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ÖZET 
 

 

Tezin Adı: Ticari İşlemlerde Barter Uygulaması ve Muhasebeleştirilmesi:   

                  Türkiye’nin Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile Ticari İşlemleri Üzerine 

                  Bir Araştırma 

 

Tezi Hazırlayan: Ahmet Fethi DURMUŞ 

 

 

 Günümüz ekonomik kriz ortamlarında daralan ve sürekli küçülen 

ekonomiler için atıl kapasitenin ürüne dönüştürülmesinde, stokların eritilmesinde ve 

satışların artırılmasında, pazarlama ve reklâm aracı olma fonksiyonları ile Barter, 

üzerinde dikkatle düşünülmesi ve uygulamalarda daha fazla başvurulması gereken 

bir modeldir. 

 

 Bu çalışmada, nakit kullanma ihtiyacını ve kredilerin faiz maliyetini ortadan 

kaldıran, işletmelerin ve ülkelerin finansman problemini gideren, ülkeler arasında var 

olan ticaret potansiyelini mevcut kaynaklar aracılığıyla geliştirerek ivme kazandıran 

Barter sistemi ve muhasebeleştirilmesi işlenmektedir. 

 

 Dış ticaret işlemlerinde malın mal ile takası olarak gerçekleşen Barter, 

ülkeler arası var olan potansiyeli daha yükseğe çıkarmak için birçok argümana 

sahiptir. Bu nedenle Türkiye’nin Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile var olan ticaretini 

daha da geliştirmek için bu ülkeler arasındaki ticarette Barter işlemlerinin 

uygulanması bölgesel işbirliğinin artırılmasına da katkı sağlayacaktır. 

  

 

 

Anahtar Sözcükler: Barter, Muhasebe, Ticaret, Türkiye, Rusya ve Türk 

Cumhuriyetleri. 
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ABSTRACT 

Name of the Thesis: Relevance and Accounting of Barter in Trade Transactions: A 

Study on Turkish Trade Transactions with Russia and Turkic Republics   

 

Submitted by: Ahmet Fethi DURMUŞ 

 

 

Barter is used on important transactions among enterprises or countries to 

exchange economic values as monetary constraint are too costly. Barter is a useful 

instrument to be applied international and national trade transactions in order to 

activate the idle capacity, decrease the stocks and to increase sales especially during 

the economic recessions. 

 

This study aims to examine barter system and accountancy of barter which 

eliminate the need of cash, interest costs of credits and funding problems of 

enterprises and states. In addition of these advantages barter also accelerates trade 

potential between states. 

 

Barter as a type of trade which goods or services are exchanged for other 

goods and services has many arguments to raise interstate trade potential. The thesis 

recommends that regional cooperation between Turkey, Russia and Turkic states 

would be increased in case of application of barter to the trade relations of these 

states. 

 

 

 

 

Key words: Barter, Accounting, Trade, Turkey, Russia and Turkic Republics 
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GİRİŞ 

 

İşletmeler çok hızlı değişen ve büyüyen dünya ticaretinde, varlığını 

sürdürebilmek ve bu ticaret pastasından paylarını alabilmek için mevcut ve yetersiz 

finansman, pazarlama ve üretim tekniklerinin yerlerine yenilerine ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu finansman tekniklerinden biri olan barter en ilkel kullanım 

şekliyle takas bir işletmenin satın aldığı mal ya da hizmetin bedelini kendi ürettiği ya 

da sahibi olduğu mal ya da hizmetle ödemesi şeklinde tanımlanmaktadır. 

 

Takas birebir karşılıklı mal alış verişi anlamına gelmektedir. Ancak daha 

sonraları malların değerlerinin birbirine eşit olmadığı düşüncesi her mala bir değer 

biçilmesine, bu değeri belirleyici değerli taşlar ve madenler kullanılması ve 

nihayetinde paranın değişim aracı olarak kullanılması takas ve benzeri ödeme 

anlaşmalarının giderek kırsal bölgelere doğru kaymasına değişim aracı olarak 

kullanılmamasına neden olmuştur. 

 

 Dünya ekonomisindeki konjonktürel dalgalanmaların daralma safhalarında 

özelikle ikinci dünya savaşı sonrasındaki ekonomik çöküntüler ve paranın değer 

kaybının ortaya çıkması sonucu ticarette birçok olumsuzluklar görülmüştür. 

Ekonomik düzenin finanssal değerlerini koyan parametreler ve değişim araçlarının 

sıkışma noktasına gelmesi, üretilen malların satılamaması, oluşan stokların 

eritilememesi, teknolojinin hızlı gelişmesi sonucu kapasite artışlarından kaynaklanan 

atıl kapasitenin kullanılamaması, barter’ı yeni bir finanssal araç olarak yeniden 

ortaya çıkarmıştır. 

