nın yeniden yapılandırılması ile kurulan Devlet Yatırım Bankası
oluşturmaktadır.

Banka

bu

dönemde

Kamu

İktisadi

Teşebbüslerinin

yatırımları için kredi veriyor ve gerektiğinde garanti sağlama görevlerini
yürütüyordu.

Devlet Yatırım Bankası, bir anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek
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üzere yeniden düzenlenmiş ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. adıyla
21.08.1987 tarihinde 87/11914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk
Eximbank kurulmuştur. 92 Türk Eximbank, Bankacılık Kanunu çerçevesinde
Kalkınma ve Yatırım Bankası grubunda yer almaktadır.

Bankanın tüzel kişilik kazanmasını sağlayan 87/11914 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile Türk Eximbank’ın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen
mal

ve

hizmetlerin

çeşitlendirilmesi,

ihraç

mallarına

yeni

pazarlar

kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının arttırılması,
girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet
gösteren müteahhitler ve yatımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü
ve

güvence

kazandırma

sağlanması,
maksadına

yurtdışında

yönelik

yapılacak

yatırım

malları

yatırımlar
üretim

ve

ile

döviz

satışının

desteklenerek teşvik edilmesi olarak tanımlanmıştır.93

Türkiye’de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk
Eximbank, belirlenen amaçlara yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik
üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve
girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve
garanti programları ile desteklenmektedir. Türk Eximbank ihracat kredi verme
yoluyla ihracatçıları teşvik ederken, ticari bankaları aracı olarak kullanarak
kendi kredi kaynaklarını belirli bankalara tahsis etmektedir.94

Türk Eximbank 2007 yılında ihracat sektörüne 3,7 milyar dolar nakdi
kredi desteği ve 4,7 milyar dolar sigorta/garanti imkanı olmak üzere toplam
8,4 milyar dolar destek sağlamış, 2008 yılında ise 4,3 milyar dolar tutarında

92

Serdar,Ali,Özgür, “Türk Eximbank Programlarının Türkiye İhracatına Etkileri ve AB/DTÖ’ye
Uygunluğu” , Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2007, Sayı: 2 , Cilt:12 , s.183.
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nakdi ihracat kredisi ve 5,1 milyar dolar tutarında da ihracat kredi sigortası
olmak üzere sektöre toplam 9,4 milyar dolar tutarında destek sağlamıştır.95

1987 yılında kurulan Türk Eximbank, gelişmiş ülkelerdeki Coface,
Euler Hermes, SACE, Atradius, ECGD gibi benzer ihracat finansman
kuruluşlarından yaklaşık 50 yıl sonra kurulmuş olmasına rağmen, kısa bir
sürede Dünya’daki ihracat destek kurumları arasında performansı ile ilk 20
kuruluş arasına girmeyi başarmıştır.96

Türk Eximbank’ın gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi
kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı
altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük
oluşturulmasına imkan tanımaktadır.

2.2.3. Türk Eximbank’ın Faaliyetleri ve Kaynak Yapısı
Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi’nde
bankanın amacını gerçekleştirmek üzere yapabileceği faaliyetler belirtilmiştir.
Bu faaliyetler,97


Mal ve hizmet ihracatını, sevk öncesi ve sonrası aşamalarında kısa,
orta ve uzun vadeli alıcı ve/veya satıcı kredileri ile finanse eder



İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıların yurt içi ve yurt dışı banka
ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için garantiler verir



Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile dış yatırımların geliştirilmesi için
kredi açar, finansmanına katılır, sigorta ve garanti sağlar



Mal ve hizmet ihracatında, ihracatçıların ticari ve siyasi riskler
nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını teminat altına almak ve
ihracatçılara bu konuda güvenceler sağlamak suretiyle ihracatı teşvik
etmek üzere ihracat kredi sigortası yapar

95

Türk Eximbank, Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2007, Ankara, s.10; Türk Eximbank,
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Yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kurumlarına ihracata yönelik
krediler açar, garantiler verir



Yurt dışına yapılacak finansal kiralama işlemlerini kredilendirebilir ve
bu konuda garanti verebilir



Yurt içi ve yurt dışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye
piyasalarından kaynak sağlar



Bankalar Kanununda, kalkınma ve yatırım bankaları için öngörülen
düzenleme çerçevesinde faaliyet gösterir



Sigorta acenteliği yapabilir



Resmi ve özel kurum, kuruluş ve bankalar ile kredi açtığı,
finansmanına katıldığı, garanti verdiği ve sigorta ettiği gerçek ve tüzel
kişi, kurum ve kuruluşlardan faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi
isteyebilir, kendi garanti ve sigorta ilişkisi olan müşterilerinin
uygulamalarını takip ve kontrol edebilir

diye sıralanmaktadır.

Türk Eximbank’ın kaynakları başta Hazine tarafından konulmuş olan
sermaye olmak üzere Özkaynaklar, yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasalardan
yapılan tahvil ihracı ve diğer yollarla yapılan borçlanmalar oluşturmaktadır.
Eximbank uluslararası para ve sermaye piyasalarından düzenli olarak
borçlanabilmek amacıyla, Standard & Poor’s ve Moody’s kuruluşlarından T.C.
Hazinesi ile aynı seviyede olmak üzere uzun vadede kredi risk puanı
almaktadır. Türk Eximbank’ın tüm sermayesi Hazine’ye ait bulunmaktadır. Bu
nedenle bankanın sahibi Hazine’dir. Banka kendi mevzuatı dahilinde yönetim
kurulu tarafından yönetilmektedir.98

Banka’nın hisseleri A ve B grubu olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır.
A grubu hisseler Hazine’ye ait olup sermayenin en az %51’ini, B grubu
hisseler ise %49’unu teşkil etmektedir. B grubu hisseler, Hazine tarafından
kamu ve özel sektör bankaları ve benzeri finansman kuruluşları ile sigorta
98

Ceylan, a.g.e. , s.191.
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şirketlerine ve diğer gerçek ve tüzel kişilere devredilebilmektedir.99

Türk Eximbank, gerek ihracatçılara finansman imkanı sağlayan kredi
programları, gerekse ihracatçıların / müteahhitlerin politik ve ticari risklerden
arındırılmış ortamlarda çalışmalarına imkan tanıyan sigorta ve garanti
programları ile ülkemiz ihracatının desteklenmesinde özel bir öneme ve
konuma sahiptir.
2.2.4. Türk Eximbank’ın Uyguladığı Programlar
Türk Eximbank, Türkiye’nin DTÖ ile OECD İhracat Kredileri ve Kredi
Garantileri Gurubuna üyeliklerinden ve AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasından
kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, uyguladığı programlarda uluslar
arası düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Ayrıca Türk Eximbank,
Uluslararası Kredi ve Yatırım Sigorta Kuruluşları Birliği (Berne Union)’nin
üyesi olduğu için, ihracat kredi sigortası faaliyetlerinde Berne Union ile
karşılıklı işbirliği içinde bulunmaktadır. Bir başka yakın ilişkide olduğu kurum
da İslam Kalkınma Bankası’dır. Türk Eximbank üye olduğu uluslararası
kuruluşlar ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşmaların
belirlemiş olduğu kısıtlamalara uymaktadır.

2.2.4.1. Kısa Vadeli İhracat Kredi Programı
Türk Eximbank ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı
firmalara özellikle ihracata hazırlık aşamasında finansman gereksinimlerinin
karşılanması amacıyla, kısa vadeli ihracat kredileri kullandırmaktadır. Bu
krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar aracılığıyla veya doğrudan Türk
Eximbank tarafından kullandırılmaktadır.100

Türkiye’nin ihraç ürünlerinin yaklaşık %90’ının kısa vadeli finansman
gerektiren ürünlerden oluşması ve ihracın ülke kompozisyonun kısa vadeli
99

Serdar, Ali, Özgür, a.g.m. , s.183.
H.Ahmet Kılıçoğlu, “Kurum ve Kuruluşları Tanıyalım”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı:3 (MayısHaziran 2002) , s.120.
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ihraca hazırlık kredilerini ana finansman modeli olarak karşımıza çıkarması
nedeniyle, Türk Eximbank bugüne kadar, zorunlu olarak ihracatın kısa vadeli
finansmanında yoğunlaşmış ve dolayısıyla Türk Eximbank’ın kredilerinin
büyük bir bölümünü kısa vadeli krediler oluşturmaktadır. 101 Kısa vadeli
krediler, yaygın ve etkin bir ihracat mekanizması olarak büyük ölçüde Türk
ticari bankacılık sistemi aracılığıyla kullandırılmaktadır. Aracı bankalar
kanalıyla kullandırılan kısa vadeli ihracat kredilerinin toplam içindeki
payı %71’dir.102

Türk Eximbank % 81 olan kredi/aktif oranı ile sektörde ilk sırada yer
almaktadır. Diğer bir ifade ile, Banka’nın kaynaklarının likidite amaçlı
rezervlerinin dışında kalan büyük bir kısmı ihracat sektörünü desteklemek
amacıyla kullanılmaktadır. Bankacılık sistemi ihracat sektörüne kredi
kullandırmada çekimser davranmakta ve ihracat sektörüne kullandırılan
kredilerin toplam krediler içindeki payı %8 düzeyinde kalmaktadır. Türk
Eximbank ise bankacılık sektörünün kullandırdığı ihracat kredilerinin %13’ünü
tek başına sağlamaktadır. Türk Eximbank, kredi ağırlıklı bir bilançoya sahip
olmakla birlikte, karşılıklar öncesi takipteki alacakların toplam kredilere
oranı %1,4 ile sektör ortalamasının (%3,8) altındadır.

103

Grafik 1’e

baktığımızda, Türk Eximbank kısa vadeli ihracat kredilerinin 2000–2008
döneminin genelinde artış eğilimi içerisinde olduğunu görülmektedir.
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Serdar, Ali,Özgür, a.g.m. , s.191.
Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2008, s.21.
103
Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2008, s.19.
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Grafik 1: Kısa Vadeli ihracat Kredileri (bin TL) 2000 – 2008
Kaynak: Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2008, s.21

2007 yılında Türk Eximbank tarafından kullandırılan kısa vadeli ihracat
kredilerinin %75’ini TL krediler, %25’ini döviz krediler oluşturmaktadır. 104
2008 yılı kısa vadeli ihracat kredilerinin ise %73’ü TL kredilerinden, %27’si
döviz kredilerinden oluşmuştur.105

104
105

Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2007, s.21.
Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2008, s.21.
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Tablo 2: Kısa Vadeli Kredilerin Sektörel Dağılımı (%)
2004

2005

2006

2007

2008

Ortalama

Tekstil/Hazır Giyim

42

37

33

32

31

35

Makine/Elektrikli Cihazlar

12

16

17

17

16

15

Gıda/Tarım/Hayvancılık

8

7

10

10

10

9

Demir - Çelik

7

10

9

8

9

9

9

7

7

9

9

8

22

23

24

24

25

24

100

100

100

100

100

100

Madencilik
Ürünleri/Madeni Eşya
Diğer
Toplam

Kaynak: Türk Eximbank (www.eximbank.gov.tr)

Tablo 2’de kısa vadeli kredilerin sektörel dağılımını incelediğimizde,
tekstil sektöründe kendi içinde yüzdesel olarak düşme görülmesine rağmen
ortalama %35 ile diğer sektörlerle karşılaştırılınca en yoğun kısa vadeli
ihracat kredi kullanıcısı olduğu görülmektedir. Tekstil/hazır giyim sektöründe
yaşanan düşüş ile Çin ve Hindistan gibi ülkelerin emek yoğun piyasalardaki
rekabet üstünlüğünün, Türkiye’deki firmalar üzerindeki olumsuz etkilerini
görmekteyiz. Diğer sektörlerde ise yıllar itibariyle çok büyük bir değişim
görülmemektedir.

Türk Eximbank’ın uyguladığı kısa vadeli programlar; sevk öncesi
ihracat kredisi, dış ticaret şirketleri ihracat kredileri, ihracata hazırlık kredileri,
KOBİ ihracata hazırlık kredileri, sevk öncesi reeskont kredisi, kısa vadeli
ihracat alacakları iskonto programından oluşmaktadır.

2.2.4.1.1. Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK)
SÖİK, Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi (SÖİK – TL) ve Sevk
Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK – DVZ)’nden oluşmaktadır. Sevk öncesi
ihracat

kredileri,

bütün

sektörleri

kapsayan

ve

ihracatçıların

imalat
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aşamasından

başlanarak

desteklenmesi

amacıyla,

ihracat

taahhüdü

karşılığında Türk Eximbank tarafından kendilerine aracılık limiti tahsis edilmiş
olan bankalar kanalıyla TL/Döviz cinsinden kullandırılan bir yıla kadar vadeli
kredilerdir.

Ticari bankalar aracılığıyla kullandırılan ve toplam Kısa Vadeli İhracat
Kredileri içerisinde % 65-67’lik paya sahip olan Sevk Öncesi İhracat Kredileri
ağırlıklı yer tutmaktadır. Söz konusu kredilerde, firma ve ihracat riski aracı
banka tarafından üstlenilmektedir. Bu nedenle, kredinin geri ödenmesinde
sorun yaşanmamaktadır. Bu sistemin en önemli fonksiyonu ise, çok sayıda
firmaya yönelik kredi işleminin yürütülebilmesine imkan sağlamasıdır.106 Söz
konusu kredilerden Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), imalatçılar,
imalatçı-ihracatçılar ve ihracatçı firmalarca ihracı yasaklananların dışında
kalan Türk menşeli her türlü mal için yararlanılmaktadır.

Kredilendirme oranı FOB ihraç taahhüdünün tamamını kapsar. SÖİKTL kredilerinde azami vade 360 gün, SÖİK-DVZ kredilerinde ise 540 gündür.
Kredinin anaparası 180 günlük dönemler halinde iki eşit taksitte, faizi ise 180
günlük dönemler halinde tahsil edilmektedir.107 Türk Eximbank’ın KOBİ’lere
ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde faaliyet gösteren firmalara verdiği özel
önemin bir sonucu olarak SÖİK – TL kapsamında Sevk Öncesi KOBİ İhracat
Kredisi ve SÖİK–KÖY ihracat kredisi uygulanmaktadır.

108

Söz konusu

öncelikli yöreler kredisinde, firmalara indirimli faiz oranları ile kredi
kullandırılmaktadır.

2.2.4.1.2. Dış Ticaret Şirketleri (DTŞ) İhracat Kredileri (TL / Döviz)
İhracatçıların Türk Eximbank’tan doğrudan kredi kullanmalarına imkan
sağlayan Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi ile Dış Ticaret Sermaye
Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracata
106

Türk Eximbank, ”Kısa Vadeli İhracat Kredileri” , (Erişim)
http://www.eximbank.gov.tr/html_files/menu-2.htm , 01 Aralık 2009
107
Türk Eximbank, Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2006, Ankara, s.20.
108
Kılıçoğlu, a.g.m. , s.121.
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hazırlık dönemi finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile
karşılanması, böylece ihracat performanslarının artışının teşvik edilmesi
amaçlanmaktadır. Kredi, DTŞ Kısa Vadeli Türk Lirası İhracat kredisi ve DTŞ
Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi olarak iki şekilde uygulanmaktadır.

Kredilendirme oranı FOB ihraç taahhüdünün tamamını kapsamaktadır.
Azami vade 180 gün olup, 120 gün opsiyon bulunmaktadır. Kredi limiti,
firmaların bir önceki takvim yılı ihracat performansı, kredibilitesi, limit kullanım
oranı vb. faktörler dikkate alınarak Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir.
Teminat olarak ise Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri, TCMB nezdinde
onaylanmış prim alacakları ve T.C. Maliye Bakanlığı nezdinde onaylanmış
KDV alacakları kabul edilmektedir.

2.2.4.1.3. İhracata Hazırlık Kredileri
Eximbank tarafından doğrudan kullandırılan ihracat hazırlık kredilerinin
amacı; ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların uluslar arası
piyasalardaki güçlerini artırmak için ihracata hazırlık aşamasındaki finansman
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu krediden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri
(DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, imalatçı-ihracatçı,
ihracatçı veya ihracata yönelik nihai mal üreten imalatçı vasfını haiz firmalar,
kanun, kararname ve tebliğlerle ihracı yasaklanan malların dışında kalan
Türk menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü
karşılığında faydalanabileceklerdir.

109

Türk Eximbank İhracat Hazırlık

Kredilerini TL/döviz cinsinden ihraç taahhüdü kadar krediyle doğrudan
kullandırmaktadır.

Kredilendirme

oranı

ihraç

taahhüdünün

tamamını

kapsamaktadır. Kredi vadesi azami 180 gündür. Teminat olarak DİBS, TCMB
nezdinde onaylanmış prim alacakları, T.C. Maliye Bakanlığı nezdinde
onaylanmış KDV alacakları gösterilmektedir.

109

Türk Eximbank İhracata Hazırlık Kredileri Uygulama Esasları (21.03.2005 revizyonu), s.1.
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2.2.4.1.4. KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri
250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı ve /
veya mali bilançosu yirmi beş milyon TL'yi aşmayan, bağımsız işletme
tanımına giren, imalatçı, imalatçı - ihracatçı özelliğine sahip mikro, küçük ve
orta büyüklükteki işletmeler kısaca KOBİ’ler, ihracat taahhüdü karşılığında ve
malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile doğrudan Türk Eximbank
tarafından kredilendirilir. Kredinin limiti TL ve Döviz kredilerinin toplamı olmak
üzere 100.000 ABD Doları, vadesi 360 gündür.110 Teminat olarak kredinin
faiz dahil olmak üzere toplamının yarısı kadar teminat mektubu ve kredi
tutarında bono istenmektedir.

KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi’nin amacı, ihracata yönelik mal üreten
imalatçı ve imalatçı-ihracatçı KOBİ firmalarının uluslararası piyasalardaki
rekabet güçlerini artırabilmeleri için ihracata hazırlık aşamasındaki finansman
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.111

2.2.4.1.5. Sevk Öncesi Reeskont Kredisi
T.C. Merkez Bankasının Kabul Finansmanı kapsamında Türk
Eximbank’a tanıdığı sevk sonrası iskonto limitine ek olarak getirilen sevk
öncesi reeskont imkanı kapsamında 1999 yılı sonunda Sevk Öncesi
Reeskont Kredisi yürürlüğe konulmuştur. 112 Sevk Öncesi Reeskont Kredisi
kapsamında imalatçı, ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların, borçlu olarak
düzenleyecekleri, Eximbank nezdinde kısa vadeli teminat mektubu limiti olan
bankalardan birinin avalini taşıyan vadesine 120 gün kalmış bonolar iskonto
edilmektedir. Sözkonusu bonolar Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde
TCMB reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmektedir.

Program kapsamında gayri kabili rücu akreditif alacaklarına veya
vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine ilişkin
110

(Erişim) http://www.eximbank.gov.tr/html_files/MENU-2.htm, 15 Aralık 2009
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112
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reeskont talepleri dikkate alınmaktadır. Başvurular doğrudan Türk Eximbank
Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Reeskonta tabi olacak senetler, Eximbank
tarafından T.C. Merkez Bankası’nın ön onayı alındıktan sonra firma
tarafından Eximbank’a sunulmaktadır. Türk Eximbank bu senetleri T.C.
Merkez

Bankası

reeskontuna

götürmek

suretiyle

kredi

kullandırımı

gerçekleşir. Program kapsamında iskonto edilecek bonolar için firma bazında
uygulanacak limit 20 milyon ABD Doları olup, bu tutarın ilgili döviz cinsinden
karşılığı iskonto tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate
alınarak hesaplanmaktadır.113

2.2.4.1.6. Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı
Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı, ihracatçılarımızın
vadeli satış imkanlarının arttırılması suretiyle uluslararası piyasalardaki
rekabet şanslarının genişletilmesi ve ülke riskinden arındırılarak yeni ve
hedef pazarlara açılmalarının teşvik edilmesi suretiyle ihracatımızın ülke ve
mal

grupları

bazında

genişletilmesi

amacını

taşımaktadır.

Program

kapsamında; poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemlerinden
doğan alacaklar ve vadeli ihracat akreditiflerine dayalı alacaklar, Türk
Eximbank Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde TCMB reeskontuna
götürülmesi suretiyle iskonto edilmektedir. 114 İskonto edilecek senetler için
firma bazında uygulanacak limit 20 Milyon ABD Dolar olup, iskonto tarihi
itibariyle vadesine en fazla 120 gün kalan ihracat alacakları iskonto
edilmektedir.

2.2.4.2. Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler ile Orta ve Uzun Vadeli
İhracat Kredi Programları

2.2.4.2.1. Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi
Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi kapsamında ihracatta kalıcı
113

Ceylan, a.g.e. , s.208.
Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı Uygulama Esasları
(05.01.2009 revizyonu), s.1.
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pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin artırılmasını teminen, Türk
firmalarının yurtdışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla
kendi markası ile yurtdışında açacakları mağazaların yatırım harcamaları ile
değişik pazarlarda Türk menşeli her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri
doğrudan pazarlaması amacıyla, herhangi bir ülkede değişik ürünlerin
sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden
fazla

firmanın

bir

araya

gelerek

kuracakları

alışveriş

merkezleri

oluşturulmasına yönelik yatırım harcamaları finanse edilmektedir. 115 Kredi
konusu proje için Eximbank tarafından uygun görülen yurtdışı yatırım
tutarının azami % 85’i kredilendirilmektedir. Kredi vadesi azami 7 yıl olup,
kredi vadesi, geri ödeme şartları ve faiz oranı kredinin kullandırıldığı
dönemdeki piyasa şartlarına göre proje bazında Türk Eximbank tarafından
belirlenmektedir.

2.2.4.2.2. Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı
Gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki
finansman ihtiyaçlarının karşılanması, rekabet güçlerinin desteklenmesi,
yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdinde ki kredibilitelerinin
artırılması hedeflenmektedir. Kredi 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 edilmektedir. 116 Program kapsamında 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 makine ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi
tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri, Türk Eximbank tarafından
belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınmaktadır.117
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İGEME, İhracata Yönelik Finansman Araçları, Aralık 2004, s.35.
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2.2.4.2.3. Özellikli İhracat Kredisi
Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmalar ile yurt dışı
müteahhitlik firmalarının

Türk Eximbank’ın

mevcut

kredi programları

çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Banka tarafından uygun bulunan
mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır. 118
Kredi vadesi ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından
belirlenmektedir.

2.2.4.2.4. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu
Programı
Bankacılık

sisteminde

yaşanan

sorunlara

bağlı

olarak

Türk

bankalarının teminat mektuplarının yurt dışındaki işveren/bankalar tarafından
kabul görmemesi nedeniyle yurt dışı taahhütleri için gereken teminat
mektuplarının sağlanmasında güçlüklerle karşılaşan Türk müteahhitlik
firmalarının konuya çözüm getirilmesine yönelik talebi, Yurt Dışı Müteahhitlik
Hizmetleri

Koordinasyon

Kurulu’nun

bu

konuda

Türk

Eximbank’ı

görevlendirme kararı doğrultusunda, Türk müteahhitlik firmalarının mevcut
pazarlarda kalabilmeleri ve yeni pazarlara açılmalarının sağlanması amacıyla
yurt

dışında

üstlenilen/üstlenilecek

projelerinin

teminat

mektubu

ile

desteklenmesi için Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat
Mektubu Programı yürürlüğe konulmuştur.119

Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut pazarlarda
kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra, yeni pazarlara açılmalarını teminen yurt
dışında

üstlenilen

projelerin

teminat

mektubu

ile

desteklenmesi

amaçlanmaktadır. 120 Program kapsamında ticari bankaların kontrgarantisi
karşılığında, bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı 25 Milyon
ABD Doları'nı aşmayacaktır. Firma limitini aşmayacak şekilde işveren firma
ile yapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami % 25'ine
118
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kadar teminat mektubu verilebilecektir. Ülke bazında teminat mektubu tahsisi
toplam program limitinin %20'sini geçmeyecektir. Düzenlenen teminat
mektupları için Türk Eximbank tarafından yıllık %1 oranında komisyon
alınmaktadır. Sözkonusu komisyon tutarları üçer aylık dönemler itibariyle
müteahhit adına ilgili ticari bankalardan peşin olarak tahsil edilmektedir.

2.2.4.2.5. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi
Kredi programı ile yurtdışı müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren
firmaların mevcut şantiyelerinin ve mobilizasyon - makine parkının işler
durumda muhafaza edilerek bu pazarlardaki yatırımların ve mevcut rekabet
gücünün uzun dönemde kalıcılığının sağlanması hedeflenmektedir. Krediye
konu olan projelere ilişkin işlerin devam ettiğini ilgili ülkelerdeki Ticaret
Müşaviri/T.C. Büyükelçiliği’nce düzenlenen belgeler ile tevsik eden ve proje
bilgileri/alacak tutarları Türk Eximbank ve Türkiye Müteahhitler Birliği
yetkililerinden oluşan komite tarafından yürütülen incelemeler neticesinde
belirlenen firmalar bu programdan yararlanmaktadır. Kredi vadesi, döviz
kredisinde azami 360 gün, TL kredisinde 12 ayı geri ödemesiz dönem olmak
üzere azami 24 aydır.121

2.2.4.2.6. Turizm Pazarlama Kredisi
Turizm pazarlama kredisi programı ile tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerinin finanse edilmesi suretiyle özel havayolu şirketleri ile A grubu
belgeli seyahat acentelerinin yabancı pazarlarda güçlenmesi ve bu hizmetler
kapsamında sağlanan turizm döviz girdilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Bir önceki takvim yılı itibariyle, bankalarca düzenlenmiş döviz alım
belgesi bazında yurda en az 500.000 ABD Doları döviz getirdiğini tevsik
eden; TÜRSAB üyesi, A grubu seyahat acentaları ve ticari hava taşıma
işletmeciliği yapmaya ilişkin, T.C. Ulaştırma Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi
Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de mukim özel havayolu
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şirketleri krediden faydalanmaktadır. 122 Vade döviz kredilerinde azami 540
gün, TL kredilerinde ise azami 360 gün olarak belirlenmiştir.

2.2.4.2.7. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi
Türk firmalarının yurt dışında proje bazında gerçekleştireceği döviz
kazandırıcı hizmetler veya yazılım, danışmanlık gibi müşavirlik hizmetleri
kapsamında gerçekleştirilecek proje niteliğindeki hizmetlerin finansman
ihtiyaçlarının karşılanarak rekabet güçlerinin desteklenmesi ve bu yolla
ülkemize döviz girdisinin artırılması amacıyla yürürlüğe konulmuştur.

123

Program kapsamındaki kredilerden, Türk Eximbank tarafından yapılan
istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz, ticari etik
açısından yeterli görülen ve bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar
yararlanabilmektedir. Bir firmaya tanınan azami limit tutarı 4 milyon ABD
Doları’dır. Krediye uygulanacak faiz oranı ve faiz tahsilat dönemleri ile vade,
krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi süresi ile sınırlı kalmak
kaydıyla, kredi bazında Eximbank tarafından belirlenmektedir.

2.2.4.2.8. Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredileri
Uluslararası

Nakliyat

Pazarlama

Kredileri’nin

kapsamında;

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı, Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı ve
Uluslararası Havayolu Taşımacılığı yer almaktadır. Kredi uluslararası nakliyat
firmaları, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ile uluslararası
taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların finansman ihtiyaçlarının
karşılanarak rekabet güçlerinin artırılması ve bu yolla ülkenin döviz
kaynaklarının zenginleştirilmesini amaçlamaktadır.

Türkiye'de yerleşik nakliyat firmaları, uluslararası lojistik işletmeciliği
yapan firmalar ile uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların,
kredi vadesi içerisinde yapacakları taşımacılık hizmetlerinin finansmanına
yönelik olarak kullandırılmaktadır. Firma limiti, bir önceki takvim yılı veya
122
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Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2003, s.15.
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kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 12 aylık döneme ilişkin
Banka’ya beyan edilen navlun bedelinin % 30’u ile sınırlı olup, her halükarda
kredi riski 3.000.000.- ABD Dolarını aşamaz. Kredi vadesi, TL kredilerde
azami 360 gün, döviz kredilerinde azami 540 gündür.124

2.2.4.3. İhracat Kredi Sigortası
Türk Eximbank’ın başlıca konularından biri olan İhracat Kredi Sigortası
işlemleri ile ihracatçıların ihracat bedeli alacakları ticari ve politik risklere karşı
belirli limitler dahilinde teminat altına alınmakta ve ayrıca poliçelerinin teminat
olarak

gösterilmesi

ile

finans

kuruluşlarından

ihracat

kredisi

temini

kolaylaştırmaktadır.125

2.2.4.3.1. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası
Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı ile ihracatçıların bir yıl
süreli poliçe dönemi içinde yaptıkları 360 güne kadar vadeli tüm sevkiyatları
ticari ve politik risklere karşı teminat altına alınmaktadır. Aynı zamanda
poliçeyi teminat göstererek ticari bankalardan finansman imkanı elde
etmelerini sağlamaktadır. Ticari ve politik risklerden kaynaklanan zararların
azami % 90’ı tazmin edilmektedir.

124
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(Erişim) http://www.eximbank.gov.tr/html_files/menu-2.htm , 15 Aralık 2009
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Grafik 2 : Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Sigortalanan
Sevkiyat Tutarı (milyon ABD Doları)

Kaynak: Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2008, s.29

Grafik 2’de kısa vadeli ihracat kredi sigortası kapsamında sigortalanan
sevkiyat tutarlarını yıllar itibariyle incelediğimizde, önemli bir artış yaşandığı
görülmektedir. İhracat teşvik aracı olarak kısa vadeli ihracat sigortasının
kullanımının artması, ihracat bedellerinin tahsilatında yaşanan risklerin
azalması açısından olumlu bir gelişmedir.

Zaman içinde Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası ülkemiz ihracat
sektörü tarafından tanınan ve yaygın olarak kullanılan bir hizmet haline
gelmiştir. Nitekim, 2008 yılı sonu itibariyle 1.066 ihracatçı firmanın sigortalı
olduğu, başlangıcından günümüze ise 6.000’i aşkın ihracatçı firmanın en az
bir dönem sigortalı olmak suretiyle söz konusu hizmetten faydalandığı
görülmektedir.126

126

Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2008, s.28.
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2.2.4.3.2. Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası
İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak 5 yıla kadar vadeli
ödeme koşuluyla yapacakları sevkiyatlardan doğan alacakları Spesifik
İhracat Kredi Sigortası Programı ile teminat altına alınmaktadır. Bu Program
ile

sermaye

ve

yarı

sermaye

malı

niteliğindeki

ürünlerin

ihracatı

desteklenmektedir.127 Bu program kapsamında yerli katkı oranı asgari %60
seviyesindeki sermaye ve yarı sermaye malı ihracatından doğacak alacakları
sigorta teminatı altına alınmakta ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili
olarak ticari bankalardan finansman sağlanması olanaklı kılınmaktadır. Orta
ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortasında zarar tanzim oranı %80 - %95
aralığındadır.

Orta ve uzun vadeli ihracat kredi sigortası programı sermaye ve yarı
sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracını kapsadığından, kısa vadeli
ihracat kredi sigortasına göre daha az yaygın kullanılmaktadır. İhracatçı
firmalar daha çok Orta-Batı Asya Cumhuriyetlerine yapacakları orta ve uzun
vadeli ihracatlarında sevkiyat sonrasında oluşabilecek politik risklere karşı
teminat altına almak amacı ile tercih etmektedirler.128

2.2.4.3.3. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız
Nakde Çevrilme Sigorta Programı
Sigorta programlarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik
çalışmalara devam eden Türk Eximbank, 2004 yılında Yurt Dışı Müteahhitlik
Hizmetleri

Teminat

Mektuplarının

Haksız

Nakde

Çevrilme

Sigorta

Programı’nı uygulamaya koymuştur. Programın amacı, yurt dışında iş
üstlenmek üzere teklif verme aşamasında ya da iş üstlendikten sonra, kamu
işveren makamlarına verilen geçici, avans veya kesin teminat mektuplarının
veya İşveren Makamın bankasına muhatap düzenlenen kontrgaranti
şeklindeki teminat mektuplarının haksız nakde çevrilmesi riskine karşı, Türk

127
128

Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2008, s.30.
Türk Eximbank, Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2005, Ankara, s.29.
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Müteahhitlerinin Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının
Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınmasıdır.129

2.2.4.4. Ülke Kredi / Garanti Programı
Türk Eximbank, Türkiye'nin dış politikası ve ekonomik hedefleri
çerçevesinde önem arz eden ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis
edilebilmesine hizmet etmek amacıyla, bu ülkelere Türk firmaları tarafından
gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatına Ülke Kredi/Garanti Programı
çerçevesinde finansman desteği sağlamaktadır. Türk Eximbank, bu program
aracılığıyla yurt dışında iş alan firmalarımızı riskten arındırarak, onlara
gelişen piyasalarda rekabet etme ve yeni pazarlara açılma olanağı
sağlamakta, ayrıca Türkiye'nin ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesine de katkıda
bulunmaktadır.130

Projenin gerçekleştirileceği ülke hükümetinden kredi anapara ve faiz
geri ödemeleri garanti altına almak amacıyla Devlet Garanti Mektubu
alınması esastır. Finansman koşulları, Berne Union ve OECD Uzlaşması
kuralları ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan İhracat-96/12
sayılı Resmi Destekli İhracat Kredilerine İlişkin Tebliğe uygun olarak ve Türk
Eximbank'ın fonlama maliyeti sınırları içinde işlemin özelliklerine göre
belirlenmektedir. Toplam vade, yatırım dönemi de dahil olmak üzere 8 yılı
aşmaması gerekmektedir.

2.2.4.5. Türk Eximbank ve İslam Kalkınma Bankası İşbirliği İle Sunulan
İhracat ve İthalat Kredileri
Sözkonusu programlar, İslam ülkeleri arasında ticaret hacmini
geliştirmek üzere yürürlüğe konulmuş olup, alıcı kredisi niteliğindedir. Türk
Eximbank’ın aracılık etmekte olduğu işlemlerde İslam Konferansı Teşkilatı
üyesi ülkelerde mukim ithalatçıların riski İKB tarafından üstlenilmekte olup,
129

Türk Eximbank Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde
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130
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kredi onay yetkisi İKB’ ye aittir.

2.2.4.5.1. İslam Kalkınma Bankası İhracat Finansman Programı
İslam Kalkınma Bankası (İKB) bünyesinde yürütülmekte olan bu
program ithalatçıya vadeli ödeme imkanı tanıyan bir alıcı kredisi niteliğindedir.
Program kapsamına İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelerin yanı sıra,
yapılan son düzenlemelerle tüm ülkeler dahil edilmiş bulunmaktadır. Satışı
kredilendirilecek malın, en az %30 oranında İKT üyesi ülkelerden sağlanan
girdi içermesi gerekmektedir. İhracat tutarının %100’ü finanse edilmektedir.
Vade, tarım ürünleri için azami 6 ay, tüketim malları için azami 24 ay,
hammadde ve ara malları için azami 36 ay, yatırım malları için azami 60
aydır. Ancak, istisnai olarak bazı yatırım malları ihracatına ilişkin işlemlerde
120 aya kadar vade tanınabilmektedir.131 Türk Eximbank İhracat Finansman
Kredisi Anlaşması çerçevesinde ihracatçıların Bankanın yıllık programlarında
yer alan ülkelere yönelik işlemlerine İKB’ nın da onayı alınarak, karar yetkisi
ve alıcı riski kendisine ait olmak üzere finansman desteği sağlanmaktadır.

2.2.4.5.2. İslam Kalkınma Bankası İhracata Yönelik İthalatın Finansmanı
Kredisi
İKB tarafından 1996 yılından itibaren Türk Eximbank’ a tanınan üç ayrı
limit kapsamında ihracatçı firmalara hammadde, ara ve yatırım mallar
ithalatları için ihracat taahhüdü karşılığında kullandırılan İhracata Yönelik
İthalat Finansman Kredisi ile finansal destek sağlanmaktadır.132 Malın cinsine
bağlı olarak 9 ile 30 ay arası vade tanınmaktadır.

2.2.5. Türk Eximbank’ın İhracatın Finansmanındaki Önemi
Ticarete yönelik kredilerin büyük bir bölümü bankalar tarafından
sağlandığı için sağlıksız bir bankacılık sektörüne sahip olan ülkelerin dış
ticaretlerini finanse etme konusunda zorluklarla karşılaşabileceklerini iddia
etmek mümkündür. Günümüz küresel finans krizi ortamında hem gelişmiş
131
132
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ülkelerin, hem de gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sektörleri çalkantı
içerisindedir. Bankacılık sektöründeki bu durum, küresel ticaret akımlarının
büyük ölçüde sekteye uğramasına neden olmaktadır. Küresel ekonominin
parçası olan ülkelerin finansal zorluklar yaşadığı mevcut ortamda bankalar
diğer bankaların ihraç ettiği akreditifleri teyit etme yahut sigorta etme
konusunda isteksiz olacaktır. Bu durum yüksek ithalat bağımlılığı göz önüne
alındığında gelişmekte olan ülkeler için oldukça zararlı olabilmektedir.133

İhracatın en temel sorunu finansmandır. Dünyanın birçok yerinde
bankalar finansman kaynağı olup, sanayiler bununla dönmektedir. Ancak
ülkemizde bankalar bu işlevi görmemektedir. Dolayısı ile ihracatçılar için en
önemli kaynak Eximbank’ tır.134 Sürdürülebilir büyümenin sağlanması ancak
ihracat

artışlarının

sürdürülmesini

hedefleyen

bir

ekonomik

ortamın

oluşturulması ile mümkündür. Bu noktada Türk Eximbank, Türk ekonomisinin
liberalleşmesinde ve dışa dönük bir program uygulamasında en önemli rolü
üstlenmiştir.

Türk Eximbank, ekonominin koşulları ve dünya konjonktürü paralelinde,
ihracat sektörünün talep ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak kredi, sigorta ve
garanti programları ile ihracatçılara destek sağlamaktadır. Banka imalatçılar
ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlerden turizmcilere, uluslar arası
nakliyecilerden, yazılım, projelendirme, danışmanlık gibi döviz kazandırıcı
hizmetleri

sağlayanlara

kadar

uzanan

geniş

bir

yelpazeye

hizmet

sunmaktadır.

Gelişmiş ülkelerdeki ihracat finansman kurumları genellikle ihracat
kredi sigortası ve garanti faaliyetlerinde uzmanlaşmış kuruluşlardır. İhracatın
kredilendirilmesi hemen hemen bütün gelişmiş ülkelerde ticari bankacılık

133

Ozan Acar, “Türkiye’de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum
Değerlendirmesi”, Temmuz 2009, TEPAV, s.10.
134
Jak Galiko, “İhracat, Finansman Sorunu ve Öneriler”, Üretim Dünyası, 1995, Sayı:6 s.34.
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sisteminin görevidir. 135 Türk Eximbank da uzun zamandır ihracatın kısa
vadeli finansmanını ticari bankacılık sektörüne bırakıp, gelişmiş ülkelerdeki
ihracat finansman kurumları gibi orta ve uzun vadeli ihracat kredi ve sigorta
programlarına

yönelmeyi

hedeflemektedir.

Ancak

Türkiye’de

yıllardır

süregelen ekonomik sorunlar ve ağırlıklı olarak 2003 yılında uygulamaya
konulan yeni yasal düzenlemeler nedeniyle ticari bankalar özellikle ihracat
sektörüne beklenen desteği sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Türk Eximbank’
da, mali piyasalarda yaşanan gelişmelerin reel sektör üzerinde yaşanan
olumsuz etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği ortamda, ihracat sektörüne
sağladığı kısa vadeli desteği sürdürmeye devam etmektedir.136

İhracat kredi sigortası

ve garantisi

sistemlerinin uygulanmaya

başlanması daha önce atıl durumda bulunan kimi finansal kaynakları
harekete geçirmiş ve yurt içi ticari bankalarda bulunan fonların ihracat
sektörüne akmasına yardımcı olmuştur. Özellikle de daha önceleri finansman
bulmakta zorlanan küçük ve orta ölçekli ihracatçı kuruluşlar yeni teknikler
aracılığıyla çok daha kolay finansman bulmaya başlamışlar ve ihracatımızın
gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır.137

İhracat, 2008 yılında da ekonominin itici gücü olmayı sürdürmüş ve yıl
sonu itibariyle 131,5 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır. Bu çerçevede, ihracatın
finansmanında aktif bir rol üstlenen Türk Eximbank’a yüklenen görev ve
sorumluluklar da artmıştır. Böyle bir ortamda Türk Eximbank, ülkemiz
ihracatının en önemli ihracat destek kurumu olması sıfatıyla bir yandan
ihracat kredi programları ile ihracatçılarımızın ve yurt dışında faaliyet
gösteren müteahhit ve yatırımcılarımızın finansman ihtiyacını karşılamaya,
diğer yandan ihracat kredi sigorta ve garantisi programları ile risksiz bir
ortamda ihracat yapma olanağı sağlamaya devam etmiştir. Bu çerçevede,
Banka 2008 yılı sonunda ihracat sektörüne verdiği toplam desteği %11
135
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Serdar,Ali, Özgür, a.g.m. , s.191.
137
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oranında artırarak; 4,3 milyar ABD Doları nakdi ihracat kredisi ve 5,1 milyar
ABD Doları ihracat kredi sigortası/garantisi olmak üzere toplam 9,4 milyar
ABD Doları’na yükseltmiştir. 2008 yılında KOBİ’lere 1,5 milyar ABD Doları
kredi kullandırmış olup, söz konusu kredilerin toplam krediler içinde
payı %35’tir. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası programları kapsamına
alınan ülke sayısı ise 176’dan 204’e yükseltilmiştir.138

138

Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2008, s.43.

69

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’NİN 1990 – 2008 YILLARI ARASI İHRACAT PERFORMANSI
Bu bölümde 1990 – 2008 dönemlerinde Türkiye ihracatına yön veren,
onu etkileyen önemli gelişmeler ele alınacaktır. Ayrıca Türkiye’nin ihracatının
sektörel

anlamda

alt

gruplarının

detaylı

olarak

yapısal

değişimi

incelenmeyecek ihracattaki sektörler tarım, madencilik ve sanayi ürünleri
ihracatı sınıflaması altında incelenecektir. Sadece bu ana başlıklar altında
mevcut yıllarda öne çıkan alt sektörlere değinilecektir.
3.1. TÜRKİYE 1990 – 1994 YILLARI İHRACAT PERFORMANS
DEĞERLENDİRMESİ
1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu ile ilgili olarak
Temmuz 1984 tarihinde çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30
Sayılı Karar, 1989 tarihine kadar kambiyo rejiminin esasını oluşturmuş, bu
tarihte yapılan değişiklikle her türlü dövizin ithali serbest bırakılmıştır. 1990
yılında Kambiyo Rejimi daha da liberalleştirilerek Türk Lirasının konvertibilite
özellikleri güçlendirilmiş ve 32 sayılı Karar'da yapılan değişiklikle, TL ile
ihracat ve ithalat serbest bırakılmıştır. Ayrıca yine bu dönemde ihracatçılara,
bazı

parasal

ve

mali

teşvikler

de

sağlanarak

ihracatın

artırılması

hedeflenmiştir.139

İhracatta meydana gelebilecek tıkanmalara önlem olarak KOBİ’lerin
ihracata yönelmelerinde karşılarına çıkan ölçek ekonomiler ile bağlantılı
engelleri

aşabilmeleri

için

Sektörel

Dış

Ticaret

Şirketleri

Halinde

örgütlenmeleri teşvik edilmiştir. 1994 yılında aynı üretim dalında faaliyet
gösteren şirketlerin bir araya gelmesiyle oluşturulacak Sektörel Dış Ticaret
139

Tuncer Kayalar, “Cumhuriyetin 80. Yılında İhracatımızda Son Gelişmeler”, Dış Ticaret
Dergisi, Ekim 2003, Özel Sayı, (Erişim)
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Şirketleri

kurulması

konusunda

çalışmalar

yürütülmüştür.

Ancak

bu

çalışmaların etkisi yavaş bir tempoda, zamanla ortaya çıkmıştır.

İhracatı etkileyen nedenleri iç ve dış diye ikiye ayırmak mümkündür.
Dış etkenlerin başında önemli pazarlardaki büyüme oranı, diğer ülkelerin
rekabet ve korumacılık eğilimlerindeki değişim gelmektedir. İç etkenlerin
başında gelen ise makro-ekonomik dengelerin saptadığı reel döviz kuru, faiz
hadleri, iç piyasadaki talep artışı ve teşviklerdir.140

1990’lı yılların başında gerek dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk
ve Körfez Savaşı gibi dış faktörler, ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon,
kamu açıkları, artan iç ve dış borç stoku gibi kronikleşen sorunlar, 1994
yılında bir ekonomik kriz yaşanmasına neden olmuş, bu kriz sonrasında 5
Nisan Kararları olarak bilinen, ekonomik istikrarın sağlanması amaçlayan
tedbirler paketi uygulamaya konulmuştur.141

1990 – 1993 döneminde ihracat performansında görülen yavaşlama
dünya piyasasındaki fiyatlarının gerilediği bir dönemde ihraç ürünlerinin
maliyetlerindeki sürekli artışlar nedeniyle rekabet avantajının kaybolması,
ihracatçı lehine işleyen

kur politikasından

vazgeçilerek TL’nin

aşırı

değerlenmesine göz yumulması, dış ticarette en yüksek ortak paydayı
oluşturan OECD ve AB ülkelerindeki durgunluğun artması, körfez krizinin
etkilerinin ortaya çıkması ve eski doğu bloğu ülkelerinin serbest piyasa
ekonomisine geçişleri ve aynı potansiyel piyasadaki rekabetleri neticesinde
gerçekleşmiştir.142 1990’lı yılların ilk yarısında, 1988 yılında faiz oranlarının
serbest bırakılmasıyla başlayan döviz talebinin azalması, Türk Lirası’nın reel
olarak değer kazanmasına sebep olmuştur. Bunun yanı sıra kambiyo
140

Refik Erzan-Osman Sarı, “İhracatın Görünümü 1986-1993:Yapısal Değişim,Nedenleri
Sorunlar ve Öneriler”, TİM, 1994, s.30.
141
Cansel Seymen Oskay, “1980’den Günümüze Türkiye’ de İhracatın Gelişimi”, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt:7, sayı:1-2, 2004, s.55.
142
Zekeriya Mızırak, “Türkiye Dış Ticaretinin Gelişim Serüveni (1980-2004)”, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt:7, Sayı:1-2, 2004, s.93.
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rejiminin serbestleştirilmesiyle birlikte sermaye hareketlerinde büyük bir artış
gözlenmiştir.

1994 yılında yapılan yüksek oranlı devalüasyon ve uygulanan ekonomi
politikaları, uluslararası piyasalardaki rekabet gücümüzü olumlu yönde
etkileyerek ihracatımızın artmasına yardımcı olmuştur.143 1994 yılı başlarında,
TL’nin serbest piyasada %60 dolayında devalüe edilmesi ihracatı özendirmiş,
iç piyasada talep azalınca dış piyasalara yönelim başlamıştır. Yine bu
dönemde ihracatı artırmak amacıyla Eximbank kredilerini arttırma yoluna
gidilmiştir.144 1994 de alınan 5 Nisan Kararları neticesinde döviz kurlarında ve
faiz oranlarında denge sağlanmış, kamu borçlanma gereğinin geçen yıla göre
düşürülmüş ve ihracatta - ithalatta kayda değer gelişmeler meydana gelmiştir.
1994 başında yaşanan mali kriz sonucunda reel döviz kuru önemli bir artış
göstermiş, buna bağlı olarak ithalat hızla düşmüş, ihracatta beklendiği üzere
gecikmeli olarak artmıştır.
Tablo 3: 1990–1994 Yılları İhracat - İthalat Değer ve Değişim Oranları (%)
İHRACAT
Yıl

İTHALAT

Değer

Değişim Oranı

Değer

Değişim Oranı

.000 $

(%)

.000 $

(%)

1989

11.624.692

15.792.143

1990

12.959.288

11,5

22.302.126

41,2

1991

13.593.462

4,9

21.047.014

-5,6

1992

14.714.629

8,2

22.871.055

8,7

1993

15.345.067

4,3

29.428.370

28,7

1994

18.105.872

18,0

23.270.019

-20,9

Kaynak : TÜİK

143

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Türkiye İhracatının Gelişimi, Ar-Ge ve Değerlendirme
Daire Başkanlığı, (Erişim)
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/IHR/Turkiye_ihr_gelisimi.doc , 03 Ekim 2009, s.5.
144
Savaş Erdoğan, “Türkiye’nin İhracat Yapısındaki Değişme ve Büyüme İlişkisi”, Selçuk
Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı:30, Yıl:9, Haziran 2006, s.32.
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Tablo 3’e baktığımızda söz konusu iç ve dış faktörlerin olumsuz
etkisiyle 1990–1993 döneminde ihracat performansında bir yavaşlama
olduğu görülmektedir. 1993’e kadar olan sürede ihracatımız, yılda ortalama 1
milyar Dolar artarak, 1993 sonunda 15 milyar Doları biraz aşmaktadır. Döviz
arzındaki artış döviz kurlarının artmasını engellemiş bu da ithalatı teşvik
etmiştir. 1990-1993 yılları arasında ihracatımız 12,9 milyar Dolar’dan 15,3
milyar Dolar’a yükselirken; ithalatımız ise, 22,3 milyar Dolar’dan 29.4 milyar
Dolar’a yükselmiştir. 1994’teki mali kriz ve devalüasyonu takiben, 1994
ihracatımız ortalama %18 artarak, 18,1 milyar Dolara ulaşmıştır. 1994 yılının
başında TL’nin değer kaybetmesiyle birlikte ithalat ortalama %30 düşerek
23,2 milyar Dolara gerilemiştir.