 

 Dünya ticaretinde sınırların aşılmasıyla birlikte işletmeler, kendi 

ülkelerindeki rakiplerin yanı sıra güçlü ülkelere ait güçlü firmalarla da karşı karşıya 

kalmıştır ve bunlarla rekabet etmek zorunluluğu doğmuştur. Bu rekabet işletmelerin 

her alanda rasyonel davranmalarını gerekli kılmıştır. Bunun içinde maliyetlerin 

asgariye çekilmesi ürettiği her malı pazarlaya bilmesi mevcut pazarlarını geliştirmesi 

gerekir ve Barter bunların tümüne olanak sağladığı için günümüzde gelişen bir 

sistem olmaktadır. 
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Dış ticaretin gelişmesiyle bilgi akışının ve organizasyonların önemi artmıştır, 

Barter organizasyonların her alanda faaliyet gösteren firmaları çatısı altında toplaya 

bilme özelliği ve onlar hakkında sahip oldukları bilgi birikimi bu açıdan çok faydalı 

olmaktadır. Bu da birçok firmayı ve ülkeyi barter sistemini kullanmaya 

yöneltmektedir. 

 

Dünyada Barter bir endüstri haline gelmiştir ve gelişmektedir. Uygulamada 

en başarılı örneklerinin ABD’de bulunduğu görülmektedir. Türkiye’de 1990’lardan 

sonra gelişmiş, Rusya Federasyonunda 1992–1998 yılları arasında gelişmiş ve Türk 

Cumhuriyetleri’nde de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

Çalışmamızın birinci bölümünde Türkiye, Rusya Federasyonu ve Türk 

Cumhuriyetleri’nin (Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve 

Kırgızistan) tanıtılması amacıyla bu ülkelerin genel bilgileri (adı, başkenti, konumu, 

temel sanayi ve tarımsal ürünleri vb.), siyasi ve idari yapıları ve genel ekonomik 

görünümleri çizelgeler yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

İkinci bölümde dış ticaretin tanımı, amaçları, dış ticarete ilişkin teorik 

yaklaşımlar, dış ticaretteki finansman teknikleri, yeni dış ticaret teorileri, dış 

ticaretteki ödeme şekilleri ve dış ticaretteki riskler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

Üçüncü bölümde birinci bölüme konu olan ülkelerin dış ticaret yapıları 

ihracat ve ithalat kalemleri olarak ayrıntılı olarak çizelgeler yardımıyla gösterilmiş ve 

bu çizelgeler yorumlanmıştır. Ayrıca bu bölümde Türkiye-Rusya Federasyonu ve 

Türkiye Türk Cumhuriyetleri arasındaki ikili ekonomik ilişkiler ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. 

 

Dördüncü bölümde Karşı Ticaretin tanımı ve türleri verildikten sonra 

geçmişten günümüze kadar değişik şekillerde kullanılan ve halen kullanılmaya 

devam edilen bir Karşı Ticaret şekli olan Barter ve uygulamada farklı olan 

muhasebeleştirilmesi ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
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Çalışmamızın beşinci bölümünde Türkiye’nin Rusya Federasyonu ve Türk 

Cumhuriyetleri ile gerçekleştirdiği ticari işlemlerde barter uygulanabilirliği önceki 

bölümlerde verilen dış ticaret ve ikili ticaret verileri yorumlanarak ve Türkiye’nin bu 

ülkelerde yapmış olduğu mal ve hizmet yatırımları göz önüne alınarak tartışılmış ve 

önerilerde bulunulmuştur. 

 

Altıncı bölümde ise elde edilen bulgular doğrultusunda sonuçlar ve öneriler 

değerlendirilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE, RUSYA VE TÜRK CUMHURİYETLERİ’NİN YAPISAL 

ÖZELLİKLERİ 

 

1. Türkiye, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’nin Yapısal Özellikleri 

 

Siyasi, ekonomik ve ticari bir işbirliği içerisinde olan bu ülkelerin ortak bir 

özelliği de aynı coğrafyayı paylaşıyor olmalarıdır. Bu yüzden yapısal özellikleri 

benzerlik göstermektedir. Aşağıda ayrıntılı olarak yapısal özellikleri incelenmiştir. 

 

1.1. Türkiye’nin Yapısal Özellikleri 

 

 Türkiye’nin yapısal özellikleri genel bilgiler, siyasi ve idari yapı ve ekonomik 

yapı olmak üzere aşağıdaki gibi üç bölüm olarak incelenecektir. 