İhracat / GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) oranı, üretimin dış pazara
yönelme derecesinin bir ölçütüdür. Bu ölçüt kullanılarak karşılaştırma
yapıldığında, Türkiye ihracatının düşük olduğu görülmektedir. Türkiye için bu
oran 1990’da %8,6 , 1991’de %9,1 , 1992’de 9,3 , 1993’te 8,6 ve 1994’teki
krizin getirdiği üretim gerilemesi ve ihracat sıçraması ile 1994’te bu
oran %13,7 olarak gerçekleşmiştir.
3.1.1. İhracatın Ana Sektörlere Göre Değerlendirilmesi
Dünya ile entegrasyona yönelik politikalar sayesinde, 80’li yıllarda
ülkemiz dış ticaret hacmi ve özellikle ihracatında önemli artışlar gerçekleşmiş,
ihracatımızın ürün kompozisyonu da büyük oranda değişmiştir. 1979 yılında
2.3 milyar dolar olan ve %64’ünü tarım ürünlerinin oluşturduğu ihracatımız,
1990 yılına gelindiğinde yaklaşık 5,6 kat artarak 12.9 milyar dolar düzeyine
çıkmıştır. Bu dönemde, ihracatımız içinde tarım ürünlerinin payı hızla
gerilerken sanayi mallarının payı ciddi bir oranda artmış, nitekim 1980
yılında %36 olan sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı 1990 yılına
gelindiğinde %80’lere ulaşmıştır. 145 İhracatımızda ağırlığı en fazla olan alt
sektörler ise %34’lük bir paya sahip olan, tekstil ve konfeksiyondur. Bunun
145

Dış Ticaret Müsteşarlığı(DTM), İhracat Stratejik Planı 2004-2006, İhracat Genel
Müdürlüğü, 2.baskı, s.7.
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yanı sıra taşıt araçları ve yan sanayi sektörü de son yıllarda hızlı bir
gelişmeyle ihracatımız içindeki payını arttırarak lokomotif sektörlerimizden biri
haline gelmiştir.146

Türkiye ihracatında önemli bir yere sahip olan tekstil sektörü, 1986 –
1993 döneminde yaşadığı nispi talep düşüşünden sonra, 1994’te ciddi bir arz
şokuna maruz kalmıştır. Giderek ithal girdiye bağımlı hale gelen tekstil
sektörü, uluslararası piyasalarda girdi fiyatlarının artması, ülkede döviz
kurunun sıçraması ve küçülmüş olan yurt içi girdi arzı dolayısıyla 1994
başında önemli bir maliyet artışı yaşamıştır. Dolayısıyla OECD pazarlarındaki
canlanmaya karşın finansman sorunlarıyla üst üste gelen bu arz şoku tekstil
ihracatının artmasına engel teşkil etmiştir.147

1994 yılı ihracat seferberliğinin en önemli hamlesi ihracatta payı
nispeten küçük olan birçok mal grubunda ve yeni pazarlarda elde edilen
başarılardır. İhracattaki payları % 2-3 olan elektrikli makine ve cihazlar, kara
ulaşım araçları, hububat ve mamulleri ve şeker ve şekerli meyvalarda %50’ye
varan artışlar görülmüştür. Daha küçük ihracat rakamlarından başlayan bazı
kalemlerde büyüme hızı çok yüksek oranlarda gerçekleşmiştir.148

146

Şanlı, a.g.m. , s.5.
Erzan, Sarı, a.g.e. , s.33.
148
Refik Erzan-Osman Sarı, İhracatın Görünümü (1994-1995), 1995, TİM, s.11.
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Tablo 4: Türkiye İhracatının Ana Sektörlere Göre Dağılımı (1990-1994)
Yıl

Toplam

Tarım

Madencilik

Sanayi

Tarım

‘000 000 $

Madencilik

Sanayi

%

1990

12 924

2 249

326

10 349

17.4

2.5

80.1

1991

13 566

2 585

285

10 686

19.1

2.1

78.8

1992

14 688

2 134

267

12 286

14.5

1.8

83.6

1993

15 323

2 292

233

12 794

15.0

1.5

83.5

1994

18 083

2 301

263

15 518

12.7

1.5

85.8

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler 1923 – 2002, s. 416

Dışa açık büyüme ve ihracatın bileşimi içinde sanayi mallarının
payının arttırılması çabaları sonucunda, Tablo 4’te görüldüğü üzere sanayi
malları ihracatı devamlı bir artış göstererek 1990 yılındaki %80’lik
seviyesinden 1994 yılında yaklaşık %86’ya kadar çıkmıştır. Sanayi mallarının
artışının yanında tarımsal malların ihracatındaki düşüş dikkat çekmektedir.
1990-1991 yıllarında ufak çaplı olarak artış görülürken, 1994 yılında tarımsal
mal ihracatımız %12,7’ye kadar inmiştir. Madenciliğin ihracatımız içindeki
payı 1980 sonrasında başladığı düşüşüne 1990 ve sonrasında da devam
ederek 1994 yılı itibariyle %1,5 seviyesine inmiştir.

1990-1994

dönemini

ihracat

yapılan

ülkelere

göre

değerlendirdiğimizde, Cezayir, Hong – Kong ve İsrail gibi yeni pazarların
ihracatın büyümesine önemli katkılarının yanı sıra birçok Latin Amerika ve
Uzak Doğu ülkesine, Türk ve diğer eski Sovyet Cumhuriyetleri’ne yapılan
ihracatta önemli artışlar kaydedilmiştir. En büyük ve en önemli pazarımız olan
OECD ülkelerindeki pazarlarda yılda ortalama %1,3 oranında büyüme
sağlanmıştır.

75
3.2. TÜRKİYE 1995 – 1996 YILLARI İHRACAT PERFORMANS
DEĞERLENDİRMESİ
1995 yılında, bir yandan uluslar arası ticaretin serbestleşmesinin
sağlanması amacıyla II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlatılan GATT sürecinin
tamamlanması ile oluşturulan Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye olunurken
diğer yandan, 01.01.1996 tarihinden itibaren AB ile Gümrük Birliği’ne
gidilmesi karara bağlanmıştır. 149 Gümrük Birliğine göre taraflar birbirlerine
uyguladıkları gümrük vergileri ile ikili ticaretin önündeki her türlü engelin
kaldırılmasını öngörerek, üçüncü ülkeler kaynaklı ürünlerde ortak gümrük
vergisi tahsil edilmesi hususlarında anlaşmaya varmışlardır. Bununla beraber
birliğe dahil olan ülkenin AT’nin ortak ticaret ve rekabet politikalarının temel
unsurlarına uyması da sözleşme kapsamına alınmıştır.

Bu durum, uluslararası yükümlülüklerimizin artması ve belirlenen
normlar çerçevesinde dış ticarete yönelik gerekli uyum çalışmalarının
yapılması ve ihracatımızın yeni bir yapısal dönüşüm sürecine girmesi
gereğini doğurmuştur. Özellikle; 1980 yılından sonra ihracatın artmasında
çok önemli bir role sahip olan nakdi teşviklerin ağırlıkta olduğu İhracat Teşvik
Mevzuatı değiştirilerek, 1.6.1995 tarihinden itibaren, Dahilde ve Hariçte
İşleme Rejimi ile uluslararası normlara uygun yeni devlet yardımları
uygulanmaya başlamıştır.150

1995 yılı 1994 krizinden sonraki ilk yıl olması nedeniyle, 1996 yılı ise
dış ticaretteki gelişmeler bakımında önemli sayılan Gümrük Birliği’nin
yürürlüğe girmesi bakımından önem arz etmektedir.

1994 krizinden çıkabilmek için uygulanan iç talebi daraltıcı ve reel
döviz kurunu arttırıcı politikanın etkisiyle ihracat bu yılda önemli bir artış
göstermiştir. Ancak bu artışın ardı gelmemiş, 1995’te ve özellikle 1996’da
ihracat artışı yavaşlamıştır, çünkü iç talep ve reel döviz kuru politikaları bu
149
150

DTM, Türkiye İhracatının Gelişimi, s.5.
Kayalar, a.g.m. , s.2.
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son iki yılda tekrar tersine dönmüştür. 1996 yılında uygulamaya giren
Gümrük Birliği ile birlikte özellikle AB ülkelerine yönelik bir beklenti
oluşturulmuş ancak bu yanıltıcı olmuştur. Çünkü ihracatı etkileyebilecek tek
önemli değişiklik AB’nin bazı sanayi ürünlerine uygulamakta olduğu kotaları
kaldırmasıdır.151

AB’nin Türkiye’den ithal ettiği ürünlere uyguladığı gümrük oranlarında
bir değişiklik olmamıştır. Buna karşılık AB’de, özellikle Almanya ve Fransa’da
talep kısıcı politikalar uygulamaya konulmuştur. Diğer yandan, Gümrük
Birliği’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye, AB’den ithal ettiği mallar
üzerindeki gümrük oranlarını düşürmüştür. Gümrük oranlarındaki düşüş, ki
ortalama yaklaşık %10 olduğu tahmin edilmektedir, ithalat fiyatını göreli
olarak düşürmüş ve ithalat talebini arttırmıştır.152

1996 yılında ihracat artış hızının yavaşlamasının en önemli nedeni
dünya ticaretinin büyüme hızındaki yavaşlamadır. DTÖ verilerine göre, dünya
ticaret hacmindeki artış 1995 yılında %9,1 iken 1996 yılında % 5,4’e
düşmüştür.153

Tablo 5: 1993–1996 Yılları İhracat - İthalat Değer ve Değişim Oranları (%)
İHRACAT
Yıl

İTHALAT

Değer

Değişim Oranı

Değer

Değişim Oranı

.000 $

(%)

.000 $

(%)

1993

15.345.067

29.428.370

1994

18.105.872

18,0

23.270.019

-20,9

1995

21.637.041

19,5

35.709.011

53,5

1996

23.224.465

7,3

43.626.642

22,2

Kaynak: TÜİK
151

Ercan Uygur, İhracatın Görünümü 1995-1996, TİM, Aralık 1996, s.7.
Uygur, a.g.e. , s.15.
153
DTM, Türkiye İhracatının Gelişimi, s.5.
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Tablo 5’e baktığımızda 1994 krizinden sonraki ilk yıl olan 1995’te
ihracattaki yavaş büyümeye karşılık, ithalattaki hızlı yükseliş dikkat
çekmektedir. Tabloda görüldüğü üzere ihracatta %19,5’lik bir artış yaşanırken
ithalatta bu oran %53,5 olarak gerçekleşmiştir. 1996 yılında Gümrük Birliği ile
birlikte Türkiye’nin hem ithalatında hem de ihracatında önemli artışların
gerçekleşmesi beklenmiş ancak 1995 yılındaki gibi ithalatta önemli bir
sıçramaya karşılık ihracattaki artış %7,3 oranıyla sınırlı kalmıştır.

İhracatın GSMH içindeki payına baktığımızda, 1994 yılında yaşanan
ihracat sıçramasından sonra gerçekleşen %13,7’lik oran takip eden iki yılda
düşmüştür. İhracat 1995 yılında %12,7’lik, 1996 yılında ise %12,6’lık
oranında bir paya sahip olmuştur. İhracatın bu düşüşüne karşılık, ithalatın
GSMH içindeki payı artmıştır.

3.2.1. İhracatın Ana Sektörlere Göre Değerlendirilmesi
1980 yılından itibaren ihracatın lokomotifi haline gelen tekstil ve
konfeksiyon sanayi halen bu konumunu korumaktadır. 1990 – 1993 arasında
yıllık ortalama %8’in altında bir büyüme gösteren konfeksiyon ihracatı bu
dönemde yıllık ortalama %20’lik bir büyüme hızını yakalamıştır.154

Demir çelik, ihracatın %10 dolayında bir bölümünü oluşturmaktadır.
Gıda ve içecek grubunun ihracat içindeki payı son beş yıldır olduğu gibi %10
dolayında seyretmektedir. Motorlu kara taşıtlarının ihracat payı özellikle
1996’da yükselmiş ise de, bu pay henüz toplam ihracatın %5’ine bile
varamamıştır. Aynı durum elektrikli makine grubu için de geçerlidir. Buna
karşılık kimya sektörünün ihracat payında sürekli bir düşme gözlenmektedir.
Bu gözlemlerden şu sonuç çıkarılabilir: Türkiye ihracatında belli bir düzeyde
çeşitlenme var ise de, giyim eşyası-tekstil, demir-çelik ve gıda gruplarındaki
geleneksel sanayi mallarının ihracatı, toplam ihracatın yaklaşık %60 gibi

154

Kamil Yılmaz, İhracatın Görünümü 1996-1997, TİM, Aralık 1997, s.19.

78
büyük

bir

bölümünü

oluşturmaktadır.

155

İhracattaki

çeşitlenmeye

baktığımızda giyim eşyası-tekstil, demir-çelik ve gıda gruplarına tarım ve
hayvancılık grubu da eklenirse, geleneksel mallarının ihracatı, toplam
ihracatın yaklaşık %70’ini oluşturmaktadır.

Tablo 6: Türkiye İhracatının Ana Sektörlere Göre Dağılımı (1994-1996)
Yıl

Toplam

Tarım

Madencilik

Sanayi

Tarım

Madencilik

‘000 000 $

Sanayi

%

1994

18 083

2 301

263

15 518

12.7

1.5

85.8

1995

21 616

2 133

391

19 089

9.9

1.8

88.3

1996

23 198

2 455

369

20 358

10.6

1.6

87.8

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler 1923 – 2002, s. 416

Tablo 6’ya baktığımızda, madenciliğin ihracatımız içindeki payının
1980 sonrasında başladığı düşüşe 1990’lı yılların ortalarına kadar devam
ettiği, 1990’ların ikinci yarısından itibaren ise yükselişe geçtiği görülmektedir.
Madencilik sektöründe 1994 ve 1995 yıllarında artış yaşanmış ancak fazla bir
zaman geçmeden 1996 yılında tekrar yavaş büyüme eğilimine geri
dönmüştür. 1995-1996 döneminde sanayi sektöründeki artış devam etmiş ve
sanayi malları ihracatındaki artış, tarımsal malların ihracatındaki artıştan
daha fazla olmuştur. Tarım sektörü ihracatı dönem içinde çok fazla değişiklik
gösterememiştir. Sektörel artışlar yaşanmış ancak bu dönemde, Gümrük
Birliği’ne girilmesine rağmen, ihracattaki yapısal değişim beklenen düzeyin
gerisinde kalmıştır.

Türkiye

ihracatının

hızlı

ve

sağlıklı

büyümesi

için

iki

koşul

sağlanmalıdır. Birincisi, Türkiye ihracatı dünya ticaretinde hızlı büyüyen
özellikle yeni ürünlerin ortaya çıktığı elektrikli makinalar, bilgi işlem makinaları
ve haberleşme aletleri gibi gruplarda anlamlı paylar alabilmelidir. Dünya
155

Uygur, a.g.e. , s.19.
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ticaretinde geleneksel sanayi ürünlerinin payı artmadığı, hatta azaldığı için bu
ürünlerde rekabet çok zor olmakta ve bunların büyüme-gelir etkisi daha sınırlı
kalmaktadır. İkincisi, özellikle gelişmiş ülkelere yapılan ihracatın daha fazla
çeşitlenebilmesi gerekmektedir.156

1995 – 1996 döneminde Almanya, ABD, İtalya, Rusya Federasyonu,
İngiltere ve Fransa’nın toplam ihracat içindeki payları %50’yi aşmaktadır. Bu
ülkeler içinde Rusya Federasyonu’nun payı artmaktadır ve bu pay 1980’ler
sonundaki %2’lerden 1996’da %6’lara çıkmıştır. Özbekistan, Mısır ve İspanya
hem 1995’te hem 1996’da ihracatın hızlı arttığı diğer ülkelerdir. Ayrıca
Uzakdoğu Asya ülkelerine, özellikle Japonya ve Güney Kore’ye yapılan
ihracatta 1990’ların başlarında bir hızlanma olmasına rağmen, bunun ardı
gelmemiş ve bu bölgeye yapılan ihracatın payı 1995 ve 1996’da azalmıştır.
İhracatın son dönemde önemli azalma gösterdiği diğer iki ülke Suudi
Arabistan ve İran’dır.157
3.3. TÜRKİYE 1997 – 2000 YILLARI İHRACAT PERFORMANS
DEĞERLENDİRMESİ
1997 ortalarında başlayan ve Asya’da birçok ülkeyi kapsayan
Uzakdoğu Krizinin etkileri ABD ekonomisinin göstermiş olduğu performans
çerçevesinde dünya ekonomisine etkisi sınırlı düzeyde kalırken, bölge
ülkeleri başta olmak üzere özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte
olan ülke ekonomilerine büyük çaplı olumsuz yansımaları olmuştur. Kriz
sonrasında 1996 yılında ihracatımız içerisinde %4 civarında paya sahip olan
bölge ülkelerine yönelik ihracatımız, bu ülkelerin ekonomilerinde ortaya çıkan
sıkıntıdan kaynaklanan iç talep azalmasına bağlı olarak önemli ölçüde
düşmüştür. Bunun yanı sıra başta tekstil olmak üzere bir çok sektörde
ülkemizin en önemli rakibi konumunda bulunan bu ülkelerin kriz sonrasında
para birimlerinde %60’a varan devalüasyonlar yapmaları ülkemiz rekabet

156
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gücünün nispi olarak etkilenmesine yol açmıştır.158

1997 yılı ortalarından itibaren, Uzakdoğu ülkelerinde mali piyasalarda
başlayan krizin, 1998 yılında, Türkiye’nin en önemli pazarlarından biri olan
Rusya’ya sıçraması sonucunda dış talepteki daralma, dünya mal fiyatlarında
gözlenen düşme sonucu ülkemiz dış ticareti önemli ölçüde etkilenmiştir.159
Rusya Federasyonu’nun 1997 yılında ülkemiz genel ihracatı içerisinde %8’ler
seviyesine ulaşmış olan payı ve ülkemiz ticaretinde Almanya’dan sonraki
ikinci büyük pazar konumunda olması krizin ülkemiz açısından önemini de
artırmıştır.

Para Kredi Koordinasyon Kurulu tarafından 1997’de alınan bir kararla
fiyat-dışı ihracat teşviklerinin kapsamı genişletilmiş, devlet pazarlamanın yanı
sıra nitelikli işgücü istihdam maliyetlerinin bir kısmını üstlenmeyi taahhüt
etmiştir. Kağıt üzerinde oldukça olumlu bir gelişme olan fiyat-dışı teşviklerin,
uygulamada karşılaşılan güçlükler nedeniyle ihracat üzerinde olumlu bir etki
yapamadığını söyleyebiliriz.160

1999 yılında Marmara’da yaşanan Ağustos ve Kasım depremleri
olumsuz gidişi körüklemiş ve hem ekonomik hem sosyal açıdan büyük
sıkıntılar yaşanmıştır. Deprem bölgesinin ülkemizin en önemli sanayi ve
ticaret bölgesi olması depremin etkinlerinin daha fazla hissedilmesine neden
olmuştur. Deprem nedeniyle iç talebin büyük oranda gerilemesi ve binlerce
işyerinin zarar görmesi neticesinde 1999 yılında GSMH bir önceki yıla
nazaran %6,1 oranında gerilemiştir.

1999 yılında ülke ekonomisi açısından yaşanan bir diğer önemli
gelişmeyi ise, 9 Aralık itibariyle uygulamaya konulan yeni İstikrar Programı
olmuştur. Uluslararası Para Fonu destekli bu Program çerçevesinde en
158
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önemli sorunlardan biri olan kronik enflasyonun 3 yıl içinde tek haneli
seviyelere düşürülmesi ve bu yolla bozulan makro ekonomik dengelerin
yeniden tesis edilmesi amaçlanmıştır. 161 Program kapsamında öngörülen
hedeflere ulaşmak için mali politikalar, yapısal reformlar ile kur ve para
politikaları olarak belirlenen üç ana başlık altında düzenlemeler yapılmıştır.
Uygulamaya konulan İstikrar Programı, kura dayalı, bir başka deyişle kurun
çıpa olarak kullanıldığı bir program niteliğinde olduğundan, uygulanacak kur
politikası, enflasyonun hedeflenen düzeylere indirilmesi açısından çok büyük
öneme sahiptir. Uygulanan program neticesinde 1999 yılında daralmış olan
ekonomi yeniden canlanmaya başlamıştır.162

2000 yılında dünya hasılası ve ticaretinde çok olumlu gelişmeler
yaşanmasına rağmen, uluslararası piyasalarda Euro/Dolar paritesinde Euro
aleyhine yaşanan gelişmeler ve ham petrol fiyatlarında gözlenen yüksek
artışın maliyetleri arttırıcı etkisi gibi dışsal faktörlerden kaynaklanan
gelişmeler ihracatta beklenen artışın gerçekleştirilmesini engellemiştir. Ayrıca
Ekonomik İstikrar Programı kapsamında enflasyon hedefine paralel olarak
uygulanan kur politikasının TL’yi reel anlamda değerli kılması, ihracatımızı
olumsuz yönde etkileyen diğer bir gelişme olmuştur.163
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Tablo 7: 1996–2000 Yılları İhracat - İthalat Değer ve Değişim Oranları (%)
İHRACAT
Yıl

İTHALAT

Değer

Değişim Oranı

Değer

Değişim Oranı

.000 $

(%)

.000 $

(%)

1996

23.224.465

43.626.642

1997

26.261.072

13,1

48.558.721

11,3

1998

26.973.952

2,7

45.921.392

-5,4

1999

26.587.225

-1,4

40.671.272

-11,4

2000

27.774.906

4,5

54.502.821

34,0

Kaynak : TÜİK

Tablo 7’de görüldüğü üzere, 1997 yılında ihracatımız da %13,1
oranında bir artış yaşanmasına karşın mali piyasalardaki krizin etkisiyle
ihracat artış hızı 1998 yılında %2,7’ye düşmüş, 1999 yılında ise
ihracatımızda %1,4 oranında bir azalma yaşanmıştır. Dünya ve Türkiye’deki
olumsuz gelişmelerden sonra ithalatta da özellikle 1999 yılında önemli bir
düşüş söz konusu olmuştur. Dışsal ve içsel faktörlerden kaynaklanan bu
olumsuzluklara rağmen, 2000 yılında ihracatımız 1999 yılındaki azalışı
tersine çevirerek %4,5’lik artışla 27,7 milyar dolara ulaşmıştır. Artan iç talep
ve reel olarak değerlenen TL’nin de etkisiyle ithalat ise iki yıl üst üste
yaşadığı düşüşlerden sonra bir önceki yıla göre %34 oranında artarak 54,5
milyar dolar olmuştur. Ülkemizin toplam ihracatı 1997 – 2000 yılları arasında
bir duraklama dönemi geçirmiştir.

İhracatın 1997 yılında bir önceki yıla kıyasla daha hızlı gelişme
göstererek %13,1 oranında artması ve 26,2 milyar dolar düzeyine çıkmasının
esas nedeni, yılın ikinci yarısından Asya’da ortaya çıkan mali krizin etkilerine
rağmen, dünya hasılasında kaydedilen önemli ölçüde büyüme sonucundan
artan dış talep olmuştur. Nitekim, dünya hasılasında büyümeye paralel olarak
DTÖ verilerine göre, 1997 yılında mal ticaret hacmi %10,7 oranında artış
göstererek 1976 yılından bu yana kaydedilen en yüksek artış hızına
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ulaşmıştır.164

Türkiye için oldukça zor geçen bu dönemde İhracatın Gayri Safi Milli
Hasıla içindeki payına baktığımızda 1997 yılında %13,7’lik , 1998 yılında
ise %13,1’lik bir pay almıştır. GSMH’nın bir önceki yıla nispeten %6,1
oranında küçüldüğü 1999 yılında ihracatımız %14,4’lük bir pay almış, 2000
yılında %13,9’lük bir paya sahip olmuştur.
3.3.1. İhracatın Ana Sektörlere Göre Değerlendirilmesi
Türkiye’de 1980 yılı başında ihracatın kompozisyonu tarım ve tekstil
olarak iki ürün grubuna aşırı ölçüde bağlı kalıp, diğer ürün grupları
ihracatında yok sayılabilecek bir konumda bulunmaktaydı. 2000 yılı ihracatı
içinde önemli bir yere sahip ürün grupları, hazır giyim, tarım, dokumacılık
ürünleri, makine araçları ve demir-çelik olmuştur.165

2000 yılına gelindiğinde büyüme performansı ile sanayi ürünlerinin
ihracat içerisindeki yeri artmıştır. Sanayi ürünleri ihracatı içindeki en hızlı
gelişen ürün grubu ise, işlenmiş deri ve deri mamulleri ile otomotiv ürünleri,
elektrikli ve elektronik makine ve cihazlar gibi makine ve ulaşım araçları
gurubunda yer alan ürünler olmuştur.

Tarımsal ürünlerin büyük bölümünü oluşturan gıda maddelerinin
ihracatı %8,7 oranında azalarak 5 milyar 133 milyon dolardan 4 milyar 688
milyon dolara inmiştir. Gıda maddelerinin önemli kalemlerinden hububat ve
mamulleri ihracatında görülen %8,7 oranındaki azalmanın nedenleri arasında
Rusya Federasyonu’nda yaşanan ekonomik krizin sonucu olan talep
daralması gösterilebilir.166

2000’de ihracatımızın yarısından fazlasını oluşturan tüketim malı
164
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ihracatının 1999 yılı verilerine göre nerdeyse sabit kalırken, 1998 yılı
verilerine göre gerilemesi, toplam ihracatın düşük kalmasına neden olmuştur.
Tekstil ve giyim eşyası, Türkiye’nin önde gelen ihracat sektörleri olmaya
devam etmekle beraber; son yıllarda tekstil ihracatında duraklama ve daha
önemlisi giyim sektörü ihracatındaki gerileme dikkat çekmektedir.167

Tablo 8: Türkiye İhracatının Ana Sektörlere Göre Dağılımı (1996-2000)
Yıl

Toplam

Tarım

Madencilik

Sanayi

Tarım

‘000 000 $

Madencilik

Sanayi

%

1996

23 198

2 455

369

20 358

10.6

1.6

87.8

1997

26 228

2 679

404

23 132

10.2

1.5

88.2

1998

26 957

2 670

364

23 873

9.9

1.4

88.6

1999

26 549

2 394

385

23 755

9.0

1.5

89.5

2000

27 750

1 973

400

25 340

7.1

1.4

91.3

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler 1923 – 2002, s. 416

Tablo 8’e baktığımızda tarımsal ürünlerin ihracatı önceki dönemlerde
olduğu gibi azalmakta ve toplam ihracat içerisindeki payı düşmektedir. 1990
yılında %17,4’lük bir paya sahipken 2000 yılı itibariyle bu pay %7,1’e
gerilemiştir. 1997-2000 döneminde madencilik ürünleri ihracatında önemli bir
farklılık gerçekleşmezken, sanayi ürünleri ihracatı istikrarlı bir şekilde artışını
sürdürmektedir. 2000 yılı toplam ihracatının %91,3'lük bölümünü sanayi
ürünleri, %7,1'lik bölümünü tarım ürünleri ve %1,4'lik bölümünü madencilik
ürünleri oluşturmaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerine olan toplam ihracatımız 1997-2000 yılları
arasında artış trendine devam etmiştir. EFTA ülkelerinin yıllar itibarıyla payı
gittikçe yavaş bir seyirde azalırken, OECD ülkelerinin ihracatımız içindeki
ağırlığı ise artmaya devam etmektedir. 2000 yılında ihracatımızda ilk sırada
167
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5,1 milyar dolar ile Almanya yer alırken onu sırasıyla ABD, İtalya, İngiltere ve
Fransa izlemiştir. Rusya krizinin ardından ihracatımızda giderek artan bir
ağırlığa sahip olmaya başlayan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
ülkelerinin payı düşmektedir. 1997 yılında 2 milyar dolar tutarında olan
Rusya’ya ihracatımız 2000 yılında 643 milyon dolara gerilemiştir.

Türkiye ihracatının yarısından fazlasını AB ülkelerine yapmaktadır. AB
içinde

yer

alan

Almanya,

İtalya,

İngiltere

ve

Fransa

toplam

ihracatımızın %39’unu oluşturmakta; ABD de eklendiğinde en çok ihracat
yaptığımız ilk beş ülkenin payı %50’ye yükselmektedir.168
3.4. TÜRKİYE 2001 – 2004 YILLARI İHRACAT PERFORMANS
DEĞERLENDİRMESİ
Uygulanan istikrar programı 2001 yılı Şubat ayında ortaya çıkan krizle
sekteye uğramış, bankacılık sektöründe yaşanan yapısal sorunların bir türlü
çözüme kavuşturulamaması ve diğer etkenler sebebiyle, faizler yeniden
fırlamış, bir günde 5 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşanmış, borsa hızla
düşmüş, krizin önlenmesi amacıyla, kurlar serbest bırakılmıştır. Dalgalı kur
uygulamasına geçilmesiyle TL, yabancı para birimleri karşısında hızla değer
kaybetmeye başlamıştır.169

Krizde sermayesinin önemli bir kısmını yitiren bankacılık sektörünün
dönmeyen krediler yüzünden daha da sıkıntıya girdiği bu dönemde üreticinin
ve ihracatçının finansmanı gittikçe sıkışmıştır.

Dünya hasılasında 2001 yılı ile birlikte başlayan yavaşlama süreci, 11
Eylül saldırılarının ardından daha da belirgin hale gelmiş ve 2001 yılında
dünya hasılası %2,4 artış ile son 10 yılın en düşük büyüme oranını
gerçekleştirmiştir. Dünya hasılasının artış hızında görülen bu yavaşlama ile
birlikte 2001 yılında dünya mal ihracatı, %4,1 daralma yaşamış ve 6,456
168
169
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trilyon dolar düzeyinden 6,191 trilyon dolar düzeyine gerilemiştir.170

Dünya ekonomisinin durgunluğa girdiği 2001 yılı ülkemiz içinde
sarsıntılı bir dönem olmuştur. Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sonrasında
alınan istikrar tedbirleri neticesinde 2001 yılında döviz kuru ve faiz
oranlarında

görülen

aşırı

dalgalanmalar

sonucu

yatırım ve

tüketim

harcamalarında önemli daralmalar meydana gelmiş, iç talepte yaşanan
gerileme ve satışların düşmesi ise reel sektörü olumsuz yönde etkileyerek,
2001 yılında ülkemiz GSMH'sında %9,4 gibi yüksek oranlı bir düşüş
yaşanmasına neden olmuştur.171

Uygulanmaya başlayan dalgalı kur rejiminin bir neticesi olarak, TL reel
olarak değer kaybetmeye başlamıştır. İç talepte yaşanan daralma, iş gücü
ücretlerinde yaşanan gerileme, TL’nin reel olarak değer kaybetmesiyle
birleşince, firmalar, krizden kurtulmanın yolu olarak dış pazarlara açılma
yoluna gitmişler ve bu durum ihracatımızı olumlu yönde etkilemiştir.172 Diğer
taraftan, ekonomik kriz sürecinde olan ülkemiz için ihracat kaynaklı döviz
getirilerinin öneminden hareketle, ihracatımızda bir tanıtım ve pazarlama
atağı başlatılmıştır. Bu çerçevede; yurtdışında hedef seçilen ülkelere
ihracatımızın arttırılması, yabancı sermayenin Türkiye’ye çekilmesi ve
müşterek yatırım imkanları için gerekli ortamın yaratılması açısından; ticaret
heyeti programları, alım heyeti organizasyonları ve yurtdışı fuarlara milli
düzeyde katılım sağlanması faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Ayrıca yeni
açılımlar

yapılabilmesini

teminen,

bölge

ülkeleri

ile

ticaretimizin

geliştirilmesine yönelik bir Komşu Ülkeler Stratejisi uygulamaya konmuştur.
İhracatımızda ürün çeşitlendirmesinin teminine yönelik olarak ise, dünya
çapında kabul gören bir Türk Malı imajının yerleştirilmesi yönünde
çalışmalara ağırlık verilmiştir.173
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2001 yılındaki büyük ekonomik krizin ardından yapılan güçlü
ekonomiye geçiş programı çerçevesinde alınan tedbirler sonucunda,
makroekonomik göstergeler 2002 yılında başlayarak olumluya dönmeye
başlamıştır. Sanayi ürünlerinin yüksek oranda artması ve bununla birlikte
tüketim ve yatırım harcamalarının oldukça sınırlı kalması sonucu üretim
fazlasının ihracata yönelmesine neden olmuştur. 2002 yılından başlayarak
ülkemiz ihracat kaynaklı büyüme eğilimine geçmiştir.174

2002 yılında ABD ve gelişmiş Asya ekonomilerinde gözlenen talep
iyileşmeleri ve Çin ekonomisindeki büyüme dünya ekonomisinde göreli bir
canlanma yaşanmasına sebep olmuş, ancak AB ve Japonya ekonomilerinde
talep artış hızının düşmesiyle birlikte 2002 yılı dünya hasılası büyüme
oranı %3 olmuştur.175

2002 yılı dünya ekonomisindeki durgunluğa bağlı olarak dış talepte
meydana gelen azalmalara rağmen yurt içi talepteki artışın sınırlı kalması
nedeniyle reel sektörün yurt dışına yönelmesi, mevcut pazar imkanlarını
kaybetmemek amacıyla yüksek fiyat kırımlarının gerçekleşmesi, durgun
piyasalardan daha dinamik pazarlara yönelimler, Euro’nun Dolar karşısında
değer kazanması nedeniyle Euro cinsinden yapılan ihracatın Dolar cinsinden
daha yüksek görülmesi gibi etkiler nedeniyle ihracatta belirgin bir artışın
olduğu görülmektedir.

176

2002 yılı ülkemiz ekonomisi açısından 2001

yılındaki global daralmanın olumsuz etkilerini göz ardı edici göreli bir
toparlanma yılı olmuştur.

Dünya ekonomilerinde 2003 yılı başından itibaren bir toparlanma
eğilimi başladığı görülmektedir. Ülkemizde 2001 yılında uygulamaya konulan
ekonomik programın olumlu etkilerinin alınmaya başlaması neticesinde, 2003
yılında istikrarlı büyüme devam etmiş ve 2003 yılı itibariyle GSMH’da bir
174
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önceki yıla göre %5,9’luk bir büyüme hızı gerçekleşmiştir. Krizlerin
makroekonomik düzeydeki etkilerini minimize ederek önemli bir işlev gören
ihracat performansımız 2003 yılında artışına devam etmiştir. 177 İhracattaki
artış eğilimi, 2003 yılında Eximbank’ın da yüksek düzeyde sağladığı
kredilerle desteklenmiştir.

2003 yılında TL’nin yüksek oranda değer kazanmasına rağmen,
ihracatın yüksek oranlı artışında rol oynayan faktörler; 2001 yılında yaşanan
krizin ardından vazgeçilen kur politikasının ardından gelen yüksek oranlı
devalüasyon ve buna bağlı olarak gelişen makroekonomik koşulların reel
ücretler üzerinde baskı yaratması, uluslararası piyasalarda rekabet etmenin
güçlüğünün yurt içi üreticileri daha verimli çalışmaya yöneltmesi, önceki
yıllara göre nispeten kısıtlı olan iç tüketim talebi, düşen enflasyona paralel
olarak azalan faiz oranları ve uluslararası piyasalarda ABD dolarının Euro
karşısında değer kaybetmesidir.178

2003

yılında,

ihracat

artışımızın

sürdürülebilir

bir

yapıya

kavuşturulması için kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek,
ihracatımızın önüne vizyon oluşturacak bir yol haritası çizilmesi çalışmaları
yürütülmüş,

bu

çalışmalar

sonucunda

sürdürülebilir

ihracat

artışını

sağlayacak ihracat yapısını oluşturmak amacıyla hazırlanan 2004-2006
İhracat Strateji Planı, 2004 yılında yürürlüğe konulmuştur.

İhracatımız

2004

yılında

performans

ile

ekonomik

gelişmeler

üzerindeki temel etken olmaya devam ederek, artışını sürdürmüştür. 2004
yılında yaşanan bu artış, 2003 yılı ile aynı nedenlerden kaynaklanmaktadır.
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Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), 2004 Yılı İhracatının Genel ve Sektörel
Değerlendirilmesi, İhracat Genel Müdürlüğü, s.13.
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M. Kemal Günay, “2003-2004 Yıllarında Türkiye’nin Dış Ticaretine İlişkin Gelişmeler”, Dış
Ticaret Dergisi, Ekim 2004, Sayı:33, (Erişim)
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ead/tanitimkoordinasyondb/kemal.doc , 02 Kasım
2009, s.1.
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Tablo 9: 2001-2004 Yılları İhracat - İthalat Değer ve Değişim Oranları (%)

İHRACAT
Yıl

İTHALAT

Değer

Değişim Oranı

Değer

Değişim Oranı

.000 $

(%)

.000 $

(%)

2000

27.774.906

54.502.821

2001

31.334.216

12,8

41.399.083

-24,0

2002

36.059.089

15,1

51.553.797

24,5

2003

47.252.836

31,0

69.339.692

34,5

2004

63.167.153

33,7

97.539.766

40,7

Kaynak : TÜİK

Tablo 9’da da görüldüğü üzere, ihracatçıların krizden çıkış yolu olarak
ihracata yönelmeleri sonucu 2001 ihracatı %12,8 artmıştır. Sabit kurdan
dalgalı kura geçiş ve iç talepte yaşanan gelişmeler ihracatı artırmış ancak
ithalatı tam tersi yönde etkilemiş ve 2001 yılı ithalatımız bir önceki yılın
aksine %24 oranında daralıp 41,4 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2002
yılında %15,1 oranında artış gösteren ihracat, 2003 yılında artış trendini
devam ettirerek büyümesini hızlandırmış ve %31 oranında yükselişle 47,2
milyar dolara ulaşmıştır. İthalat ise 2001 yılındaki düşüşten sonra
toparlayarak 2003 yılında %34,5 oranında artmış ve 69,3 milyar dolar
seviyesine ulaşmıştır. 2004 yılında ise bir önceki yıla göre ihracatımız %33,7
oranında büyürken, ithalatımızda artışını sürdürerek %40,7 oranında
büyümüştür.
Yaşanan krizlere rağmen artışını sürdüren ihracatın GSMH içerisindeki
payına baktığımızda 2001 yılında %22’lik bir paya sahipken, 2002 yılında
düşüş yaşayarak %19,9 oranında pay alabilmiştir. İhracatın sahip olduğu pay
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2003

yılında

da

düşerek

%19,7

olmuş,

2004

yılında

ise

payını

arttırarak %21,1 olarak gerçekleşmiştir.

3.4.1. İhracatın Ana Sektörlere Göre Değerlendirilmesi
2001 yılında bankacılık sektöründe başlayan ve derinleşen kriz
dolayısıyla üretime ve ihracata yönelik kredilerin kısıtlanması, özellikle küçük
ve orta ölçekli işletmeleri olumsuz etkilemiştir. Daha çok küçük ve orta ölçekli
işletmelerin hakim olduğu tekstil ve giyim sektöründe ihracat artışının sınırlı
kaldığı

görülmektedir.

Taşıt

araçlarında

ise

istikrarlı

bir

artış

söz

konusudur.179

2001 yılına göre 2002 yılında %16 artış gösteren sanayi ihracatımız
içinde 4,4 milyar dolar değeriyle toplam ihracatımızda %12,4’lük pay alan
örme giyim eşyası en fazla ihracat değerine sahip olan ürün olmuştur.
Elektrikli

makine

ve cihazlar ile

demir-çelik ürün gruplarında

artış

görülmektedir.

2003 yılında sanayi ürünleri içerisinde taşıt araçları ve yan sanayi
ürünleri başta olmak üzere hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, elektrikelektronik ve makine sektörü ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü
ihracatında önemli artışlar kaydedilmiştir.

2004 yılında fındık ve mamulleri %85,1’lik artışla tarım sektöründe öne
çıkmaktadır. Sanayi sektöründe ise ihracatı en fazla artan alt sektör demir ve
demir dışı metallerdir. Tekstil ve hammaddelerinin ihracında artış sürmektedir.

Bu dönemde ihracat sektöründe ürün kompozisyonunda otomotiv ve
yan sanayi, elektrik-elektronik ve makine sektörünün paylarının hızla

179

Alper- Erzan, a.g.e. , s.8.
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artmakta olduğu, tekstil ve konfeksiyon ihracatının payını korumakta olduğu
ve sanayi ürünleri ihracatının belirgin ağırlığının devam ettiği görülmektedir.
Tablo 10: Türkiye İhracatının Ana Sektörlere Göre Dağılımı (2001-2004)
Yıl

Toplam

Tarım

Madencilik

Sanayi

Tarım

‘000 000 $

Madencilik

Sanayi

%

2000

27 750

1 973

400

25 340

7,1

1,4

91,3

2001

31 334

1 976

349

28 826

6,3

1,1

92,0

2002

36 059

1 754

387

33 702

4,9

1,1

93,5

2003

47 253

2 121

469

44 378

4,5

1,0

93,9

2004

63 167

2 645

649

59 579

4,2

1,0

94,3

Kaynak: TUİK, İstatistik Göstergeler 1923 – 2008, s. 483

Dünya ve Türkiye ekonomisi için oldukça zor geçen bu dönemde
Türkiye’nin ihracatını ana sektörlere göre incelediğimizde; Tablo 10’da
görüldüğü üzere 2001 yılı ihracatımızda %92’lik payı ile sanayi ürünlerinin ilk
sırada yer aldığı, bunu %6,3’lük payı ile tarım ürünlerinin ve %1,1’lik payı ile
madencilik sektörünün izlediği görülmektedir. 2002 yılı ihracatında artış
olmasına rağmen tarım ve madencilik sektörlerindeki ürünlerin payı azalmış,
ihracatımız içinde en önemli paya sahip olan sanayi ürünleri ihracatı ise
artarak 33,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Burada sanayi ürünlerinin
ihracatın artışında etkili olduğu görülmektedir. Sanayi ürünleri 2003 yılında
%93,9 , 2004 yılında ise sahip olduğu payı arttırarak %94,3 ile ihracat
profilimiz içindeki ağırlıklı yerini korumuştur. Tarım sektörünün aldığı pay
azalmaya devam ederken madencilik sektörünün aldığı pay 2003 yılında
azalmış, 2004 yılında ise sabit kalmıştır.

2002 yılında Rusya pazarı yeniden kazanılmaya başlanmış ve anılan
ülkeye ihracatımız %26 oranında yükselerek 1,2 milyar dolara ulaşmıştır.
2002 yılında ihracatımız içinde %1 paya sahip EFTA ülkelerine yönelik
ihracatımız %27,8 , Türk Cumhuriyetlerine yönelik ihracatımız ise %10
düzeyinde artış göstermiştir. 2001 – 2004 dönemi içerisinde Türkiye
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ihracatında önemli yere sahip olan AB ülkelerine ihracatımız artarak devam
etmiştir. 2004 yılı itibariyle %36,8 artmış ve %55,9’luk bir paya sahip olmuştur.
2004 yılında Orta Doğu ülkelerinde gerçekleştirdiğimiz ihracat AB ve NAFTA
ülkelerine yaptığımız ihracattan daha fazla olmuştur.

Komşu ülkelerle olan ticaretimizin geliştirilmesine yönelik uygulamaya
başlanan

strateji

çerçevesinde

komşu

ülkelerle

2004

ihracatımızı

değerlendirdiğimizde, önceki yıla göre %90 artıp %2,9’luk paya sahip Irak ilk
sırada yer almaktadır. Irak’ı %1,3’lük pay ile Bulgaristan ve İran takip
etmektedir.
3.5. TÜRKİYE 2005 – 2008 YILLARI İHRACAT PERFORMANS
DEĞERLENDİRMESİ
İhracatımız 2005 yılında, 2003 ve 2004 yıllarında gösterdiği oransal
artışın gerisinde bir yükseliş kaydetmesine karşın, ekonomik gelişmeler
üzerindeki temel etkenlerden biri olmaya devam etmiştir.

Dünya ekonomisinin 2005 yılında %4,9 oranında büyümesinin
ardından, 2006 yılında %5 oranında bir hızla büyümeye devam etmiştir.
Ülkemizde ise 2005 yılında GSMH %7,6 , GSYH ise %7,4 seviyesinde artmış
ve küresel ortalamaların üzerinde bir performans kaydedilmiştir.180 2002 yılı
son çeyreğinde başlayan ekonomik büyüme, kesintiye uğramadan devam
etmiştir.

2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız, dünya ortalamasının çok
üzerinde artışlar yakalayarak 2007 yılı sonunda 107,2 milyar dolara
yükselmiştir. Küresel rekabetin tüm yoğunluğuyla yaşandığı küresel arenada
ihracatın rekor yılları olan son 5 yılda ihracatımızı 3 katına çıkarıp dünya
ihracatından aldığı %1,04 pay ile Türkiye dünyanın en büyük ihracatçı
ülkeleri sıralamasında 22. sırada yer almıştır. Öte yandan, 2002 yılında
180

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), 2006 Yılı
Değerlendirilmesi, İhracat Genel Müdürlüğü, s.1.

İhracatının

Genel

ve

Sektörel
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sadece 8 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılırken bu rakam 2007
yılında 24 ülkeye yükselmiştir. 5 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız
ülke sayısı 2002 yılında 1 iken, 2007 yılında 4 olmuştur.181 İhracatımız 2008
yılında da yükselişini devam ettirmeyi başarmış ve dünya ihracatı içerisindeki
payı %1,1 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan ve 125 ülkeyi
kapsayan 2006-2007 Küresel Rekabet Endeksi’ne göre ülkemiz 59. sırada
yer almakta iken, 131 ülkeyi kapsayan 2007-2008 Küresel Rekabet
Endeksi’nde 6 basamak yükselerek 53. sırada yer almıştır.182

İhracat ve ithalat pazarlarında yaşanan değişime ve öne çıkacak bölge
öngörülerine paralel olarak 2000 yılında uygulamaya konulan Komşu ve
Çevre Ülkeler Stratejisi ve stratejik planın neticesinde atılan adımlar sonuç
vermeye başlamış ve ihracatçılar yeni pazarlara girme ve kalıcı olma
konusunda önemli başarılar kaydetmiştir. Sözkonusu ülke grubuna yönelik
yüksek oranlı ihracat artışları, AB ve ABD gibi gelişmiş ülke ekonomilerindeki
yavaşlamanın olumsuz etkilerini telafi etmiş, 2008 yılı itibariyle
ihracatımızın artışında çok önemli destek sağlamıştır.

toplam

183

İhracatçılarımızın, uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artması
ve katma değerlerinin yükseltilmesi amacıyla markalaşma çalışmaları
desteklenmiş, bu kapsamda dünyanın devlet destekli ilk ve tek marka destek
programı niteliği taşıyan ve sürdürülebilir ihracat artışının diğer bir önemli
enstrümanı olan TURQUALITYR projesi uygulamaya konulmuştur.

181

Ali Boğa, “Küresel Krizin Dünya ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları ve Sürdürülebilir
İhracatın Önemi”, Durum Dergisi, Sayı:66, Aralık 2008, s.3.
182
Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), 2008 yılı Ocak-Mart Dönemi İhracatının Genel ve
Sektörel Değerlendirilmesi, İhracat Genel Müdürlüğü, s.1.
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Tablo 11: 2004 - 2008 Yılları İhracat - İthalat Değer ve Değişim Oranları (%)
İHRACAT
Yıl

İTHALAT

Değer

Değişim Oranı

Değer

Değişim Oranı

.000 $

(%)

.000 $

(%)

2004

63.167.153

97.539.766

2005

73.476.408

16,3

116.774.151

19,7

2006

85.534.676

16,4

139.576.174

19,5

2007

107.271.750

25,4

170.062.715

21,8

2008

132.027.196

23,1

201.963.574

18,8

Kaynak : TÜİK

Tablo 11’de görüldüğü gibi Türkiye ekonomisi yaşadığı krizlerden
sonra hızlı bir toparlanma sürecine girmiş ve ihracattaki istikrarlı yükselişini
2005-2008 döneminde de devam ettirmiştir. 2005 yılında 73 milyar Dolar olan
ihracatımız, 2006’da 85,5 milyar Dolara ulaşmıştır. 2007 yılında ise,
tarihimizde ilk defa 100 milyar dolar hedefi aşılarak, 107,3 milyar dolarlık
ihracat gerçekleştirilmiştir. İhracatımız son yıllarda yakalamış olduğu ivmeyi
2008 yılında da sürdürmüş ve bir önceki yıla göre %23,1 artışla 132 milyar
dolara ulaşmıştır. 2005-2008 döneminde ihracatın yanı sıra ithalattaki artışda
dikkat çekmektedir. İthalatımız 2004 yılında sağladığı %40,7’lik hızlı büyüme
sonrasında

bu

dönem içerisinde

yıllık ortalama

%19,9

ile

artışını

sürdürmüştür. İthalatta meydana gelen bu artışların nedeni olarak ekonomik
büyüme, emtia fiyatlarındaki artış, kur değişiklikleri gösterilmektedir.

3.5.1. İhracatın Ana Sektörlere Göre Değerlendirilmesi
2005 yılında tarım sektöründe önceki yıla göre, ihracatında en çok
artış yaşanan alt sektör Zeytin ve Zeytinyağı, Fındık ve Mamulleri ile Hububat,
Bakliyat, Yağlı Tohumlardır. Sanayi sektöründeki ihracatta Hazır Giyim ve
Konfeksiyon ağırlıklı yerini korurken, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
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sektöründeki artış dikkat çekmektedir. Madencilik sektöründe ise Doğal
taşlar %53 payla ilk sırada yer almaktadır.
Tarım sektöründe önemli bir ağırlığa sahip olan Hububat, Bakliyat ve
Mamulleri 2006 yılında 2005 yılı ihracatına göre artış göstererek 2,2 milyar
dolardan 2,6 milyar dolara yükselmiştir. Doğal taşlar 2006 yılında da ürün
grupları arasında ilk sırada yer almaktadır. Hazır Giyim ve Konfeksiyon
sektörünün 2005 yılına göre aldığı pay azalmıştır.184 2007 yılında en fazla
ihracat artışı gösteren sektörler %55,7’lik artışla diğer sanayi ürünleri
ile %37,1’lik artış ile Taşıt araçları ve Yan Sanayi olmuştur.

Sanayi ürünleri içerisinde önemli bir yer tutan Taşıt Araçları ve Yan
Sanayi ihracatı 2008 yılında da artışını sürdürerek %14,6 oranında artışla
24,5 milyar dolarlık ihracata ulaşılmıştır. 2008 ihracatında Canlı Hayvan, Su
Ürünleri ve Mamulleri sektöründeki artış dikkat çekmektedir.185

İhracatımızda önemli bir ağırlığı olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün
yanı sıra son yıllarda gösterdiği hızlı gelişme ile taşıt araçları ve yan sanayi
sektörü de ihracatımız içindeki payını süratle arttırmış ve lokomotif
sektörlerimizden biri haline gelmiştir. İhracatımızda yaşanan sektörel
gelişmeler dünya ihracatının sektörel gelişimi ile kıyaslandığında ise üç ana
eğilim ortaya çıkmaktadır. Bunların ilki, ihracatımızda yüksek paya sahip
tekstil, konfeksiyon, demir-çelik gibi sektörlerin dünya ihracatından aldıkları
payın düşmesidir. Bir diğer önemli husus ise dünya ihracatında aldığı payı en
hızlı artıran sektör olan ofis ve büro malzemeleri sektöründe ülkemizin dünya
gelişmelerinin dışında kalmasıdır. Buna karşın, otomotiv, diğer taşıt araçları,
yarı mamuller ve kimyasallar gibi sektörlerde son yıllarda gözlenen hızlı
ihracat artışları dünya ihracatının gelişimi ile paralellik göstermektedir.186

184

DTM, 2006 Yılı İhracatının Genel ve Sektörel Değerlendirilmesi, s.18.
DTM, 2008 yılı Ocak-Mart Dönemi İhracatının Genel ve Sektörel Değerlendirilmesi
s.19.
186
Türkiye İhracatçılar Meclisi Verileri
185
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Tablo 12: Türkiye İhracatının Ana Sektörlere Göre Dağılımı (2004-2008)
Yıl

Toplam

Tarım

Madencilik

Sanayi

Tarım

‘000 000 $

Madencilik

Sanayi

%

2004

63 167

2 645

649

59 579

4.2

1,0

94.3

2005

73 476

3 468

810

68 813

4.7

1.1

93.7

2006

85 535

3 611

1 146

80 246

4.2

1.3

93.8

2007

107 272

3 883

1 661

101 082

3.6

1.5

94.2

2008

132 027

4 177

2 155

125 188

3.2

1.6

94.8

Kaynak: TUİK, İstatistik Göstergeler 1923 – 2008, s. 483

Tablo 13’de görüldüğü üzere sanayi ürünleri, ihracattaki ağırlığını
koruyarak 2005 yılındaki ihracat tutarı olan 68,8 milyar doları 2008 yılında
125 milyar dolara yükseltmiştir. Bu nedenle sanayi ürünlerinin genel ihracat
içerisindeki yüksek payı nedeniyle, sözkonusu ürünlerin ihracat hızı, genel
ihracat artışında belirleyici olmaktadır. Tarım sektörü 2003 yılında yakaladığı
ihracat artışına bu dönem içerisinde de devam etmiş ancak 2008 yılı itibariyle
genel ihracatta aldığı pay düşmüştür. Madencilik sektörü ise bu dönemde
ihracatını arttırmanın yanı sıra toplam ihracattaki payını da arttırmıştır.

2005 yılında sınır komşularımıza yönelik ihracatımız 2004 yılına
göre %28,4 artış göstererek 7,4 milyar dolara ulaşmıştır. Komşu ve çevre
ülkelere göre ihracat değerlendirilmesi yapıldığında, 7 komşu ülke ve 43
çevre ülke olmak üzere toplam 50 ülkeye yönelik ihracatımızın %26,5 artış
göstererek 24,5 milyar dolar seviyesini aştığı görülmektedir. 187 Komşu ve
çevre ülkelere olan ihracatımız takip eden yıllarda da artışına devam etmiştir.