 

1.1.1. Genel Bilgiler 

 

Türkiye, kuzey yarım kürede, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine 

çok yaklaştığı bir yerdedir. Avrupa ve Asya arasında doğal bir köprü görevini 

üstlenen Türkiye’nin Asya’da yer alan geniş topraklarına Anadolu, Avrupa’daki 

topraklarına da Trakya adı verilir. Üç taraftan denizlerle çevrili olan Türkiye’nin 

kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi bulunur. Türkiye’nin 

komşuları ise, doğuda Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan-Azerbaycan ve İran; 

güneyde Irak ve Suriye;  kuzeybatıda Yunanistan ve Bulgaristan’dır. Türkiye 26 ve 

45 doğu meridyenleri ile 36 ve 42 kuzey paralelleri arasında yer alır. Türkiye 

814.578 kilometrekarelik yüzölçümüne sahiptir. 

 

Nüfus: 2000 yılı Genel nüfus sayımına göre 67.844.903 kişi. Geçmiş 

dönemdeki nüfus eğilimlerinin bir sonucu olarak Türkiye genç bir nüfus yapısına 

sahiptir; nüfusun yüzde 7’si 65 yaş ve üzerinde iken, yüzde 9’u 5 yaşın, yüzde 29’u 

ise 15 yaşın altındadır. Nüfusun yüzde 51’ini oluşturan kadınlar nüfusun yüzde 

49’unu oluşturan erkekleri sayıca aşmaktadır. 
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Resmi Dili: Türkçe, Para Birimi: YTL (Yeni Türk Lirası), İşsizlik oranı: % 

9,9 (2006 yılı); İstihdam oranı: % 43,2 (2006 yılı); İşgücüne katılma oranı ise: % 

48,0 (2006 yılı) dir.  

 

1.1.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Türkiye Devleti bir cumhuriyettir (Anayasa mad.1). Türkiye Cumhuriyeti, 

toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet  anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, 

Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 

demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir (Anayasa mad.2). Yasama yetkisi 

Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Bu yetki devredilemez. 

(Anayasa mad.7). Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 

tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine 

getirilir (Anayasa mad.8). Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 

kullanılır (Anayasa mad.9) .  

 Türkiye, idari ve mahalli şartlar göz önünde bulundurularak çeşitli idari 

bölümlere ayrılmıştır. Merkezi idare kuruluşu bakımından illere, iller ilçelere, ilçeler 

köylere ayrılmıştır. Bunlara Mülki İdare Bölümleri denir. İdari bölümlerin tespitinde 

coğrafi durumları, ekonomik şartları, kamu hizmetlerinin gerekleri ve ulaşım 

durumları dikkate alınmaktadır. Türkiye’de en büyük idari birime il adı verilir. Bir il; 

il merkezi, ilçe merkezleri ve ilçelere bağlı bütün köyleri kapsar. İllerde yönetme ve 

yürütme görevini, devletin atadığı valiler yerine getirir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 

63 olan il sayısı, değişen şartlar ve ihtiyaçlara göre bugün 81'e ulaşmıştır. Gelişmiş 

birçok ilçe de il olmayı beklemektedir. İlden daha küçük idari birimlere ilçe adı 

verilir. Her il, büyüklüğüne göre çeşitli sayıda ilçelerden oluşur. İlçelerde mülki 

amire Kaymakam adı verilir. En küçük idari birime ise köy adı verilir. Muhtar 

tarafından yönetilen köy, yönetim açısından ilçe merkezine bağlıdır. 22 Ekim 

2000’de yapılan en son nüfus sayımına göre Türkiye’de 81 il, 850 ilçe ve 35.000’den 

fazla köy bulunmaktadır.1 

                                                
1 http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye'deki_iller (15.01.2007) 
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1.1.3. Ekonomik Yapı 

 

 18. ve 19. yüzyıllarda Batı Avrupa’nın sanayi devrimlerini gerçekleştirerek 

birçok alanda makineli üretime geçmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun bu devrimlerin 

dışında kalması ve aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun geleneksel 

kurumlarındaki bozulmalar sonucu kaybedilen dinamizm ile siyasi, askeri ve 

ekonomik güç dengeleri değişmiştir. 