187

DTM, 2006 Yılı İhracatının Genel ve Sektörel Değerlendirilmesi, s.66.
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2005 – 2008 dönemindeki ihracatta AB’nin ağırlığı devam etmiş ve
2008 yılı ihracatımızda önceki yıla göre %4,9 artarak 63,4 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2008 yılı ihracatımızda en yüksek paya sahip
olan Almanya’ya ihracatımız %8 oranında artarak 13 milyar dolar olarak
gerçekleşmiş, ikinci sırada yer alan İngiltere’ye olan ihracatımız ise %5,4
oranında azalarak 8,2 milyar dolar gerçekleşmiştir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

4.1. GENEL EKONOMİK DURUM
Almanya

Federal

Cumhuriyeti,

Avrupa

Birliği’nin

(AB)

kurucu

üyelerinden biridir. Coğrafik olarak Avrupa’nın tam ortasında yer almaktadır.
Dokuz komşu ülke ile sınırdaş konumundadır. Kuzeyde Danimarka, Hollanda,
Belçika, Lüksemburg ve Batıda ise Fransa bulunmaktadır. İsviçre ve
Avusturya Güneyde, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ise Doğu’daki komşularıdır.
3 Ekim 1990 tarihinde Demokratik Almanya Cumhuriyeti ile birleşmesi ile
Avrupa’nın ortasındaki konumu daha belirginleşmiştir.188

Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner
olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti, dünyanın ABD ve
Japonya’dan sonra gelen en gelişmiş sanayi ülkesi olma özelliğini
taşımaktadır. Ülke 82,5 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği’nin de en büyük ve
en önemli pazarı konumundadır. Almanya 2003 yılından bu yana dünyanın
en büyük mal ihracatçısı olup, ithalat büyüklüğü bakımından da ABD’den
sonra ikinci sırada yer almaktadır.189

Ülkenin dünya ihracatındaki bu güçlü konumu, Alman ihracatçılarının
merkezi ve Doğu Avrupa ekonomilerinin giderek güçlenmesinden ve Asya
ülkelerinde

görülen

talep

artışından

faydalanmış

olmasından

kaynaklanmaktadır. Bu yeni pazarlardaki olumlu ekonomik gelişmeler ve
üretim kapasitesini geliştirme eğilimlerinden kaynaklanan talep, özellikle
makine ve cihazlarda ihtisaslaşma sağlamış olan Almanya'ya büyük fırsatlar

188
189

T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Almanya Yıllık Raporu 2005, Berlin, s.10.
Ebru Gülsoy, Almanya Ülke Raporu, İGEME, 2009, s.2.
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sağlamaktadır.190

Bugün sosyal piyasa ekonomisi anlayışıyla gelişmiş bir pazar yapısına
sahip olan Almanya, serbest piyasa ekonomisi tüm kural ve yöntemleriyle
çalışan dünyada ender ülkelerden bir tanesi olarak görülmektedir. Esasen
sosyal piyasa ekonomisinin temelinde firma düzeyinden başlayan ve
hükümet politikalarına kadar olan bir alanda işçi işveren ilişkilerinin katılımcı
bir anlayışla uygulaması yatmaktadır. ABD’den sonra dünyanın en gelişmiş
ülkesi olarak görülen Almanya, ‘G8’ler olarak ticari ve mali açıdan dünya
ekonomisinin yeniden şekillendirilmesinde söz sahibi ülkelerin başında
gelmektedir. Almanya II. Dünya Savaşı’ndan sonra tekrar toparlanmasını ve
ileri sanayi ülkeleri arasında yeniden yer almasını liderlerinden sokaktaki
vatandaşına kadar halkının azim ve enerjisine borçludur. Son yıllarda
Almanya dış ticareti önemli oranlarda artış göstermiş ve bu artış iki haneli bir
büyüme oranı şeklinde kendini göstererek dünya ortalamalarının üzerine
çıkmasını sağlamıştır.

191

Alman ekonomisinde 1999 yılından bu yana

gözlemlenen büyüme, bir taraftan ihracat artışına, diğer yandan da genel
olarak AB ülkelerinde büyümenin hızlanmasına bağlı olmuştur.192
2004 yılında Almanya 2216 milyar Euro’luk GSMH rakamına ulaşarak
kişi başına düşen milli gelir 26 856 Euro’yu bulmuştur. Ekonomideki bu
performans özellikle dış ticaret sayesinde elde edilmiştir. 2004 yılında
Almanya 734 milyar Euro’luk ihracat hacmiyle, dünyanın mal ihracatında en
yüksek rakamlara ulaşarak dünya ihracat şampiyonu olmuştur. Bu yüksek
ihracat performansının dinamosuysa ihraç edilen malların %84’ünü sağlayan
sanayi sektörü olmuş ve bu rakamlar, Almanya’nın günümüzün ekonomik

190

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Resmi İnternet Sitesi, www.igeme.org.tr , (Erişim)
03 Ocak 2010.
191
(Erişim) http://www.kobifinans.com.tr/tr/dispazar/040201/22636, 25 Aralık 2009.
192
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),
Almanya Ülke Raporu, Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Merkezi, s.2.
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gerçeği olan küresel ticarete kendini diğer tüm ülkelerden daha yoğun bir
şekilde hazırladığını göstermektedir.193

Tablo 13: 2000-2008 yılları Almanya Genel Ekonomik Durum
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

GSYİH*

2,9

0,6

0,2

-0,1

2,9

0,8

3,0

2,5

- 1,3

İhracat*

13,7

5,0

3,4

1,1

13,7

7,7

12,7

7,5

2,7

İthalat*

10,7

1,0

2,0

10,5

6,5

11,9

5,0

4,0

Özel

1,4

1,5

-1,0

– 0,2

1,4

0,2

1,0

-0,4

- 0,1

1,8

-0,8

-1,6

0,1

1,8

0,00

2,1

1,1

1,7

-1,7

Tüketim*
Yurtiçi

Talep*
*Bir önceki yıla göre % değişim (GSYİH: 1995 fiyatlarıyla)

Kaynak : T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Almanya Yıllık Raporu 2005
s.15, Almanya Yıllık Raporu 2008 s.16

Tablo 13’e baktığımızda 2000 yılında 1995 fiyatlarıyla %2,9 artış
gösteren GSYİH, 2001 yılında %0,6, 2002 yılında %0,2 gibi düşük değişim
oranları yaşamış, 2003 yılında %-0,1 , 2008 yılında ise %-1,3 oranında
gerilemiştir. Yurtiçi talep ve özel tüketimde de önemli düşüş olduğu
görülmektedir. Yurtiçi talepte yaşanan düşüşün nedeni, yatırımlardaki ve
inşaat

sektörü

büyümesindeki

beklenenin

ötesindeki

düşüşlere

bağlanmaktadır.

Büyüme hızındaki düşüş, ABD ekonomisi hakkındaki kötümser
beklentiler ve Almanya’nın mali istikrar çabalarının yarattığı kötümser havaya
bağlanmaktadır. Ayrıca büyüme hızındaki düşüşün önemli bir kaynağı özel
tüketimdeki düşüş olarak gösterilmektedir. Bu düşüşün de, tüketicinin,
Euro’nun tedavüle girmesiyle birlikte fiyatların hızlı bir şekilde artmakta
193

(Erişim) http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/tr/inhaltsseiten-home/buch.html ,
27 Aralık 2009.
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olduğu düşüncesiyle tüketim harcamalarını kısması, ücret artışlarının
yavaşlaması ve istihdamdaki olumsuz gelişmelerden kaynaklandığı ifade
edilmektedir. Öte yandan, ithalatın iç talepteki daralmaya bağlı olarak
gerilemesi ve ihracattaki artış ise büyümeye beklenenin ötesinde katkı
yapmıştır.194

Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri
oluşturmaktadır. İnşaat hariç sanayi sektörünün payı, 1998 yılında %25,3’ten
2007 yılında %26,4’e yükselmiştir. En önemli imalat sektörleri sanayi
makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda telekomünikasyon
sektörü de önde gelen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Diğer
sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da hizmetler sektörünün
önemi

giderek

artmaktadır.

2007

yılı

itibariyle

hizmetler

sektörü,

ekonominin %69’luk kısmını oluşturmaktadır. 195 Almanya’da son derece
yüksek bir dinamizme sahip olan hizmet sektöründe yaklaşık 28 milyon kişi
çalışmaktadır. 12 milyon kişi özel ve kamu hizmet şirketlerinde çalışırken
yaklaşık 10 milyon kişi ticaret, turizm ve taşımacılıkta, 6 milyon kişi de finans,
kiralama ve şirket hizmetlerinde çalışmaktadır. Bu sektör %40’lık payıyla
KOBİ’ler tarafından belirlenmektedir.196

Almanya’da tarım sektörü ise GSYİH’nın sadece %1’lik kısmını
oluşturmaktadır. Ancak tarım, ormancılık ve balıkçılık Almanya’nın sosyal
yapılanması bakımından önemini korumaktadır.

Almanya’da bankacılık sektörü özel ticari bankalar, yardımcı bankalar
ve kamu bankaları (Eyalet Bankaları ve Tasarruf Bankaları) olmak üzere üç
gruba ayrılmaktadır. Kamu bankaları ve yardımcı bankalar KOBİ’lere

194

T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Almanya’nın Genel Ekonomik Durumu ve
Türkiye ile Ekonomik-Ticari İlişkiler (2008 Yılı), Temmuz 2009, Berlin, s.16.
195
Gülsoy, a.g.e. , s.3.
196
İstanbul Alman Başkonsolosluğu Resmi İnternet Sitesi, www.istanbul.diplo.de , Ekonomi,
(Erişim) 27 Aralık 2009, s.99.
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sağlanan finansman da dahil olmak üzere perakende bankacılık piyasasında
hakim durumdadır.

Alman ekonomisinin bir karakteristik özelliği, uzun dönemli banka
kredilerinin şirket finansmanında geleneksel olarak en fazla kullanılan yöntem
olmasıdır. Bu durum kısmen Alman sanayinin yapısından kaynaklanmaktadır.
Ülkede özellikle orta ölçekli işletmeler ekonominin belkemiğini oluşturmakta,
bu firmalar doğrudan sermaye piyasası finansmanına ulaşmakta güçlük
çekmektedir. Diğer taraftan yakın zamana kadar bankalar arası yoğun
rekabet olması, sektörde kar amacı kısıtlı olan kamu bankalarının önemli bir
yer tutması ve tasarruf oranının yüksek olması da banka kredileri yoluyla
finansman sağlamayı ucuz ve elverişli kılan faktörler arasında yerini
almaktaydı. Ancak kamu bankalarının da giderek karlılığa odaklanması ve
bankaların kredi kendi bilançolarını iyileştirmek için kredilerini kısıtlamaya
gitmesiyle bu durum değişmektedir.197
4.2. DIŞ TİCARET POLİTİKASI
Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Almanya, diğer üye ülkeler gibi
ortak ticaret politikasının en önemli aracını teşkil eden Ortak Gümrük
Tarifesini (OGT) uygulamaktadır. OGT, halen 2658/87 sayılı Konsey
Yönetmeliği çerçevesinde uygulanmakta, tarifeleri gösterir liste her yıl
yenilenmektedir. Öte yandan, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın kabulü
ve 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği’nin yürürlüğe konulmasıyla, Türkiye
ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük
vergileri sıfırlanmış ve Türkiye üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi
uygulamaya başlamıştır.198
4.3. İHRACAT KREDİ KURULUŞLARI
Almanya Federal Cumhuriyeti ihracat kredi kuruluşları EULER
HERMES, AKA ve KfW başlıca faaliyet gösteren resmi ihracat destek
197
198

Gülsoy, a.g.e. , s.5.
(Erişim) http://www.kobifinans.com.tr/tr/alt_dispazar/0402, 25 Aralık 2009.
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kuruluşlarıdır.

4.3.1. Euler Hermes Kreditversicherungs ( Kredi Sigorta Kuruluşu)
Euler Hermes Almanya’da ihracatı geliştirmek üzere 1919 yılında
kurulmuştur. Almanya’da faaliyet gösteren ihracat sigorta ve garanti kuruluşu
olup, ihracata yönelik krediler ticari bankalar tarafından verilmektedir. Euler
Hermes’te devlet ortaklığı bulunmamaktadır. En büyük hissedarı Allianz AG,
Münich’dir.

Euler Hermes de hemen hemen bütün ülkelerdeki ihracat sigorta
kuruluşları gibi ticari ve politik risklere karşı ihracat sigortası yapmaktadır.
Hermes bu işlemleri devlet adına gerçekleştirmektedir. Euler Hermes belli bir
limitin altındaki tüm ihracatı sigortalamaktadır. Bu limitin üstündeki ihracatlar
için Federal Ekonomi Bakanlığı’ndan Bakanlıklararası Komisyonu’nun (IMA)
görüşü alındıktan sonra verilen izin ile işlem yapılmaktadır. IMA ihracat kredi
garantisi ile ilgili kararların alındığı ana kurul olup, yetkilerini Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma, Finans, Dışişleri Bakanlıkları ile koordineli çalışan
Ekonomi Bakanlığı’ndan almaktadır.199

IMA, sigortalama, teminat teknikleri, teminat çeşitleri, prim oranları,
teminat politikaları ve uluslararası anlaşmalarla ilgili olarak merkezi karar
verme

organıdır.

Kurula,

Kreditanstalf

für

Wiederaufbau

(KfW)

ve

Ausfuhrkredit Gesellschaft mbH (AKA) ve dış ticaret ve bankacılıkla ilgili
çeşitli uzmanlardan temsilciler de katılmaktadır.200

Devletin ihracat sigortası işlemlerinin yanı sıra, özel sigorta kuruluşları
da kendi hesabına ihracat sigortası işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak
teminat ticari risklerle sınırlandırılmış ve sadece bazı endüstrileşmiş ülkelerle
yapılan ticarete destek sağlanmaktadır. Ayrıca KfW’nin ihracat destek
fonlarından verdiği kredilerle yapılan finansmanda ihracat sigortası ön şarttır.
199
200

The Citigroup World Export Credit Guide 2004-2005, Trade Finance, 2005, London, s.47.
Ceylan, a.g.e. , s.81.
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İhracat kredi garantisi Euler Hermes ve PWC Deutche Revision AG
tarafından oluşturulan bir konsorsiyum tarafından sağlanmaktadır. Bu
konsorsiyum devletin adına ve hesabına sigorta işlemlerini sağlamak ve
yönetmek için görevlendirilmiştir. Bu konsorsiyumda özel sigorta kuruluşu
olan Euler Hermes en büyük paya sahiptir.

Teminat için başvurular öncelikle konsorsiyum tarafından incelemeye
alınmaktadır. Hermes genellikle 2.5 milyon Euro değerine kadar olan
başvuruları değerlendirir ve Bakanlıklararası Komitenin İhracat Garantileri
için yönergesini baz alarak karar almaktadır. Daha fazla değeri olan
kontratlar için, Bakanlıklararası Komitede tartışıldıktan sonra Ekonomik
ilişkiler ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karar alınmaktadır. Bir ihracat
kontratı sonlandırılmadan önce, Ekonomik İlişkiler ve Teknoloji Bakanlığı
olası sağlanacak teminat için, hukuki koşulların değişmeyeceği varsayılarak,
geçici onay vermektedir. Hermes’in onay vermesi ile sonuçlanan kontrat için,
ihracatçı teminata son onay için tekrar başvuruda bulunabilmektedir. Bu
onayda, yasal sorumluluk limitleri dahilinde ihracat garantisi verilmektedir.
Federal hükümet, her sene Parlamentonun onayı ile belli bir risk limiti içinde
toplam teminat altına alınacak miktarı belirlemektedir. Mali yılın başında var
olan

anlaşmalara

göre

teminat

belirlenmektedir.

Hasar

bütçeden

ödenmektedir.201

4.3.1.1. Euler Hermes’in Amacı ve Faaliyetleri
Euler Hermes’in amacı, ihracatçıyı koruyarak ihracatın gelişmesini
sağlamaktır. Hermes, ihracatçıya sağladığı çeşitli garanti ve sigorta
programlarıyla ihracatçıları

destekleyerek ihracatın

artmasına

katkıda

bulunmaktadır. Federal hükümet, parlamento tarafından yıllık olarak
belirlenen

tahsis

limitleri

çerçevesinde

Euler

Hermes’e

kaynak

aktarılmaktadır. 2002 yılı için ihracat sigortası için Alman hükümeti tarafından

201

Öztürk, a.g.e. , s.75.
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tahsis edilmiş olan kaynağın tavanı 117.6 milyon Euro’dur.202

Euler Hermes’in faaliyet alanları ihracat sigorta ve garanti işlemleridir.
Sigorta programında poliçeler tek bir işlem bazlı düzenlenebildiği gibi, rotatif
olarak, ihracatçıların iki yıla kadar çıkabilen bir zaman dilimi içerisinde, tek bir
alıcıya

veya

birden

fazla

alıcıya

ihracatı

kapsayacak

şekilde

de

düzenlenebilmektedir. Sevk öncesi, sevk sonrası sigorta, kur riski sigortası,
kiralama sigortası, müteahhitlik hizmetleri sigortası, tahvil sigortası, yatırım
riski sigortası programları da bulunmaktadır. Garanti faaliyetleri ise alıcı kredi
garantisi, finansman garantisi şeklindedir. Almanya’da Euler Hermes dışında
özel sigorta şirketleri kendi adlarına ticari riskleri garanti altına alma hakkına
sahiptirler. Euler Hermes garantisine giren ihracatın %100 oranında Alman
menşeli olması zorunluluğu vardır. Ancak Alman ihracatçısına, AB ülkelerinin
dahil olduğu işlemlerde %30-40’a, EFTA ülkelerinde %30’a kadarlık ve diğer
ülkelerin katıldığı işlemlerde %10’luk oranlarda garanti ve sigorta imkanı
tanınmıştır.203

Almanya’da ihracat öncesi üretim aşamasında da sigorta imkanı
bulunmaktadır. Hermes ihracat sigortası oranları sözleşme tutarının politik
riskler için %95’i, ticari risk ve ihracat bedelinin ödenmemesi riski için
ise %85’idir.

Sigorta teminatı ihracatçıya veya alıcı kredisiyle finansman yapan
bankaya verilmektedir. Genellikle inşaat projeleri, sevkiyat sözleşmeleri ve
sermaye yatırımları sevkıyatı dahil olmak üzere her çeşit mal ve hizmet
sigortalanabilmektedir. Bu konuda, malların niteliği ve gerekli nakit akışının
yaratılabilmesi önem taşımaktadır.

İhracatçılar için üç çeşit teminat verilmektedir. Bu teminatları;

202
203

Bir Alman ihracatçının kısa, orta veya uzun dönemli tek bir işleminin

Trade Finance, a.g.e. , s.47.
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veya ihracat işlemine bağlı olarak bir Alman bankası tarafından verilen
orta veya uzun vadeli kredilerle ilgili tek bir işlemin teminat altına
alınması,


Alman ihracatçının belirli bir yabancı alıcıyla kısa vadeli olarak yaptığı
çok sayıda işlemin teminat altına alınması



Alman ihracatçısının çeşitli sayılardaki yabancı alıcılarla iki yıla kadar
kısa vadeli işlemlerin teminat altına alınması,

şeklinde sıralayabiliriz.204

Teminatların önemli bir bölümü tek bir işlem bazında yapılmaktadır.
Geniş kapsamlı teminat hariç, bir ihracatçı gerçekleştirdiği tüm işlemler için
sigorta yaptırmak zorunda değildir. Geniş kapsamlı teminat, uzatılmış geri
ödenmemeyi, ticari ve politik riskleri kapsamaktadır. İşlemin kamu şirketi
veya bağlı şirketler veya ödemenin görüldüğünde ödemeli akreditif almasına
göre dahil edilip edilmeyecekler değişir. Teminat verilmesi işlemin yurt
dışındaki özel firma veya yabancı hükümetler ile yapılmasına göre farklılık
göstermektedir. Prensip olarak politik ve ticari riskler bir arada teminat
kapsamına alınmaktadır. Geniş kapsamlı teminatın sadece politik riski
kapsadığı durumlar ise görüldüğünde ödemeli akreditif, yurt dışında bağlı
kuruluş veya yurt dışındaki alıcının kredibilitesinin ticari riskine karşı
sigortalamak için oldukça düşük olmasıdır. Malın sevk öncesi veya hizmetin
gerçekleşmesinden önceki dönemde ihracatçının üretim risklerine karşı
teminat verilmektedir. Sevk sonrası dönem için ise ihracat kontratı baz
alınarak ihracatçının kaybına karşı teminat verilmektedir.205

Teminatlar riskin %100’ü için verilmemektedir. İhracatçı bunun bir
kısmını üstlenmelidir. Kural olarak, üstleneceği miktar politik riskteki
kayıpların %10’u, ticari riskteki kayıpların %15’i, süre uzatımı ve zamanında
ödeyememe halinde riskin %15’i kadardır. Alıcı kredileri teminatında %5
katılım isteğe bağlıdır. İhracatçı daha az prim ödeyerek teminatın daha düşük
204
205

Ceylan, a.g.e. , s.85.
Öztürk, a.g.e. , s.77.
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bir kısmına katılabilir. Bu durumda teminat her bir vadedeki ödenen parayla
sınırlandırılmaktadır.206

Bankalara verilen garanti kapsamında ihracatçıların maruz kaldığı
riskleri teminat altına alan tedarikçi kredilerinin yanı sıra, bir ihracat işlemiyle
bağlantılı olarak yabancı alıcılara kredi veren Alman bankaları için alıcı
kredisi teminatı sağlanmaktadır.

Alman inşaat firmaları yurtdışında gerçekleştirilecek işler ve sahada
kullanılacak inşaat malzemeleri için özel sigorta programı için başvuruda
bulunabilir. Ayrıca Euler Hermes ihracatçılara tahvil sigortası imkanı da
sunmaktadır.

İhracat kredilerinin dayanıksız tüketim malları için sigortalanabilir
vadesi 6 ay, yatırım mallarının ise 8.5 yıldan 10 yıla kadar olabilmektedir.
Ayrıca Hermes, yabancı ülkelerde uzun süreli taahhüt edilen iş sözleşmeleri,
müteahhit hizmetleri ve teminat mektuplarını da sigorta kapsamına almıştır.
Öte yandan Alman sermayesinin yabancı ülkelerde AB dışı yaptığı sermaye
yatırımları ihracat teşvik garantileri dışında tutulmuştur. Ancak Hermes’in
kamu kanadını oluşturan Treuerbeit özel bir garanti programı uygulayarak dış
sermaye

yatırımlarını

20

yıla

kadar

yatırım

yapıldığı

ülkelerdeki

devletleştirme, millileştirme, iç savaş moratoryum vb. risklere karşı garanti
altına almaktadır207.

4.3.1.2. Euler Hermes’in Teminat Kabul Kriterleri
Bir ihracatçı veya bir bankaya verilen sigorta teminatı, alıcı kredisi ile
ilgili bir işlemin finansmanı için sağlanmaktadır. Prensip olarak, her çeşit mal
ve hizmet sigortalanabilmektedir. İnşaat projeleri, konsinye anlaşmaları, ticari
fuarlarda sergilenen mallar ve sermaye yatırımlarını kapsamaktadır. Teminat
verilişindeki temel kriterler aşağıdaki gibidir;
206
207

Ceylan, a.g.e. , s.86.
Ceylan, a.g.e. , s.84.
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Alıcı ülkenin kredibilite durumu,



Alıcı veya garantörün iyi bir kredi derecelendirmesine sahip olması.
Eğer alıcının ve ülkesinin kredi derecelendirmesi şüpheli ise, riskin
sigortalanmayan kısmının ihracatçı tarafından üstlenilmesi artabilir
veya bekleme dönemleri uzayabilir.



Düzenli dönemler.



Proje finansmanında projenin kalitesi ve gerekli nakit akışının temini
öncelikle önemlidir.208

4.3.2. KfW – Kreditanstalf für Wiederaufbau ( Yeniden Yapılanmaya
Yönelik Kredi Kurumu )
KfW, 1948 yılında Avrupa İyileşme Programı çerçevesinde çok acil
olan yeniden inşa projelerinin finansmanı için sağlanan Marshall yardımlarını
idare etmek üzere kurulmuştur. 1950’lerin ortalarında yabancı alıcılara ve
Alman ihracatçılara yeniden borç vermek ve Alman bankalarına resmi ihracat
kredileri sağlamak üzere harekete geçmiştir.

Bugün ise ekonomik politikalar ile ilgili sorumluluklara sahip bir banka
olarak karşımıza çıkmaktadır. Almanya’nın ekonomisine yatırım kredileri,
ihracat kredileri ve garantileri sağlayarak teşvik ettiği gibi, gelişmekte olan
ülkelerle Alman finansman işbirliği çatısı altında, federal hükümetin yararına
olacak şekilde kredi ve teminat imkanlarını genişletmektedir.209

2004 yılından itibaren ihracat ve proje finansmanı faaliyetleri KfW’nin
bir üyesi olan KfW IPEX-Bank tarafından yürütülmektedir. Yönetim organları,
yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşmaktadır.