 

 Cumhuriyetin ilk yıllarında sosyo-ekonomik gelişmeler Osmanlı’dan 

devralınan yapı üzerine oturtulmuştur. Ekonomik yapı büyük ölçüde toprağa ve 

tarımsal üretime dayanıyordu, sanayileşme yoktu ve ekonomik sektörler ilkel bir 

manzara sergiliyordu. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunu izleyen ilk on yılında İzmir 

İktisat Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda özel sektöre öncelik veren “milli 

iktisat politikası”nı benimsemiş ve liberal iktisadi gelişme politikası izlemiştir. 1929 

Dünya Ekonomik Buhranı’nın merkezi planlı ekonomileri ön plana çıkarması ‘planlı’ 

ve 2. Dünya Savaşı koşulları ‘devletçi sanayileşme politikasını’ gerekli kılmıştır. 

1950–1960 arasında ise devletin ekonomiye müdahalesini sınırlayan ve Batı ile 

bütünleşmeye yönelik iktisat politikaları DP iktidarı tarafından uygulanmaya 

çalışılmış ancak özel kesimin yeterince güçlü olmaması, 1962 yılında 1978’e kadar 

sürecek olan planlı kalkınmayı yeniden gündeme getirmiştir. 1978–79 yıllarındaki 

ekonomik bunalıma karşı uygulanan tedbirlerin başarılı olamaması ile Türkiye 

Ekonomisi 1980’li yıllara oldukça kapsamlı ve iddialı bir ekonomik değişim ve 

yapısal dönüşüm programı ile girmiştir. 24 Ocak 1980 İstikrar Programı ile başlayan 

bu dönemde temel strateji, ekonomiye devlet müdahalesini en düşük düzeye 

indirmek, devletin ekonomik girişimciliğini daraltarak kaynakları özel kesim 

aracılığıyla daha etkili bir şekilde kullanmak ve piyasaları serbestleştirmek, 

ekonomiyi dış rekabete açmak ve dünya piyasaları için mal üretmekti. Kısaca piyasa 

ekonomisi koşullarında dışa açık kalkınma stratejisi olarak adlandırılan bu strateji, 

günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Bu temel strateji doğrultusunda özelikle 

piyasaların serbestleşmesi ile ilgili önemli adımlar atılmıştı; faiz haddi ve döviz 

kurunun serbest piyasalarda belirlenmesi, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve 
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sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, ithalat ve ihracat rejimlerinin 

serbestleştirilmesi bu adımlardan bir kaçıdır.  

 

1988–1993 yılları arası iç talep genişlemesine dayalı büyüme stratejisinin 

sürdüğü, büyümenin istikrara tercih edildiği bir dönem oldu. Bu dönemde GSMH 

yılda ortalama % 6,1 oranında büyümüş, ancak yıllık ortalama enflasyon oranı da % 

60’ın üstünde gerçekleşmiştir. Bu dönemde ekonomideki istikrarsızlık iyice artmıştır. 

Yine bu dönemde hem iç borçların hem de dış borçların çok arttığı görülmektedir. 5 

Nisan 1994 kararlarından önce, 1993 yılında dış ticaret açığı 14,2 milyar dolar ve 

ödemeler bilânçosu açığı 6,4 milyar dolar ile Cumhuriyet döneminin en yüksek 

seviyesine ulaşmıştır. Mali piyasaların aşırı ölçüde serbestleştirilmesiyle Türkiye kriz 

ortamına sürüklenmiştir. 32 sayılı KHK(Kanun Hükmünde Kararname) ile içeride 

mali piyasayı, döviz piyasasını ve uluslar arası sermaye hareketlerinin ileri derecede 

serbestleştirilmesi 5 Nisan 1994 krizini getirmiştir. Bunun için alınan önlemlerdeki 

temel amaçları, ekonomide bozulan dengeleri yeniden kurmaya ve istikrarı 

sağlamaya yönelik adımlar atmak ve ekonomide yapısal iyileştirmeyi ve uzun vadeli 

kalıcı istikrarı sağlamak olarak gösterilebilir.2 

 

Türkiye’de 2000’li yıllarda enflasyonla mücadele, kayıt dışı ekonomiyle 

mücadele, bankacılık kesiminde şeffaflık, dış borçların ödenmesi gibi temel 

problemler doğrultusunda makro ekonomik politikalar oluşturulmuş ve sürekli IMF 

direktifleri ve ortak çalışmalarıyla ekonomide düzeni oluşturulmaya çalışılmış ayrıca 

Avrupa Birliği uyum sürecinde ekonomide birçok reforma gidilmiştir. Şubat 2001’de 

yeni bir ekonomik kriz likidite sıkıntısı nedeniyle, faizlerin sonra döviz kurunun çok 

hızlı yükselmesi ve İMKB endeksinin çökmesi sonucu yaşanmıştır.  Bu gelişmeler 

sonucu dalgalı kur sistemine geçilmiş ve 2002–2004 arası güçlü ekonomiye geçiş 

için program hazırlanarak çeşitli tedbirler alınmıştır. 