208

Murat Ürkmez, “İhracatın Geliştirilmesinde Türk Eximbank’ın Rolü ve AB Katılım
Sürecinde Türk Eximbank’ın Yeniden Yapılandırılması İle Banka Personelinin Eğitimi”,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006, s.32.
209
Öztürk, a.g.e. , s.76.
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4.3.2.1. KfW’nin Amacı ve Faaliyetleri
KfW dünya çapında ekonomi, toplum ve ekolojiyi teşvik etmektedir.
KfW, yurtiçi yatırım finansmanı sağlamanın yanı sıra yurtdışı yatırımlar ile
ihracat için kredi sağlamak, KOBİ’lere destek vermek, teknolojiye, çevreyi
korumaya, altyapıya, proje ve ihracat finansmanı sağlamaya ve gelişmekte
olan ve serbest ekonomiye geçiş dönemindeki ülkelere destek vermek
amacıyla ihracatın geliştirilmesine katkıda bulanmaktadır. KfW uzun vadeli ve
düşük faizli kredilerle, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek vermektedir.
Krediler

yabancı

alıcılara,

bankalara

veya

ihracatçılara

doğrudan

verilmektedir. Kredi, borç alanın isteği doğrultusunda Euro veya dolar olarak
verilebilmektedir.210 KfW özellikle büyük ölçekli işlemler için ticari bankalar ile
konsorsiyum oluşturacak şekilde çalışmaktadır.211

Almanya’da ihracatın finansmanı büyük ölçüde AKA ve KfW tarafından
sağlanmaktadır. Almanya’da OECD Uzlaşmasına göre hareket ederek kredi
vermektedir. KfW’nin verdiği ihracat kredileri için mutlaka Hermes teminatı
gereklidir. KfW, öncelikle gelişmekte olan ülkelerde özellikle enerji ve
telekomünikasyon alanında Almanya’nın sermaye mallarının dış alıcılarına
orta ve uzun vadeli krediler vermektedir. Daha çok yabancı yatırımlara
yönelik olarak çalışan KfW’nin minimum kredi süresi 7 yıldır. Krediler,
Almanya Federal Cumhuriyeti’nce belirlenecek olan özel bir faiz oranı ile
gerçekleşmektedir.212

Sermayesinin %80’i Federal Cumhuriyet, %20’si ise Federal Devletler
tarafından sağlanmaktadır. Fonlarının büyük bir kısmını Avrupa sermaye
piyasalarında elde etmektedir. KfW 2007 yılı itibariyle 360 milyar Euro bilanço
toplamıyla Almanya’nın en büyük bankaları arasında yerini almaktadır.213

210

KfW Resmi İnternet Sitesi, http://www.kfw.de, (Erişim) 06 Ocak 2010.
Öztürk, a.g.e. , s.76.
212
Ceylan, a.g.e. , s.92.
213
(Erişim)http://www.kfw.de/EN_Home/KfW_Bankengruppe/OtherLanguages/Bankengruppe
_TR.pdf , 24 Aralık 2009.
211
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4.3.3. AKA – Ausfuhrkredit – Gesellschaft mbH ( İhracat Kredi Kurumu )
İhracat finansmanı ile ilgili en önemli kuruluş, 50’den fazla bankanın
katılımı ile kurulmuş olan AKA adlı kuruluştur. AKA kredilerinde devlet
müdahalesi yoktur, sabit veya değişken faiz uygulanabilmektedir.214

Batı Almanya’da bir yıldan uzun vadeli ihracat kredisi vermek üzere
ticari bankaların kurduğu AKA özel bir limited şirketi olup, esas kaynağını
ortaklarının sağladığı fonlar oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelere ve
planlı ekonomilere yapılan yatırım malları ihracatı için BundesBank’ın
reeskont kaynağını kullanmaktadır.215

Üç değişik programı bulunmaktadır. A sınıfı vade olarak en az vadeye
(bir yıl) sahiptir. Hermes sigortası şartı aranmaktadır. Özel alıcılar için
maksimum %85, kamu alıcıları içinse %90 finansman sağlanır. AKA, bazı
durumlarda ihracatçının kredibilitesine bağlı olarak %100 finansman
sağlayabilmektedir. B sınıfı 12-48 ay arasında değişen vadeli işlemler için
refinansman sağlamaktadır. B sınıfı, yabancı alıcıdan %15 peşin ödeme ve
ihracatçıdan %20-%30 arasında kendi kendini finanse etmesini istemektedir.
C sınıfı kredi ise uzun dönemler içermektedir. C sınıfı en az bir yıllık vadeli
işlemler için olup maksimum vadesi Hermes sigortası ile bağımlıdır. C sınıfı
altında AKA en az %15 peşin ödeme yapıldıktan sonraki tüm kredi dilimini
finanse etmektedir.216
4.4. GENEL İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Almanya ekonomisinin ihracat odaklı olması nedeniyle, açık pazarlar
Alman ekonomisi için özel bir önem taşımaktadır. İhracatı bakımından en
önemli ticari ortakları Fransa, ABD ve İngiltere’dir. Avrupa Birliği’ne yeni
katılan ülkelerle ticaret hacmi Doğu Avrupa ülkelerine doğru belirgin bir
şekilde yönelme göstermektedir. Diğer taraftan, başta Çin H.C. ve Hindistan
214

Zafer Çakırtaş, “Türkiye’de İhracat Teşvikleri ve Uygulama
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1994, s.17.
215
(Erişim) http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10717.pdf , 20 Aralık 2009, s.50.
216
Ceylan, a.g.e. , s.94.

Sonuçları”,
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olmak üzere Asya’nın gelişen ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkileri de
giderek artmaktadır.217 Almanya’nın bu bölgeye yaptığı ihracat 1993’te henüz
33 milyar Euro düzeyinde iken 2006 yılında üç kattan fazla artış göstererek
104 milyar Euro’ya yükselmiştir. Asya’daki Alman firmalarının sayısı aynı
dönem içinde 1800’den 3500’e yükselmiş, doğrudan yatırımlarsa bu
dönemde dört katına çıkmıştır.218

İhracat, Almanya ekonomisi için büyük öneme sahiptir. Almanya’daki
işletmelerin kazandığı her üç Euro’dan biri ülke dışından gelmektedir. Alman
sanayisindeki her üç işten biri Alman mallarının ihraç edilmesi sayesinde
oluşmaktadır. Bunlara ilave olarak ihracat, iç piyasanın daraldığı dönemlerde
ekonominin düzelmesinde de öncü rol oynamaktadır.219

Almanya’nın

ihracatının

yarıdan

fazlasını

sermaye

malları

endüstrisinin ürünleri oluşturmaktadır. İhracatta en büyük payı ulaşım araçları
ve bunların yedek parçaları almaktadır. Bunu makineler ve kimyasal ürünler
ihracatı izlemektedir.220

2003 yılından beri dünyanın en büyük mal ihracatçısı olan Almanya,
2007 yılında toplam ihracatı %8,5 oranında artarken ithalatın sadece %5
oranında artış göstermesiyle ülkenin ticaret fazlası rekor bir düzeye
ulaşmıştır. Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler arasında Fransa, ABD,
İngiltere ve İspanya başı çekmektedir.221 Almanya, Avrupa Birliği içinde de en
yüksek ihracat hacmine sahip olan ülke konumundadır.

217

T.C. Berlin Büyükelçiliği, a.g.e. , s.23.
(Erişim) www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/IHR/genel.doc , 15 Haziran 2009.
219
(Erişim) http://www.musavirlikler.gov.tr/upload/D/Notlar/ActivNot.doc , 19 Ekim 2009.
220
Gülsoy, a.g.e. , s.6.
221
Gülsoy, a.g.e. , s.6.
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Tablo 14 : Yıllara Göre Dış Ticaret Değerleri (Milyon Euro)
Yıllar

İthalat

İhracat

Denge

1993

289.644

321.289

+ 31.645

1994

315.444

353.084

+ 37.640

1995

339.617

383.232

+ 43.615

1996

352.995

403.377

+ 50.382

1997

394.794

454.342

+ 59.549

1998

423.452

488.371

+ 64.919

1999

444.797

510.008

+ 65.211

2000

538.311

597.440

+ 59.129

2001

542.774

638.268

+ 95.494

2002

518.532

651.320

+ 132.778

2003

531.970

661.613

+ 129.643

2004

575.448

731.544

+ 156.096

2005

628.087

786.266

+ 158.179

2006

733.994

893.042

+ 159.048

2007

769.887

965.236

+ 195.349

2008

805.842

984.140

+178.298

Kaynak: Alman İstatistik Kurumu Verileri, (www.destatis.de)

Tablo 15’den görüleceği üzere Almanya 1993 yılında 321.289 milyon
Euro olan ihracatını 2008 itibariyle 984.140 milyar Euro’ya yükseltmiştir.
Almanya ihracatının istikrarlı bir seyir izlediği görülmektedir. İhracatın yanı
sıra ülke ithalatında da genel bir artış eğiliminin olduğunu söylemek
mümkündür.
4.5. ALMANYA - TÜRKİYE TİCARİ İLİŞKİLER
Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin temel dayanağı, Türkiye
ile AB arasında imzalanan Anlaşma/Protokoller ve Ortaklık Konseyi
kararlarıdır.222 İki ülke arasında yürürlükte olan anlaşma ve protokoller, 1952
222

İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), Temmuz 2006 CPD Dusseldorf
Fuarı Almanya Ülke Raporu, İstanbul, s.10
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yılında Ankara’da imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları, 1962 yılında
Ankara’da imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması,
1970 yılında Ankara’da imzalanan Teknik İşbirliği Anlaşması, 1985 yılında
Bonn’da imzalanan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, 2003
yılında Berlin’de imzalanan İşbirliği Konseyi IX. Dönem Protokolü ve 2004
yılında Ankara’da imzalanan IX. Dönem Protokolü’dür.

Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate
alındığında, en yoğun ilişkilerin Almanya ile olduğu gözlenmektedir. 2007
yılında Almanya önceki yıllarda da olduğu gibi, ülkemizin ihracatında 1.
sırada yer almıştır. Ülkemizin ithalinde ise Almanya 2. sıraya kayarak, petrol
ithalatından dolayı 1. sırayı Rusya Federasyonu devralmıştır.223

Almanya’ya ihracat yıllar itibariyle en az %80 oranında sanayi
mamullerinden %20’ye yakın oranda ise tarım ve madencilik ürünlerinden
oluşmaktadır. Sanayi ürünleri ihracatı sürekli bir artış trendi izlemekte iken,
tarım ürünleri ihracatı 1997 yılından itibaren düşüş göstermiş, 2003 yılı
itibariyle ise artış eğilimine girmiştir. Sanayi ürünleri ihracatı içinde makinalar
ve ulaşım araçları ile giyim sanayi ürünleri ana ihraç kalemlerini
oluşturmaktadır. Tarım ürünleri ihracatı içinde ise meyve-sebzeler ve tütüntütün mamulleri ana ihraç kalemlerini oluşturmaktadır.224

Almanya’dan ithalat yıllar itibariyle en az %90 oranında sanayi
mamullerinden %10’a yakın oranda ise tarım ve madencilik ürünlerinden
oluşmaktadır. Sanayi ürünleri ithalatı, özellikle 1999 ve 2001 yıllarında önemli
nispi gerileme göstermiş olmakla birlikte, 2002 yılından itibaren tekrar artış
eğilimine girmiş, 2003 yılında ise ciddi artış kaydetmiştir. Tarım ürünleri
ithalatı ise, 1997 yılını takip eden yıllarda gerilemekle beraber, 2002 yılından

223

T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Almanya’nın Genel Ekonomik Durumu ve
Türkiye ile Ekonomik-Ticari İlişkileri 2007, Berlin, 2008, s.33.
224
T.C. Berlin Büyükelçiliği, Almanya’nın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye ile
Ekonomik-Ticari İlişkiler (2008 Yılı), s.29.
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itibaren artış kaydederek 2003 yılında 1996 yılı seviyelerine yükselmiştir.
Sanayi ürünleri ithalatı içinde kimyasallar ile makinalar ve ulaşım araçları ana
ithal kalemlerini oluşturmaktadır. Tarım ürünleri ithalatında ise, dokumaya
elverişli lifler ile hububat ve mamulleri ana ithal kalemlerini oluşturmaktadır.225

Türkiye’nin dış ticaretinde Almanya ilk sıralarda yer almaktadır. Ancak
Almanya açısında baktığımızda aynı durum söz konusu değildir.

2008 yılı itibariyle Almanya ihracatında yer alan ilk 10 ülke içerisinde,
ilk sırada 96.858,9 milyon € ile Fransa yer almaktadır. Fransa’yı sırasıyla
ABD, İngiltere, Hollanda, İtalya, Avusturya, Belçika, İspanya, İsviçre ve
Polonya izlemektedir. Türkiye ise Almanya ihracatında 15.140,1 milyon € ile
17. sırada yer almaktadır. Almanya ithalatında ise ilk sırada 72.083,2 milyon
€ ile Hollanda bulunmaktadır. Hollanda’yı Fransa, Çin, ABD, İtalya, İngiltere,
Belçika, Rusya, Avusturya ve İsviçre takip etmektedir. Türkiye ise 9.644,7
milyon € ile 20. sırada yerini almaktadır.226

2008 yılında Türkiye’nin Almanya’ya ihracatı 9.735.318 bin Euro,
Almanya’dan ithalatı ise 15.129.365 bin Euro olarak gerçekleşmiştir. Türkiye
açısından denge -5.394.047 bin Euro ile açık vermiştir. Geçmiş yıllardaki
gerçekleşen ihracat – ithalat tutarlarına baktığımızda Türkiye bakımından
devamlı bir açık söz konusudur.

225
226

T.C. Berlin Büyükelçiliği, a.g.e. , s.29.
Almanya İstatistik Kurumu Verileri
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BEŞİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ TİCARİ BANKALARIN İHRACAT
FİNANSMANINA YAKLAŞIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

5.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Bu çalışmada, Türkiye ve Almanya’da bulunan ticari bankaların
ihracatın finansmanına olan desteklerini ve yaklaşımlarını ortaya koymak, bu
konuda bazı kurum ve kuruluşların yapmış olduğu analiz ve anketleri
incelemek, istatistiki verilerden yararlanmak ve bu doğrultuda Türkiye’de ki
ticari bankaların ihracattaki yeri araştırılarak ihracatın gelişimi için yapılması
gerekenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Ekonomik kalkınmada ihracat büyük bir rol oynamaktadır. Ülkeler hem
rekabetin dışında kalmamak için hem de ekonomik kalkınma için ihracatın
gelişimini desteklemektedirler. Gelişimi etkileyen etkenlere baktığımızda ise
ihracat gelişiminin önündeki en önemli sorunlardan bir tanesinin finansman
sorunu olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle ihracatın gelişiminde ticari
bankaların

katkılarını

ve

yaklaşımlarının

nedenlerini

tespit

etmek,

Almanya’nın önceki bölümlerde yer alan verileri ve ticari bankası ile yapılan
görüşme

kullanılarak

karşılaştırma

yapmak,

bunların

sonucunda

da

yapılması gerekenleri belirleyip çözüm yolları üretmek ihracatın gelişimine
önemli katkılar sağlayacaktır.
5.2. ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ
Araştırmanın kapsamına mevcut sistemde faaliyet gösteren tüm ticari
bankalar girmektedir. Ancak bütün evreni çalışmak yerine evreni temsil etme
gücüne sahip sınırlı sayıda birey, olay ve olguyu araştırma kapsamına dahil
etmek pratik bir çözümdür.

227

227

Bu yüzden örneklem seçilmesi zorunlu

Ali Yıldırım,Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin
Yayınevi, 1.baskı, Ankara, 1999, s.62.
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olmaktadır. Araştırmada banka görüşmeleri için, Almanya ve Türkiye’de
önemli konumda olan bankalar belirlenmiş ve bu bankalar içerisinden ilk
sıralarda yer alan bankalar örnek olarak seçilmiştir.
5.3. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
Araştırma

beş

banka

ile

sınırlandırılmıştır.

Görüşme

yapılan

bankalardan dördü ticari banka olup diğeri Türkiye İhracat Kredi Bankası olan
Türk Eximbank’tır.

5.4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmada, niteliksel bir yöntem olan görüşme yöntemi ve doküman
analizi kullanılmıştır.

5.5. VERİLERİN TOPLANMASI VE VERİLERİN ANALİZİ
Belirtilen araştırma amaçlarına ulaşmak için niteliksel araştırma
yönteminden yararlanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman
analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların
doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik
nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır

228

. Nitel

araştırmada sorular genellikle açık uçlu olarak hazırlanmaktadır. Açık uçlu
sorular, belirli bir konuda detaylı bilgi almak için sorulan sorulardır. Ayrıca veri
toplama sürecinde ek sorular da sorulabilmektedir. Nitel araştırmalarda
araştırmacı, veriyi bizzat toplamak durumundadır. Veri toplamada konuya
ilişkin ön bilgi almak, randevular almak, görüşmek vb. zaman alıcı
faaliyetlerdir. Bu nedenle nitel araştırmalarda örnek, araştırmacının kısıtları
dikkate alınarak belirlenmektedir.229

Yazılı doküman ve belgelerin analizi, nitel araştırmada, gerek kendi
başına gerekse görüşme ve gözlemle elde edilen verilere destek amacıyla
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kullanılan bir veri toplama yöntemidir. 230 Doküman analizinde konunun
özelliğine göre konu ile ilgili resmi dokümanlar, istatistik yayınlar, basın
açıklamaları ve konu ile ilgili mevzuat gibi birçok dokümanın amaca uygun
olarak incelenmesi ve bulguların elde edilmesi söz konusudur.

Doküman analizi kısmında dış ticaret, özellikle 1990-2008 yılları
arasında Türkiye’deki ihracatın durumu, ihracatın finansmanı ve Almanya’nın
ihracat performansı ile ilişkili olabilecek temel doküman, rapor ve istatistiksel
verilerin incelenmesi temel alınmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, önceki
bölümlerde hem genel hem de kurumsal bazda teorik bilgi ve istatistiki
bulgular tartışılırken ortaya konmuştur. Ayrıca yapılan araştırmada banka
görüşmelerinden elde edilen verilerle beraber konuyla ilgili doküman
analizlerine de yer verilmiştir.

Görüşme yöntemi ise sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan araştırma
yöntemlerinden biridir. Görüşme yöntemi sözlü iletişim yoluyla veri toplama
yöntemi olup, istatistiksel ve diğer niceliksel yöntemlerle ortaya konulamayan
bulguları veya konuları incelemek açısından büyük avantaj sağlamaktadır.

Bu yöntemde görüşülen kişinin araştırdığınız konu hakkında yeterli
bilgiye sahip olması uygulamanın geçerliliği için önemlidir. Görüşme ile elde
edilen verilerin kaydedilmesinde izlenen iki temel yöntem vardır. Bunlar;
cihaz ile kaydetme ve not almadır. Kayıt cihazı ile kaydedilen görüşmeler,
araştırmacı açısından önemli avantajlara sahiptir. Öncelikle araştırmacının
not almada karşılaşılacağı sorunlar ortadan kalkmış oluyor. Araştırmacı soru
sorma ve dinleme işlevlerini daha etkili bir biçimde yerine getirebilmektedir.
Yapılan görüşmede veriler kayıt cihazı ile kaydedilmiştir.

Araştırmanın amacına ulaşması için belirlenen kişilere görüşme
formları uygulanmıştır. Görüşme yapılmadan önce görüşmecilerin isimlerinin

230

Ali Yıldırım,Hasan Şimşek, a.g.e. , s.20.

118
gizli tutulacağı belirtilmiştir. Görüşme 6 sorudan oluşmuş ve açık uçlu soruları
içermiştir (EK-1). Görüşmecilere dünya finansal piyasalarındaki gelişmelerin
ihracat kredilerini ne ölçüde etkilediğini ve 2008 krizinde ihracat kredilerinin
nasıl

etkilendiğini,

ihracat

kredilerinin

kısa-orta-uzun

vadeli

olarak

sınıflandırdığımızda nerede yoğunlaşma olduğunu ve nedenini, ihracatçıların
factoring, forfaiting gibi türev piyasalarda yer alan yöntemleri tercih etme ve
tanıma durumunu, bankanın ihracatın geliştirilmesi için ne tür tedbirler
aldığını, ticari bankaların ihracatın finansmanına olan katkıları hakkındaki
düşünceleri, finansal yapıya olan güvenleri ve bu doğrultuda olası kritik
süreçlerdeki tavırları, ihtiyaç sahiplerine uygulanan kural ve koşulların
caydırıcı etkisinin olup olmadığı sorulmuştur. Ayrıca Türk Eximbank ile
yapılan

görüşmede

bankanın

sigorta

ve

garanti

gibi

alanlarda

uzmanlaşmasını engelleyen etkenler sorulmuştur. Oluşturulan görüşme
soruları için görüşmecilerden randevu alınmıştır. Ve randevu tarihinde
görüşmeciyle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Görüşme, bankaların genel
müdürlüklerinde çalışan, konuda uzman ve yetkili birer kişiyle yapılmıştır.
Ayrıca çalışmada ticari bankaların isimleri gizli tutulmuş ve her bir bankaya
ait birer kod belirlenmiştir. X,Y,Z bankaları Türkiye’deki ticari bankaları, E
Türk Eximbank’ı, A ise Almanya’nın ticari bankasını temsil etmektedir.
5.6. BULGULAR
Uygulanan yöntem ve verilerin incelenmesi sonucu ulaşılan bulgular
aşağıda sunulmuştur:
a) Görüşmecilere yöneltilen ilk soru “Dünya finansal piyasalarındaki
gelişmeler ihracat kredilerini ne ölçüde etkilemektedir? 2008 krizi
ihracat kredilerini nasıl etkilemiştir” olup bu soruya verilen cevaplar ve
istatistiki bilgiler aşağıdaki verilmiştir.

X Bankası “2001 Krizi yerel bir kriz olması nedeniyle, Global piyasalar
bundan etkilenmemiş dolayısıyla ülkemizin ucuzlayan ürünlerinin ihracatı ve
ihracat kredileri artmıştır. 2008 krizinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin
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de ihracatı azalmıştır. Eximbank’ın ihracatçılara desteği artmıştır. Bankanın
kullandırdığı

ihracat

kredileri

kriz

döneminde

azalmamış,

seviyesini

korumuştur.”

Y Bankası “İşin içinde finans olduğu zaman, alınan kredi finansal
piyasadaki kredi olduğu zaman etkilememe ihtimali yoktur. İhracatçı firmalar
özellikle kendi portföy yapılarına göre az ya da çok etkilendi. Burada söz
konusu olan kriterlerden en önemlisi ihracatçı firmanın çalıştığı ülkelerdir.
Hangi ülkeler krizlerden ne kadar etkilendiyse, o ülkelere ihracat yapan
müşteriler de o kadar etkilendi. İşin kredi boyutuna geldiğinde bankalar
finansal piyasaları desteklemek için çalışmaktadır. Eskiden firmalarla ilgili
analizler yapılırken dikkat etmemiz gerekiyordu ancak dünya finansal
piyasalarda krizler varken bu sefer daha çok ince eleyip sık dokumamız
gerekiyor. Dolayısıyla ihracat kredileri de bu tür krizlerden etkilenir ve son
krizden de etkilendiğini görmekteyiz. İhracatçıları desteklemeye devam ettik
ama dönem dönem genel müdürlüğümüzün politikaları çerçevesinde bunun
yavaşladığı olmuştur. Kriz dönemlerinde sadece seçici olmaya özen
gösteriyoruz. Yani risk analizleri yaparken daha detaylı risk analizleri yapıp,
teminatlandırmayı daha detaylı ve maddi teminatlar olarak yapıyoruz. Sonuç
olarak finansal krizlerden dolayı daha detaylı yaptığımız bu analizler bizim
kredilendirme politikamızı etkilemektedir.”

Z Bankası “ Krizle beraber satışlar düştü. Satışların düşmesine bağlı
olarak verilen kredilerde de düşüş yaşandı. Türkiye’nin o dönem Avrupa’ya
çok fazla ihracatı vardı. Krizden de en çok Avrupa etkilendi. Dolayısıyla
Türkiye’nin başka pazarlara yönelmesine sebep oldu. Şimdi daha çok Kuzey
Afrika, Libya gibi ülkelere yönelme başladı. Bu duruma yeni pazarların
oluşması bakımından olumlu bir gelişme olarak bakabiliriz. Ayrıca kriz ilk
başladığında Eximbank’ın fiyatlaması, maliyetleri daha uygun olduğu için
ihracatçılar Eximbank kredisi kullandılar.”

E Bankası “ İhracatımız düşmeye başladı çünkü ihraç pazarları daraldı.

120
Krizle beraber talep biraz düştü. Buna paralel olarak ihracat kredileri de düştü.
Krizde bankanın eskisi kadar rahat kaynak bulamaması, krizden kötü
etkilenen

firmaya

belli

kriterleri

sağlayamamasından

dolayı

kredi

kullandırılmaması, talebin düşmesi gibi etkenler bir araya gelince ihracat
kredileri etkilendi. Ve İhracat kredilerinin geçen seneye göre payı düştü.
Ancak toplam krediler çok arttı. Özellikle tüketici ve bireysel krediler arttı.”
Tablo 15: Yıllar İtibariyle İhracat Kredilerinin Toplam Sektördeki Toplam
Tutarı, Önceki Yıla Göre Artışı, Sektördeki Toplam Kredi Tutarı ve İhracat
Kredilerinin Toplam Krediler İçerisindeki Payı
Krediler-İhracat
Yıl

Ay

Kredileri-Toplam
Sektör (milyon TL)

2002

12

9.186

2003

12

11.278

2004

12

2005

Önceki Yıla
Göre Artış

Krediler-Toplam
Krediler-Toplam Sektör

Pay

(milyon TL)
47.769

19,2

22,8

64.572

17,5

13.493

19,6

97.197

13,9

12

15.681

16,2

154.504

10,1

2006

12

19.015

21,3

219.784

8,7

2007

12

21.807

14,7

286.427

7,6

2008

12

30.421

39,5

368.014

8,3

2009

12

25.885

-14,9

392.944

6,6

Kaynak: Bankacılık Denetleme ve Denetleme Kurumu, (Erişim) 07 Şubat 2010
http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx

Tablo 15’de de görüldüğü üzere 2002 yılında ihracat kredileri %19,2
oranında bir paya sahip iken kredilerin arttığı oranda artmadığı için 2009
yılında sahip olduğu pay % 6,6’ya kadar düşmüştür. Ayrıca 2008 sonrasında
ihracat kredilerindeki düşüş dikkat çekmektedir.
A Bankası “Almanya dünya ihracatında önemli bir konuma sahiptir. Ve
ticari partnerleri de Fransa, ABD, İngiltere gibi güçlü ülkelerden oluşmaktadır.
Bu ve buna benzer güçlü ülke piyasalarında meydana gelen gelişmeler
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finansal piyasanın merkezini oluşturan bankaları doğrudan etkiler. Dolayısıyla
banka olarak biz de etkileniyoruz. 2008 krizinin etkileri halen piyasada
hissediliyor. Bu krizin yansıması bankamızı olumsuz etkiledi ve zarar
etmemize yol açtı. Dolayısıyla bu durum kredileri de olumsuz etkiledi. Ancak
şu anda dünya ekonomisinde yavaş bir toparlanmanın başladığını, mali
piyasalardaki istikrarsızlığın azaldığını da söylemek mümkündür.”

Bankalarla yapılan görüşmelerde, 2008 krizinde ihracattaki düşüşe
paralel olarak ihracat kredilerinde de azalma olduğunu belirtmişlerdir.
Dünya Bankası’nın Dış Ticaretin Finansmanı Projesi’nin Türkiye aşamasının
yürütücülüğünü

üstlenen

TEPAV

tarafından

gerçekleştiren

çalışma

ihracattaki düşüşün sebeplerini anlamaya olanak tanımaktadır.
Küresel krizin etkilerinin belirginleştiği Eylül 2008’den Ocak 2009’a
kadar geçen sürede ithalat ve ihracattaki gerileme, sırasıyla, aylık
ortalama %26 ve %16 düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ihracatındaki
düşüş dış ticaretin finansmanı problemlerinden ziyade dış talepteki
daralmadan kaynaklanmaktadır. İstanbul Sanayi Odası’nın 2007 yılında
açıkladığı Türkiye’nin en büyük ilk bin sanayi kuruluşu listesinde yer alan kırk
firma ve dış ticaretin finansmanında önemli yer tutan ikisi kamu beş bankanın
ticaretin finansmanı bölümlerinden sorumlu yöneticileriyle, yüz yüze görüşme
yönteminin kullanıldığı anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Buna göre firma
yöneticilerinin %60’ı ihracattaki azalışta temel olarak yeni sipariş eksikliğinin
rol oynadığını belirtmişlerdir. Alıcı tarafında finansman eksikliği, ankete
katılan firmaların %40’ı tarafından ihracat artışını sınırlayıcı bir faktör olarak
öne çıkarılmıştır. Buna karşılık kendilerinden kaynaklanan finansman
eksikliğiyse firmaların %10’u tarafından problem olarak ortaya konmuştur.
Banka

yöneticileriyle

yapılan

görüşmelerde

de

yabancı

ülkelerdeki

ithalatçıların finansman bulma konusunda yaşadığı sıkıntılar, Türkiye’deki
ihracat artışını kısıtlayan bir faktör olarak öne çıkarılmıştır231.
b) İkinci soru olarak görüşmecilere “İhracatçıların kullandığı kredileri
231

Acar, a.g.e. , s.2.

122
kısa-orta-uzun vadeli olarak sınıflandırdığımızda, hangi kredi türünde
yoğunlaşma söz konusudur? Neden?” sorusu yöneltilmiştir.

Türk bankalarıyla yapılan görüşmelerde bu soruya bütün katılımcılar
kısa vadelide yoğunlaşma olduğunu belirtmişlerdir. Sadece Z Bankası
ihracatçıların ihracat taahhütlerini azami 24 ay içerisinde kapatmaları
gerektiğini ve ihracat kredilerini ağırlıklı olarak kısa ve orta vadeli olarak
verdiklerini belirtmişlerdir. Alman C bankası ise kredi vadelerinin ihracatı
yapılan ürüne göre kısa-orta-uzun vadeli olarak değiştiğini verilen kredilerde
sıkıntı yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Ancak ülkedeki kredi, sigorta ve garanti
kuruluşları orta ve uzun vadeli olarak çalıştıkları için banka olarak
ihracatçıların kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşıladıklarını açıklamışlardır.
Türk bankalarına kısa vadeli kredilerde yoğunlaşmanın nedeni sorulduğunda
ise aşağıdaki gerekçelerle açıklamalar yapılmıştır.

Y Bankası “Kısa vadeli kredi türünde yoğunlaşma söz konusudur.
İhracatçılara verdiğimiz kredilerin %90’nından fazlası kısa vadelidir. Ortauzun vadeli kredileri gerek teminatlandırma düzeni gerekse de vadesinin
uzun olmasından kaynaklanan çeşitli sorunlardan dolayı çok fazla tercih
etmiyoruz. Özellikle böyle kriz piyasalarında girmek istemediğimiz kredi
ürünleridir.”

Z Bankası “Verilen kredilerin büyük bir çoğunluğu kısa vadeli
kredilerdir. Bu da bizim tercihimizden ziyade ihraç edilen malın türüne göre
değişiyor. Yani Türkiye’nin ihracat ürün yelpazesinde tüketim ürünleri
ağırlıkta olduğu için verilen kredilerde o yönde yoğunlaşıyor.”

E Bankası “Banka kısa vadeli kredi türünde yoğunlaşmıştır. Bu durum
Türkiye ihracatında da görülmektedir. Örneğin 2009 yılında ihracatımızda en
fazla yer tutan mal grubu %20 ile Tekstil-Hazır Giyim-Deridir. Buradan da
ihracatımızın daha çok kısa vadelide yoğunlaştığını görüyoruz. Tekstil-Hazır
Giyim-Deri sektöründe genellikle 6 ay önceden siparişler veriliyor. Böyle
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olunca bize gelen müşteri kısa vadeli kredi için geliyor. Orta ve özellikle uzun
vadeli kredilerde yatırım gerektiren durumlar söz konusu olmalıdır. Ancak
bunun için de ekonominin çok düzgün gitmesi gerekiyor ki ihracatçı yatırım
yapabilsin. İhracatçı ürününü satabilecek durumda değilse zaten yatırım
yapmaz ancak önü belirsizse de yapmak istemez. Biz ne kadar orta-uzun
vadeli kredi vermek istesek de bize talep olması gerekiyor. Talebin artması
içinde bunun bir şekilde ekonomik koşullarla desteklenmesi gerekiyor.
Bankamızın sağladığı sigorta imkanlarından kriz döneminde daha fazla
yararlanılacağını düşünüyorduk. Fakat bu son 2008 krizinde düşündüğümüz
gibi gerçekleşmedi. Çünkü kriz uluslar arası piyasayı etkiledi ve krizden
özellikle gelişmiş ülkeler etkilendi. Türkiye ihracatının %60’ı Avrupa ve Kuzey
Amerika’ya gidiyor. Avrupa ekonomileri daralırken ihracat talepleri de
düşüyor. Dolayısıyla bu da doğrudan bizi etkiliyor. Bu etkenlerin bir araya
gelmesiyle

birlikte

yoğunlaşıyor.”

verdiğimiz

krediler

zorunlu

olarak

kısa

vadelide
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Tablo 16 : Sektördeki Toplam Kısa Vadeli İhracat Kredileri , Toplam Orta
Uzun Vadeli İhracat Kredileri ve Toplam İhracat Kredileri (Milyon TL)
Yıl

Ay

Krediler-İhracat

Krediler-İhracat

Krediler-İhracat

Kredileri-Kısa

Kredileri-Orta Uzun

Kredileri-Toplam

Toplam –Sektör

Toplam –Sektör

–Sektör

(Milyon TL)

(Milyon TL)

(Milyon TL)

2002

12

9.186

0

9.186

2003

12

11.278

0

11.278

2004

12

13.493

0

13.493

2005

12

15.681

0

15.681

2006

12

19.015

0

19.015

2007

12

19.030

2.776

21.807

2008

12

26.188

4.233

30.421

2009

12

21.705

4.180

25.885

Kaynak : Bankacılık Denetleme ve Denetleme Kurumu, (Erişim) 07 Şubat 2010
http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx

Tablo 16’da da görüldüğü üzere verilen ihracat kredilerinin tamamı
2006 yılına kadar kısa vadeli iken daha sonra ki yıllarda orta uzun vadeli
olarak da verilmiş ancak bu tutar düşük seviyede kalmıştır.

c) Üçüncü soru olarak görüşmecilere “ İhracat finansman yöntemleri
içerisinde yer alan factoring, forfaiting vb. yöntemler yeterince tanınıyor
ve tercih ediliyormu? Kriz müşterileri alternatif ihracat yöntemlerine
yöneltmiş midir?” sorusu sorulmuştur.

Türk bankalarındaki görüşmeciler bu tür yöntemlerin Türkiye’de yeni
yeni

tanındığını

ve

yeterli

talebin

olmadığını

belirtmişlerdir.

Ayrıca

görüşmeciler net bir şey söylemek istememekle beraber kriz ortamında
müşterilerin alternatif yöntemleri seçmekte tereddüt ettiklerini, genellikle riskin
artacağı düşüncesiyle böyle bir yönelmenin zor olduğunu açıklamışlardır.
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Görüşmecilerin bu soruya verdikleri yanıtlar aşağıda belirtilmiştir.

X Bankası “İhracatçılar ağırlıklı olarak BCH (rotatif) şeklinde sevk
öncesi ihracat kredisi kullanıyorlar. Factoring, forfaiting gibi yöntemler çok sık
tercih edilmiyor. Factoringin maliyeti daha yüksek olduğundan ağırlıklı olarak
bankalardan kredi temin edemeyen firmalar factoringi tercih ediyorlar.”

Y Bankası “Factoring, forfaiting gibi çeşitli finansman yöntemleri
Türkiye’de yeni yeni yıldızı parlayan ürünlerdir. Kurumsallaşmış müşteriler bu
ürünlerden istifade etmektedir. Bu tip işlemler firmaya muhtelif yükümlülükler
getiriyor. Yükümlülüklerin dışında ek maliyetler de getiriyor. Özellikle
KOBİ’lerde maliyet kalemi çok önemlidir. Örneğin bir factoring ihracatı
yapacak olan firmada hiç hesap etmediği maliyetlerle karşı karşıya kalması
gündemde dolayısıyla bu firmaların çoğu bu tip yöntemlere girmek istemiyor.
Biz de genellikle bildikleri ihracat finansman yöntemlerini sunuyoruz
diğerlerini de mümkün oldukça onlara açıklayıp bu dönemde kendilerine yeni
bir yöntem olarak tanıtmaya çalışıyoruz. Ancak bu yöntemler avantajlarının
yanı sıra maliyetlerinden dolayı tercih edilmiyor.”

Z Bankası “ Bu yöntemler ihracatçılar tarafından çok fazla tanınmıyor.
Forfaiting firmanın kredi limitine ihtiyacı olmadan kullanabileceği bir ürün
ancak burada da şöyle bir sorun var her firmaya akreditif gelmiyor. Karşı
bankanın bizde limiti olması gerekiyor ve bizim o bankanın riskini üstleniyor
olmamız gerekiyor. Yükleme yapıldıktan sonra ihracatçı yükleme evraklarını
bankaya ibraz ediyor ve onları iskonto ettirebiliyor. Böylece vadesini
beklemeden banka onu ödüyor. Diğer işlemler ise vade zamanı geldiğinde iki
banka

arasında

hallediliyor.

Bu

noktada

bizim

bankanın

riskini

üstlenmemizde de tereddütlerimiz oluyor. Ayrıca bazı ihracatçılar yükleme
yapılmadan önce finansman sağlanmasını istiyor. Ancak factoring işlemi
yükleme işleminden sonra gerçekleştirilen bir işlemdir. ”
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Finansman yöntemlerine göre değerlendirildiğinde, Türkiye’nin dış
ticaret operasyonlarında, ağırlıklı olarak risk üstlenen ülke konumunda
olduğunu

söylemek

mümkün

görünmektedir.

Türkiye’nin

2008’de

gerçekleştirdiği ihracatın yaklaşık %60’ında, ihracatçı için en riskli yöntem
olarak kabul edilen, mal mukabili ödeme yöntemi kullanılmıştır . Proje
kapsamında gerçekleştirilen ankete katılan firmaların ihracatları içerisinde
mal mukabili ödeme yönteminin payı benzer düzeydedir. Geçmişten bugüne
problemsiz bir biçimde ticaret yapan taraflar arasında bu ödeme yönteminin
benimsenmesi,

aracılık

maliyetlerini

azalttığından,

normal

olarak

karşılanmaktadır. Ancak, küresel krizin sebep olduğu belirsizlik ortamında
peşin

ödeme

yönteminin

kullanılması

ciddi

problemlere

yol

açma

potansiyelini taşımaktadır. Özellikle yeni pazarlarda kurulan ticari ilişkilerde
daha

az

riskli

ödeme

yöntemlerinin

benimsenmesinde

ve

sigorta

mekanizmalarının devreye sokulmasında önemli faydalar bulunmaktadır.232

A Bankası “Factoring, forfaiting gibi yöntemler tanınıyor ve tercih
ediliyor. 1960’lı yıllardan beri Almanya’da tercih edilen kredi formları arasında
yer almaktadır. Özellikle son yıllarda factoringe olan ilgi artmaya devam
etmiştir. Zaten 2008 krizinde de krizinden sonra 2009 yılında da factoring
olumlu bir sonuç göstererek artmıştır. Factoring de yaşanan bir takım olumlu
gelişmeler zor bir dönem geçiren müşteriler için olumlu bir gelişme olmuştur.
Alternatifler arasında factoringe olan talep artmıştır diyebiliriz.”

d)

Dördüncü

soru

olarak

görüşmecilere

“Banka

ihracatın

geliştirilmesi için ne tür tedbirler almaktadır? Ticari bankaların ihracatın
finansmanına yeterince katkı sağladığını düşünüyor musunuz?” sorusu
yöneltilmiştir.



Mal mukabili ödeme yönteminde ithalatçı satın aldığı ürünü teslim almadan ödeme
yapmadığı için ihracatçı önemli riskler üstlenirken, ithalatçı ciddi avantajlar sağlamaktadır.
232
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X Bankası “Bankamız, ülke ekonomisine katkısından dolayı ihracatçı
firmaların kredilendirilmesini özellikle tercih etmekte ve destek vermektedir.
Bu

firmalar

bankalar

tarafından

destekleniyorlar,

ancak

daha

fazla

desteklenmeleri gerekir.”

Y Bankası “Kriz döneminde müşterilere kapıyı kapatmanın ihracatı
geliştirici hiçbir rolü olmayacağının bilincindeyiz. Desteklerimizi devam
ettirmeye çalışıyoruz. Ancak kredilendirmede problem teminatlandırma
düzeyi ve vadede karşımıza çıkıyor. Firmayla ilgili bizim yaptığımız
analizlerde belli şartları sağlayamazsa kişiler o zaman kredileri vermek
istemiyoruz. Bu fonumuzun olmamasından kaynaklanmıyor. Firmanın belirli
şartları sağlayamadığını düşünmemizden kaynaklanıyor. Ama her türlü
maliyet kalemini ne kadar geriye çekersek firmalar için bu o kadar cazip bir
ürün olacaktır. Desteklememizde bu şekilde zaman zaman

maliyet

kalemlerini firmanın lehine geriye çekmekte bir yol olarak, bir tedbir olarak
söyleyebiliriz. Maliyet kalemlerini geri çekmek bir nevi onları desteklemek
olacaktır.”

Z Bankası “Banka olarak ihracatın desteklenmesini savunuyoruz.
Bunun içinde verilen destek şu anda yeterli olmamakla birlikte desteklerimizi
artırarak devam ettiriyoruz. İhracatın geliştirilmesi için ihracatçılara yeni
ürünler sunuyoruz. Örneğin kriz döneminde Türk Eximbank ile beraber
çıkardığımız ‘Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası’ diye bir
ürünümüzü bazı firmalara sunarak ekonomik dar boğazdan kurtulmalarına
yardımcı olduk. Ayrıca geniş bir muhabir ağımız var ve buna banka olarak
önem veriyoruz. Geniş muhabir ağı özellikle forfaiting gibi yöntemlerin
gelişimi açısından önemlidir.”

E

Bankası

“Uyguladığımız

programlarla

bize

gelen

öneriler

doğrultusunda, neye ihtiyaç duyuluyorsa ona uygun bir program yaratmak
için çalışıyoruz. Ancak ihracatın geliştirilmesi için yetersiz kalıyoruz. Çünkü
bunun için devlet politikasının olması şart ve bu politikanın da etkin bir
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şekilde uygulanması gerekiyor. Tek başına ihracatçı, banka yada devlet eksik
kalır. Üçünün bir arada olduğu ve beraber çalıştığı ortamda ihracat gelişebilir.
Bunun dışında özellikle kriz gibi süreçlerde vadeleri uzatıyoruz, faiz oranlarını
mümkün olduğunca en uygun seviyede tutmaya çalışarak ihracatın
gelişimine bu şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ticari bankaların bu
konuya yaklaşımını değerlendirdiğimizde ise yapılan desteğin yeterli
olmadığını görüyoruz. Ticari bankaların bu konuda geri planda kalmak
istemesinin yanı sıra ihracatçıların da ticari bankalara gidip, bankanın
olanaklarından yararlanmadığı söyleyebiliriz.”

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı/TEPAV tarafından
yapılan anket araştırmasında da bu tespit ortaya çıkmıştır. Araştırmada;
Türkiye’deki şirketler üretimin finansmanında ağırlıklı olarak şirket içi
kaynakları kullanmaktadırlar. Ankete katılan firmaların %73’ü şirket içi
finansman

kaynaklarını

kullandıklarını

belirtirken,

banka

kredilerini

kullananların oranı %58 düzeyindedir. Toplam finansman ihtiyacının %60’ı
şirket içi

finansman

kaynaklarından

karşılanırken, banka

kredilerinin

payı %30’lar düzeyindedir. Anket katılımcılarının kredi alma yeterliliklerinin
Türkiye

ortalamasının

oldukça

üzerinde

olduğu

göz

önünde

bulundurulduğunda, banka kredileri kaynaklı finansman biçimlerinin Türkiye
genelinde çok daha düşük düzeyde olduğu tespitini yapmak mümkün
görünmektedir. İşletmelerin kısmen ya da tamamen üretimlerini durdukları bir
dönemde şirket içi finansman kaynakları hızla erimektedir. Gerek iç gerekse
dış talep koşullarında toparlanma başladığı zaman Türkiye’deki şirketlerin
finansman bulma konusunda önemli güçlüklerle karşılaşmaları ihtimali
bulunmaktadır233 diye belirtilmiştir.

A Bankası “Banka piyasanın durumunu, taleplerini göz önünde
bulunduruyor ve imkanları dahilinde birtakım tedbirler alıyor. Örneğin mevcut
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krediyi artırarak desteklerimizi sürdürüyoruz. Ticari bankaların ihracatın
finansmanını desteklediklerini düşünüyorum. Zaten ticari bankalar ihracat ve
ihracatın finansmanında etkin rol oynuyorlar. Örneğin bankamızın uluslar
arası çalışan tersanelere çok önemli destekleri var. Deutsche Schiffsbank
adındaki kuruluşun en büyük hissedarıyız ve gemi ihracatını destekliyoruz.”

Genel olarak Almanya ve Türkiye’de 2008-2009 yıllarında ihracatın
gelişimi için almış olduğu tedbirlere baktığımızda:

İhracat sigorta mekanizmalarına yönelik tedbirler de hemen hemen her
ülkede başvurulan bir destek yöntemi olmuştur. Almanya’da mevcut kredilerin
arttırılması veya yeni fonların yaratılmasına, ihracat sigortası mekanizmasına
yönelik tedbirler almıştır. Almanya’da satıcılara ihracat için verilen kredilerin
sigorta edilmeyen kısmının, ihracatçının talebine istinaden ve ihracatçının
ekstra bir prim ödemesi şartı ile %5’e kadar düşürülmüştür.234
Çeşitli ülkelerde uygulanan ihracat desteklerine paralel olarak
Türkiye’de son bir yıllık döneme ihracatın geliştirilmesine yönelik önlemler
alınmıştır. Eximbank’ın kredilerin vadeler ve faiz oranlarında yıl içinde yaptığı
düzenlemelerin yanı sıra;



Türkiye Eximbank sermayesi 1 milyon TL’den 2 milyon TL’ye
artırılmıştır.



2008 sonunda kısa vadeli kredilerde indirimli teminat oranıyla kredi
kullanan firmalara asli teminat ile karşılanmayan bakiye kredi
risklerinde ipotek ile teminatlandırma yoluna gidilmiştir.



Şubat 2009’da yurt dışı fuarlara katılarak pazarlama ve tanıtım
faaliyetlerinde

bulunan

firmalar

ile

bunlara

aracılık

eden

organizatörlere doğrudan kullandırılmak üzere “Yurt Dışı Fuar Katılım
Kredisi” başlatmıştır. Ayrıca, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü
234

Sarp Kalkan-Ülkem Başdaş, İhracatın desteklenmesine Yönelik Türkiye’nin
Rakiplerinin Uyguladıkları Kamu Politikaları, Ağustos 2009, TEPAV Politika Notu, s.3.
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Kredisi Programı ile tahsilâtlarını gerçekleştiremeyen müteahhitlik
firmalarına kredi olanağı sağlanmıştır.


2009’da

Sevk

Öncesi

Reeskont

Kredisi

(SÖRK)

programı

kapsamındaki firma limiti 10 milyon ABD Doları’ndan 20 milyon ABD
Doları’na, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için ise bu limit 40 Milyon
ABD Doları’na yükseltilmiştir.


Temmuz 2009’da Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye Eximbank
arasında yapılan anlaşma kapsamında toplam 200 milyon Euro’luk
kredi imalat sanayi, turizm ve lojistik sektörlerinde ihracata yönelik
yatırımlar için tahsis edilmiştir.

Ancak, ihracatın geliştirilmesi yönünde alınan tüm bu tedbirler büyük
ölçüde yetersiz kalmış ve Türkiye’nin ihracatı birçok ürün ve ülke grubunda
pazar kayıplarına yol açacak şekilde daralmıştır. Bu tedbirlerde ya geç
kalınmıştır, ya da sorununun teşhis ve tedavisinde gerekli olan etkinliğe
ulaşılamamıştır. Bu nedenle Türkiye’nin ihracatçılarına sağladığı destekler
sadece gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında değil, Almanya, ABD,
Fransa, Kanada gibi gelişmiş ülkelerde alınan tedbirlerin yanında da sönük
kalmaktadır. Örneğin, Türkiye’de ihracat sigorta mekanizmasının kullanımının,
krizin de sonucu olarak 2009’da artacağı beklentisi ifade edilse de mevcut
mekanizmanın iyileştirilmesi konusunda 2009 yılında yapılan bir değişiklik
bulunmamaktadır. Sigorta kapsamındaki ülkeler ve primler halen 2008
başındaki genişletilmiş hali ile yürürlüktedir.235

Bu durum özellikle Eximbank’ın ortaya koyduğu tezi doğrular
niteliktedir. İhracatın gelişiminde bankaların destekleri önemli olsa da bunun
devlet

politikalarıyla

da

desteklenmesi

gerekmektedir.

İhracat

performansında ülkelerin ekonomik konumları, şirketlerinin bireysel başarısı,
içinde bulundukları tedarik zincirinin durumu, kur rejimi ve buna bağlı kur
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hareketleri etkili olabileceği gibi, uygulanan devlet politikalarının da ihracat
performansını olumlu yönde etkileyebileceği unutulmamalıdır.

e) Beşinci soru olarak görüşmecilere “Banka mevcut finansal yapıya
yeterince güveniyor mu? Banka kriz gibi kritik süreçlerde geri adım mı
atıyor

yoksa

ihtiyaçlara

desteklerini

sürdürüyor

mu?”

sorusu

yöneltilmiştir.

Türk bankalarındaki görüşmeciler şu anki finansal yapının önceki
yıllara nispeten daha sağlam ve güven verici olduğunu ancak risk etkenini
her zaman göz önünde bulundurduklarını ifade etmişlerdir. Özellikle 2001
sonrasında gerçekleştirilen bankacılık reformuyla birlikte bankacılıkta ki
birçok problemin çözümlenmiş olması bankaların yapılarını güçlendirmesinde
yardımcı

olduğunu

belirtmişlerdir.

Kritik

süreçlerde

de

desteklerini

sürdürdüklerini ancak bu aşamada seçici olmak zorunda kaldıklarını
belirtmişlerdir.

X Bankası “Bankamız sağlam mali yapısı sayesinde kriz ortamında
kredilerini artırarak kullandırmaya devam etmiş krizden çıkış için desteğini
sürdürmüştür.”

Y Bankası “Piyasadaki mevcut finansal yapının daha da iyileşmesi
sözkonusu ve iyileşmenin hızla devam etmesi için banka da bu yapıya
desteklerini vermektedir. Ancak desteklerini sürdürürken işlemlerini seçerek,
eleyerek devam ettirmektedir. Yani müşterilerini seçiyor, onların da kendisi
gibi güçlü finansal yapılarda olmasına özen gösteriyor. İstediği şartlar
sağlandığında desteklerini sürdürmektedir. Piyasa şartlarına göre uygun
adım atmaktadır.”

E Bankası “Banka krizlerde dahi desteğini çekmemelidir. Bizde bu
bilinçle hareket ederek finansal yapının sağlam olmasına göre kredi verip
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vermeme gibi keyfi hareket etmiyoruz. Örneğin 2009 yılında müteahhitlerin
yurtdışından aldığı işler vardı. Ve hak edişleri kesinleşmiş ancak paralarını
alamadılar. Böyle olunca yeni bir Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri köprü
Kredisi Programı uygulamaya başlandı. Program ile uluslararası piyasalarda
yaşanan mali krizin Türk müteahhitlik sektörü üzerindeki etkilerinin
azaltılması amaçlanmaktadır. Banka bu tür yardımlarla kritik süreçlerde de
desteklerini sürdürmektedir.”

Bankaların desteklerini sürdürdüklerini ifade etmelerine karşın TEPAV
tarafından yapılan ankette firmaların %57,5’si Eylül 2008’den bu yana ihracat
finansmanı bulmanın zorlaştığını ifade etmiştir. İhracat öncesi finansmana
erişimi zorlaştıran en önemli faktör olarak bankaların firmalara borç vermeyi
reddetmesini göstererek, finansman maliyetlerindeki artış ve bankaların daha
kısa vade zorunluluğu getirmesi de diğer etmenler olarak sıralanmıştır.

A Bankası “Bankamız şu anda önemli bir krizi aşmaya çalışıyor. Ve
etkilerini azaltmak için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu açıdan
baktığımızda oluşan küresel bir krizin bizi ne kadar etkilediğini görmüş olduk.
Bu nedenle şu anda piyasaya olan güvenimiz tamdır diyemiyoruz. Banka
olarak bir takım kritik süreçlerde de müşterilerimize desteklemeye devam
ediyoruz. Aksi durumda zaten zor olan piyasa koşullarını daha da
zorlaştırmış oluruz. Bunun için destek vermeye devam ederek piyasanın
iyileşmesine yardımcı oluyoruz. Özellikle ihracatçılar bankalara güveniyor.
Karşılıklı güvenle bu kritik süreçleri en az zararla geçirmeye gayret
gösteriyoruz.”

f) Son soru olarak görüşmecilere Bankanın verdiği krediler için
uyguladığı kural ve koşullar nedeniyle ihtiyaç sahiplerini caydırdığını
düşünüyor mu?” sorusu sorulmuştur.
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X Bankası “Bankalar, aynı firmaya birbirine benzer koşullarla kredi
açmaktalar. Sağlam ve kredibl firmalar kredi koşulları yüzünden kredi
koşulları yüzünden kredi kullanamamak gibi bir sorunla karşılaşmıyorlar.
Ancak, yüksek riskli firmalar bankaların istediği teminatları sağlayamadıkları
durumlarda kredi kullanamamaktadırlar.”

Y Bankası “Bankanın ürünü para olduğu için bu parayı yönlendirirken
kredilendirmeyi planlar, programlandırırken belli şartları talep ediyor ve
bunların sağlanmasını istiyor. Kredi talebi ret edilen bir firma açısından
bakarsak bankanın caydırdığını düşünebiliriz. Ancak banka elindeki parayı
yönlendirmek için belli kriterleri göz önünde bulundurmak zorundadır. Belli
şartları sağlayarak bu yapının daha güçlü olması için üzerine düşen görevi
yapmak da zorundadır. Bu açıdan banka üzerine düşen görevi yaparak
piyasanın denge durumuna ulaşmasına katkıda bulunuyor.”

Z Bankası “Ticari bir kurum olarak banka da riskli işlere girmek
istemez. Titiz bir şekilde firmaları inceliyor, borçlanma oranlarına, sermaye
oranlarına, satışlara, ciroya bakıyor. Bunlara istinaden banka firmaya kredi
tahsis ediyor. Bu tür işlemler de gereklidir. Bazen firmalar da ihtiyacının
üzerinde kredi talep edebiliyor. Banka bunlara dikkat etmek zorundadır.”

A Bankası “Müşterilerimizden yerine getirmelerini istediğimiz koşullar
piyasanın gerektirdiği ve zorunlu kıldığı koşullardır. Bizler de ticari banka
olarak bir takım durumları göz önünde bulundurmak zorundayız. Ve ona göre
de bir takım kural ve koşullar belirliyoruz.”

Bankalar ihracatçılara kredi verirken uygulanan kural ve koşulların
gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Diğer yandan236 TEPAV tarafından yapılan
ankete katılan firmalarının üçte biri ihracat öncesi finansmana erişimin ihracat
artışı önünde engel teşkil ettiğini belirtmektedir. Söz konusu problemin, Eylül-
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2008’den sonra bankaların kredi verme konusunda daha seçici davranmaları
ve finansman maliyetlerindeki artışla birlikte daha ciddi bir hal aldığını
düşünenlerin oranı %52’dir. Anket katılımcıları ihracat öncesi finansman
maliyetlerinin ortalama %40 nispetinde arttığını belirtmişlerdir. Bunlara
ilaveten, kullanılan ihracat kredilerinin ortalama vade süresi Eylül 2008’den
sonra 104 günden 61 güne gerilemiştir sonucu çıkmaktadır.

Bankaların kredi vadelerinde ki gerileme ve maliyetlerinde ki artışın
dışında ihracatçılara kredi tahsis ederken yaptığı analizler, belirlediği kural ve
koşullar kriz gibi kritik süreçlerde ihracatın gelişimini olumsuz etkilese de
sağlıklı bir kredinin piyasada dolaşması finansal yapıyı güçlendirecek ve
tabana daha çok yayılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca ihracatçıların
ihtiyaçlarından fazla kredi tutarı talep etmelerini, kredinin başka amaçlar
doğrultusunda kullanımını engellemek açısından banka üzerine düşen görevi
yerine getirmeye çalışmaktadır.

135

SONUÇ
İhracat sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde kilit
rol üstlenmesi nedeniyle kalkınma olgusunun vazgeçilmez unsurlarından
birini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkeler, uluslararası piyasada mevcut pazar
paylarını

korumak

amacıyla,

az

gelişmiş

ülkeler

ise

kalkınmalarını

sağlayacak sanayileşme için gerekli ithalatın finansmanını temin etmek
amacıyla ihracatlarını artırmaya çalışırlar.

1980 öncesi Türkiye ekonomisi, dışa kapalı bir yapı sergilerken,
kurumsal

altyapının

oluşturulmaması,

özel

sermaye

birikiminin

sağlanamaması gibi nedenlerle devlet öncülüğünde sanayileşme politikası
benimsenmiştir. Ancak 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Kararları sonrasında
dışa açılma politikaları ile birlikte ihracata dayalı kalkınma stratejisi
uygulanmaya

başlanmıştır.

İhracata

dayalı

kalkınma

stratejisinin

uygulanmaya başlaması ve dış dünya ile entegrasyon çabalarının hız
kazanması ile dış ticaret özellikle ihracat artışı büyük önem arz etmeye
başlamıştır.

24 Ocak kararlarından sonra 1990’larda ve 2000’li yıllarda Türkiye’nin
dış ticaret politikalarını şekillendiren iki temel bütünleşme Dünya Ticaret
Örgütü üyeliği ve Avrupa Birliği ile girilen Gümrük Birliği olmuştur. Özellikle
GB’ye üyelikle beraber ihracatın artacağı yönünde olumlu görüşler bildirilmiş
ve Türkiye’ye önemli ölçüde yabancı sermaye girmesi beklenmiştir. Bu
açıdan Türkiye’nin dış ticaretinin yaklaşık yarısını oluşturan AB ile olan
ticaretini

incelediğimizde,

GB

sonrası

dönemi

yansıtan

1996-2002

döneminde Türkiye’nin Batı Avrupa’ya yaptığı ihracat içinde ilk sırayı alan
ürün gruplarının sıralaması değişmekle birlikte yapısal bir değişme
gözlenmediğini

söyleyebiliriz.

AB’nin

ihracatımız

içerisindeki

payının

artmasının yanı sıra ithalatımız içerisindeki payında da artış yaşanmıştır.
Dolayısıyla ihracatın da artmasına rağmen GB’nin ithalat lehine ticaret artırıcı
etkisi olduğu görülmektedir. GB sonrası Türkiye’nin AB dışındaki bölgelere
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yönelik ticaretinde de ciddi bir değişme görülmemektedir. GB sonrası oluşan
beklentinin karşılanmamasının en önemli nedeni Türkiye’deki politik ve
ekonomik istikrarsızlıktır. Bunun yanı sıra bürokrasi ve eksik rekabet gibi
etkenleri de sıralayabiliriz.

Türk Eximbank ihracatın gelişimi açısından önemli bir rol üstlenmiştir.
2008 yılında Türk Eximbank bankacılık sektörünün kullandırdığı ihracat
kredilerinin %13’ünü tek başına sağlamıştır. İhracat kredileri içerisinde kısa
vadeli kredilerin ağırlığı dikkat çekmektedir. Ancak Türkiye’nin ihraç
ürünlerinin yaklaşık %90’ının kısa vadeli finansman gerektiren ürünlerden
oluşması nedeniyle, Türk Eximbank bugüne kadar, zorunlu olarak ihracatın
finansmanında yoğunlaşmış ve dolayısıyla Türk Eximbank kredilerinin
yaklaşık %95’ini kısa vadeli ihracat kredileri oluşturmuştur. 2008 yılı itibariyle
kısa vadeli ihracat kredilerinin %71’i Türk ticari bankacılık sistemi aracılığıyla
kullandırılmaktadır. Kısa vadeli kredilerin sektörel dağılımında %31 oranında
pay ile tekstil/hazır giyim/deri sektörü başta gelmektedir. Kredilerin ülke
gruplarına göre dağılımında ise %61 oranı ile AB ülkeleri ilk sırada yer
almaktadır.

1990 sonrasında Türkiye ihracatı artış eğilimi içerisine girmiştir. Ancak
1990’lı yılların başlarında dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk, Türkiye’
de yaşanan mali krizler ve Körfez Savaşı gibi dış faktörler doğrudan ihracata
etki ederek, artış hızını etkilemiştir. İhracatın ana sektörlere göre dağılımına
baktığımızda yıllar itibariyle sanayi sektöründe istikrarlı bir artış yaşanmasına
karşın tarım sektöründe tersi bir durum söz konusu olmuştur. 1990 yılında
sanayi sektörü toplam ihracat içerinde %80,1’lik bir paya sahipken 2008 yılı
itibariyle bu pay %94,8’e kadar yükselmiştir. Tarım sektörü ise 1990
yılında %17,4’lik bir paya sahipken 2008 yılında bu oran %3,2 seviyesine
gerilemiştir.
Türkiye’nin 1990 öncesi yıllarına baktığımızda özellikle 1980 yılındaki
ihracatını incelediğimizde %56’sını tarım ürünleri oluştururken %36,6’sını ise
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sanayi ürünleri oluşturmaktaydı. Fakat 2008 yılına gelindiğinde Türkiye’nin
ihracat yapısı sanayi lehine değişmiş ve sanayinin payı yaklaşık %95’e
yaklaşmıştır. Bu değişim olumlu karşılanan bir gelişmedir. Fakat bütün bu
gelişmelere rağmen, Türkiye’nin ihraç ettiği sanayi ürünlerinin çeşidini de
incelemek gerekir. Çünkü Türkiye’nin ihracatının büyük bir bölümünü tüketim
malları oluşturmaktadır. Tüketim malları içinde de tekstil ürünleri özel bir yer
tutmaktadır. Dolayısıyla, ihracatın yapısındaki gelişmeler tek başına yeterli
olmamakta, bu değişimin içeriği de önemli olmaktadır.

Özellikle ülkemiz ihracatının önemli bir bölümünü emek yoğun
sektörler oluşturmaktadır. Ancak son yıllarda Çin ve Hindistan gibi ülkelerin
bu sektördeki ihracatında artışlar yaşanmaktadır. Bu nedenle ucuz emek
maliyetinden kaynaklanan avantajımız giderek kaybolmaktadır. Diğer yandan
dünya ihracatında aldıkları payı hızla artıran örneğin ofis ve büro malzemeleri
sektörü gibi sektörlerde ülkemiz dünya gelişmelerinin dışında kalmaktadır.

Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate
alındığında, en yoğun ilişkilerin Almanya ile olduğu gözlenmektedir. Almanya,
ihracatımızda 1. sırada ithalatımızda ise 2. sırada yer almaktadır. Almanya’ya
ihracat yıllar itibariyle en az %80 oranında sanayi mamullerinden %20’ye
yakın

oranda

ise

tarım

ve

madencilik

ürünlerinden

oluşmaktadır.

Almanya’dan ithalat ise yıllar itibariyle en az %90 oranında sanayi
mamullerinden %10’a yakın oranda ise tarım ve madencilik ürünlerinden
oluşmaktadır.

Almanya açısından baktığımızda 2008 yılında Almanya’nın ihracatta
en önemli partneri 96.858,9 milyon € ile Fransa iken Türkiye 15.140,1 milyon
€

ile 17. sırada, ithalatta ise ilk sırada 72.083,2 milyon € ile Hollanda

bulunurken Türkiye 9.644,7 milyon € ile 20. sırada yer almaktadır.

Almanya, dünyanın ABD ve Japonya’dan sonra gelen en gelişmiş
sanayi ülkesi konumundadır. Almanya’nın dış ticaretinde AB ülkelerinin ön
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plana çıktığı görülmektedir. Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili
hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En önemli imalat sektörleri sanayi
makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda telekomünikasyon
sektörü de önde gelen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Diğer
sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da hizmetler sektörünün
önemi

giderek

artmaktadır.

2007

yılı

itibariyle

hizmetler

sektörü,

fazlasını

sermaye

malları

ekonominin %69’luk kısmını oluşturmaktadır.

Almanya’nın

ihracatının

yarıdan

endüstrisinin ürünleri oluşturmaktadır. İhracatta en büyük payı ulaşım araçları
ve bunların yedek parçaları almaktadır. Bunu makineler ve kimyasal ürünler
ihracatı izlemektedir. Almanya ihracatını 1992 yılı sonrasında incelediğimizde
ithalatla paralel olarak yıllar itibariyle istikrarlı bir şekilde arttığını ve her yıl dış
ticaret fazlası verdiğini görmekteyiz.

Almanya’da bulunan ihracat kredi kuruluşları Euler Hermes, AKA ve
KfW başlıca faaliyet gösteren resmi ihracat destek kuruluşlarıdır. Almanya’da
toplam ihracata, ihracat destek kuruluşlarınca verilen finansman desteği %3
seviyesinde seyretmektedir. Bu kapsamda, Türk Eximbank’ın ihracat
finansmanında daha aktif olduğunu söyleyebiliriz.

Ekonomik kalkınma ve rekabetin dışında kalmamak için sürdürülebilir
ihracat artışının sağlanmasında ihracatın finansmanı konusu büyük önem arz
etmektedir. Ticari bankaların ihracatın finansmanına yönelik yaklaşımının
tespit edilmesi için Türkiye’de ve Almanya’da bulunan bankalarla yapılan
görüşmeler sonucu ortaya çıkan tespitler kısaca özetlenmiştir. Belirlenen
tespitler şunlardır:

- Dünya finansal piyasalarında meydana gelen gelişmeler bankaların
verdiği ihracat kredileri üzerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir. Özellikle son
yaşanan ABD kaynaklı 2008 krizi hem Türk Bankalarını hem de Alman
bankalarını olumsuz etkilemiştir. İki ülkenin de ihracatının büyük bir
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bölümünü AB ülkelerine ve ABD’ye yaptığı için etki daha da hissedilmiştir.
- Türk bankaları tarafından ihracatçılara verilen krediler kısa vadelide
yoğunlaşmaktadır. Alman bankası ise ülkedeki ihracat kredi kuruluşlarının
ihracatçıları sigorta ve garanti yoluyla desteklemesinden dolayı kısa vadeli
ihracat kredileriyle destek vermektedir.

Türk bankalarının kısa vadelide yoğunlaşmasının en önemli nedeni
ihracatın kısa vadeli kredi kullanmayı gerektiren mallardan oluşmasıdır.
Ayrıca bankaların orta ve uzun vadeli kredilerde teminatlandırma düzeni ve
vadenin uzun olmasından kaynaklanacak birtakım sorunlarla uğraşmak
istememesidir. Türk Eximbank’ın hedefleri içerisinde yer alan orta-uzun
vadeli, garanti ve sigorta alanında yoğunlaşma isteğini engelleyen etkenlerin
başında, bankaların kısa vadeli kredi vermedeki isteksizliğinin yanı sıra
ekonomide ki istikrarsızlığın yatırımcıların yatırım yapmalarını engellemesidir.
İhracatçılar orta ve uzun vadede yatırım yapmaktan çekindiği için talepte
oldukça düşük olmaktadır.

Diğer bir etkende Türkiye’nin Ar-Ge’ye yeterli önemi vermemesidir.
Sonuç itibariyle Türkiye yarı sermaye, sermaye malı ya da bilgi teknolojileri
alanlarında halen çok ileri konumda değildir. Almanya’ya baktığımızda ise
ülke GSYHsının yaklaşık %2.5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırmaktadır. Almanya
Ar-Ge çalışmalarıyla ihracattaki konumunu sağlamlaştırmakta ve sermaye
yoğun malların ihracatından aldıkları pay da her geçen gün artmaktadır.

Araştırma-Geliştirme faaliyetleri açısından Almanya, yabancı firmaların
gözünde Avrupa’nın en çekici ülkelerinden biridir. Ekonomik denetleme
kuruluşu Ernst & Young’un uluslararası faaliyet gösteren firmalar arasında
2005 yılında yaptığı bir ankete göre Almanya getirdiği Araştırma-Geliştirme
düzenlemeleriyle, diğer ülkeler arasında açık bir farkla favori gösterilmektedir.

- Türkiye’de factoring, forfaiting gibi yöntemler ihracatçılar tarafından
tanınmamakta

ve

tercih

edilmemektedir.

Bu

yöntemleri

daha

çok
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kurumsallaşmış firmalar tercih etmektedir. KOBİ’ler ise ek maliyetlere
katlanmamak için bu yöntemleri kullanmamaktadır. Almanya’da ise bu
yöntemler uzun yıllardır tanınmaktadır. Son krizde de özellikle factoringe olan
ilginin arttığı görülmektedir.

- Türkiye’de ihracatın geliştirilmesi için bankalar kredilerin arttırılması ve
yeni fonların yaratılması yönünde tedbirler almıştır. Ticari bankalar ihracatın
finansmanına yaptıkları katkının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Almanya’da
ise kredilerin arttırılması, yeni fonların yaratılması ve ihracat sigortası
mekanizmasına yönelik tedbirler alınmıştır. Almanya özellikle sigorta ve
garanti programlarıyla destek vermektedir. Almanya’da bankaların kaynak
sağlamada

sıkıntıları

olmadığı

için

ihracata

olan

destekleri

önemli

boyutlardadır.

Almanya ile Türkiye’nin ihracata olan desteklerini incelediğimizde
Almanya’nın daha önde olması normal karşılansa da uygulamada Türkiye’nin
aksaklıkları da göze çarpmaktadır. Türkiye’de alınan tedbirlerin etkin
olamamasından dolayı birçok ürün ve ülke grubunda pazar kayıplarına neden
olan daralmalar yaşanmıştır. Bu açıdan bankalar tarafından alınan destek
kararlarının etkin olabilmesi için bunun devlet politikalarıyla da desteklenmesi
gerekmektedir.
firmaların

Bunun

%73’ünün

yanı
banka

sıra

yapılan

kredileri

bir

yerine

anket

şirket

içi

araştırmasında
kaynaklardan

yararlandığı tespit edilmiştir. Bu da banka kredileri kaynaklı finansman
biçimlerinin düşük olduğunu göstermektedir.

- Türkiye’deki ticari bankalar özellikle 2001 yılı sonrasında gerçekleştirilen
bankacılık reformuyla birlikte birçok problemin çözümlendiğini ve bununla
birlikte geçmiş yıllara nispeten piyasaya olan güvenin arttığını ve banka
olarak krizlerde de desteklerini sürdürdüklerini belirtmişlerdir. Ancak yapılan
bir anket araştırmasına göre son krizde bankaların kredi vermede isteksiz
davranması, finansman maliyetlerindeki artış ve verilen kredi vadelerinin
kısaltılması

zorunluluğu

ihracatçıların

finansman

bulmada

zorluklar
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yaşamasına neden olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu da bankaların finansal
yapıya olan güvenlerinin artmış olmasına karşın kritik süreçlerde geri adım
attığını göstermektedir. Ticari bankaların geri çekilmesiyle birlikte Türk
Eximbank yine kurtarıcı rol oynamıştır. Almanya’da ise özellikle ihracatçılar
bankalara güvenmektedir. Bu açıdan banka şu anda önemli bir kriz
yaşamasına rağmen piyasanın toparlanması için desteklerini sürdürmektedir.

-

Tüm

bankalar

kredilendirmeyi

yaparken

yapılan

analizlerin,

araştırmaların gerekli olduğunu, sağlıklı kredilerin piyasada dolaşması için
bunun şart olduğu belirtmişlerdir. Türk bankaları özellikle krizlerde uygulanan
kural ve koşulların sıkılaştığını ve müşteriler konusunda daha seçici
olduklarını açıklamışlardır. Ancak bankaların kredi verme konusunda daha
seçici davranmaları ve finansman maliyetlerindeki artışla birlikte özellikle
ihracat öncesi finansmana erişim ihracat artışı önünde engel teşkil etmekte
ve ihracatın gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Sonuç olarak yapılan araştırma çerçevesinde 1990 sonrasında
Türkiye’de ihracat gelişimini engelleyen birçok sorunun olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu aşamada sağlıklı bir gelişim için Türkiye’nin bu sorunlara uygun
çözüm yolları üretmesi gerekmektedir. Belirlenen sorunlar için aşağıda
öneriler sunulmuştur.

Türkiye rekabet gücünü artıracak ciddi stratejik planlar ve politikalar
geliştirmeli ve etkin bir şekilde uygulamalıdır. Bu stratejik hedefler
doğrultusunda özellikle Ar-Ge’ye ayrılan payın artırılması gerekmektedir.
Almanya’nın Ar-Ge’ye verdiği önem ve bunun sonucunda da ihracatta ki
başarısı takip edilmelidir.

Türkiye ihracatında tekstil sektörünün önemli bir paya sahip olduğunu
görmekteyiz. Türkiye’nin Asya ve Doğu Avrupa ülkeleri karşısında tekstildeki
avantajını kaybetmesi söz konusudur. Bu açıdan ihracatta ürün bakımından
yoğunlaşma her zaman için olumsuz sonuçlar doğurabileceği için ihracatta

142
çeşitlenmeye gidilmelidir. Almanya ihracat ürünlerini incelediğimizde bu
çeşitlenmenin önemli boyutlarda olduğunu görmekteyiz. Almanya‘da sanayi
makineleri, otomotiv, kimya sanayi ve telekomünikasyon sektörü önde gelen
faaliyet alanları içerisinde yer almaktadır. Almanya’nın ihraç ürünlerinin
dünya pazarındaki payı artarken, Türkiye’nin ihraç ürünlerinin sahip olduğu
pazar paylarındaki küçülme dikkat çekmektedir. İhracatın gelişimi için
Türkiye’nin

dünya

ihracatında

payları

artan

ürünleri

inceleyip,

çeşitlendirmesini o yönde yapmalıdır.

Almanya’da factoring, forfaiting gibi yöntemler yıllardır kullanılıyor ve
ihracatçılar krizden çıkış yolu olarak bu yöntemleri de tercih etmiştir.
Türkiye’de ise yeni yeni yıldızı parlayan yöntemler olarak görülüyor. Bu
yüzden öncelikle bankalar bu yöntemleri benimsemeli ve ihracatçıları bu
yöntemler hakkında bilinçli olarak bilgilendirmelidir.

Almanya’da bulunan ihracat destek kurumları gibi Türk Eximbank’ın da
orta-uzun vadeli krediler, sigorta ve garanti alanlarında yoğunlaşması için
ticari bankaların desteklerinin yanı sıra bunun devlet politikalarıyla da
desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ihracatı uzun vadeli finanse edecek
finans enstrüman ve türevlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Türkiye dış ticaret operasyonlarında kullandığı finansman yönteminde
ağırlıklı olarak risk üstlenen ülke konumunda olduğu için özellikle küresel
krizlerde daha az riskli ödeme yöntemleri benimsenmeli ve sigorta
mekanizmaları devreye sokulmalıdır.
Türkiye ihracatı yıllar itibariyle önemli gelişmeler göstermiştir. Ancak
gelişimini devam ettirebilmesi için de küreselleşen dünyada mevcut
pazarlarda payını arttırması gerekmektedir. Bunun içinde pazar payı artan
ürünlerde yoğunlaşması ve ihraç ürünlerini o yönde çeşitlendirmesi şarttır.
Türkiye’nin mevcut durumda hangi konumda olduğunu, hangi ürünlerde
çeşitliliğe gitmesi gerektiğini bu doğrultuda yapması gerekenlerin belirlenmesi
için ayrıca bir çalışma yapılabilir.
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EK-1
MÜLAKAT FORMU

1. Dünya finansal piyasalarındaki gelişmeler ihracat kredilerini ne
ölçüde etkilemektedir? 2008 krizi ihracat kredilerini nasıl etkilemiştir?

2. İhracatçıların kullandığı kredileri kısa-orta-uzun vadeli olarak
sınıflandırdığımızda, hangi kredi türünde yoğunlaşma söz konusudur?
Neden?

3. İhracatçılar factoring, forfaiting vb. yöntemleri yeterince tanınıyor ve
tercih ediliyormu? Kriz müşterileri alternatif ihracat yöntemlerine yöneltmiş
midir?

4. Banka ihracatın geliştirilmesi için ne tür tedbirler almaktadır? Ticari
bankaların ihracatın finansmanına yeterince katkı sağladığını düşünüyor
musunuz?

5. Banka mevcut finansal yapıya yeterince güveniyor mu? Banka kriz
gibi kritik süreçlerde geri adım mı atıyor yoksa ihtiyaçlara desteklerini
sürdürüyor mu?

6. Bankanın verdiği krediler için uyguladığı kural ve koşullar nedeniyle
ihtiyaç sahiplerini caydırdığını düşünüyor mu?
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ÖZET

[YAVUZ, Ayfer]. [1990 Sonrası Türkiye Ekonomisinde İhracatın Gelişimi:
Almanya İle Karşılaştırılması], [Yüksek Lisans Tezi], Ankara, [2010]

Küreselleşme olgusuyla birlikte artan ticari ve finansal ilişkiler
sonucunda ihracat, bütünleşen ülkeler açısından daha da önem kazanmıştır.
Bunun yanı sıra ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilir bir ekonomik
büyümenin yolu da istikrarlı bir ihracat artışından geçmektedir. Sürdürülebilir
ihracat artışının sağlanmasında ise ihracatın finansmanı büyük önem arz
etmektedir.

Bu tez çalışmasında dış ticaret politikası, ihracatın finansmanı ve 1990
sonrası ihracatın gelişimi incelenmiş, belirlenen bankalarla görüşülüp ticari
bankaların, küreselleşmeyle beraber önemi artan ihracatın finansmanı
konusuna yaklaşımı araştırılmıştır. Ayrıca çalışmada somut sonuçlara
ulaşmak için Federal Almanya incelenmiştir. Türk Eximbank’la, Türkiye’de ve
Almanya’da bulunan ticari bankalarla yapılan görüşmeler ve elde edilen
veriler ışığında genel değerlendirmeler yapılıp ihracatın gelişimi için çeşitli
önerilerde bulunulmuştur.
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ABSTRACT

[YAVUZ, Ayfer]. [The Development of Export in the Turkish Economy after
1990: it’s Comparison with Germany], [Master Thesis], Ankara, [2010].

As a result of increased commercial and financial relations due to
globalization, export has gained even more importance for integrating
countries. In addition to this, the road to economic development and a
sustainable economic growth passes through a stable increase in export. In
return, the financing of export is extremely important for realizing a
sustainable export increase.

In this thesis we studied international trade policy, the financing of
export and the development of export in the after math of 1990; we specified
some commercial banks; carried out interviews with them with the aim of
determining their approach as to the financing of export which gained
increased importance due to globalization. We also studied Federal Almanya
in order to arrive at concrete conclusions. In the light of data and interviews
with Turkish Eximbank, and commercial banks in Turkey and Germany,
some general evaluations are made and various proposals are stated.
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