 

Bu gün halen bu amaçlar doğrultusunda IMF direktifleri ile ekonomide 

iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. 

                                                
2 ŞAHİN, Hüseyin. Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2006, s. 214–215. 
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Çizelge 1: Türkiye’nin Temel Sosyo Ekonomik Göstergeleri 

 

Dönem    2001     2002    2003      2004      2005 

 Toplam Nüfus (bin kişi) 68.529  69.626  70.712  71.727  72.636  

 Nüfus Artışı (Yıllık %) 2  2  2  1  1  

 GSYİH (Cari milyon $) 145.243 183.888 240.376  302.786 363.300 

 GSYİH Artışı (Yıllık %) —7  8  6  9  7  

 Brüt Milli gelir,  (cari 
milyon $) 

2.420  2510  2800  3750  4710  

 Doğrudan yabancı yatırım, 
net akım, Ödemeler 
dengesi, (milyon $) 

3.266 1.063 1.753 2.733 - 

 Mal ve Hizmet İthalatı 
(GSYİH’nın % si) 

31  31  31  35  34  

 Mal ve Hizmet İhracatı 
(GSYİH’nın % si) 

34  29  27  29  27  

 Enerji kullanımı (kg kişi 
başına) 

1045  1086  1117  -   -   

Enerji İthalatı (kullanılan 
enerji’nin % si) 

65  68  70  -   -   

 Enflasyon, GSYİH etkisine 
göre (Yıllık %) 

55  44  23  10  5  

Kaynak: The World Bank, Europe &Central Asia Selected World Development Indicators. (15.01.2007). 

 

EIU’nun (Economic Intelligence Unit) Türkiye’nin 2006, 2007 ve 2008 

yıllarına ilişkin tahminleri ise aşağıdaki gibidir. 

 
            Çizelge 2: EIU’nun Türkiye İçin Makro Ekonomik Tahminleri (3 Yıl)  
 
   
Temel Göstergeler 2006 2007 2008 

GSYİH daki gerçek artış (%) 4.00 2.90 4.20 

Tüketici fiyat enflasyonu (ortalama;%) 9.50 8.80 5.10 

Bütçe Dengesi (% GSYİH ) -.70 -1.60 -1.50 

Cari Hesap Dengesi (% GSYİH) -8.30 -6.30 -6.00 

Döviz oranı US$:Euro (ortalama) 1.43 1.50 1.60 

Döviz oranı US$:Euro(yıl  sonu) 1.41 1.59 1.59 

Kaynak: http://www.alacrastore.com/country-snapshot/Turkey (15.01.2007). 
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EIU bozulan Türkiye-Avrupa birliği ilişkilerinin katılma müzakerelerinde 

aksamalara neden olacağını genel seçimler sonrasına kadar gelişmelerin 

yavaşlayacağını tahmin etmektedir. Türkiye’nin 3 yıllık IMF stand-by anlaşmalarına 

ki bu anlaşma 2008 başlarında sona erecek, uyacağı umut edilmektedir. Mayıs-

Haziran 2006’daki YTL’nin zayıflığı, yüksek enflasyon ile birlikte sıkı para 

politikasının izlenmesi, GSYİH artışlarında yavaşlamalara neden olacaktır. GSYİH 

artışı 2007’de 2008’deki toparlanma öncesi ortalama  % 4,5 olarak gerçekleşeceği 

tahmin edilmektedir. Yumuşak para ve zayıf yurt içi talep dolayısıyla cari hesap açığı 

2007-2008’de azalacak fakat halen büyük miktarlarda olacaktır.3 Ayrıca EIU gibi 

kuruluşlarında başında yer aldığı birçok kurum 2007 genel seçimleri sonrasında da 

istikrarın bozulmayacağını düşünmektedirler. 

 

1.2. Rusya’nın Yapısal Özellikleri 

 

 Rusya’nın yapısal özellikleri genel bilgiler, siyasi ve idari yapı ve ekonomik 

yapı başlıkları altında incelenmektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bu yapısal 

özelliklerde büyük değişmelerin olduğu görülmekte ve bu değişikliklerin de hem 

Rusya Federasyonu politikalarında hem de bölge ülkeleri politikalarında etkili 

olduğu görülmektedir. 

 

1.2.1. Genel Bilgiler 

 

Rusya Federasyonu doğu Avrupa ile kuzey Asya'ya yayılmış ve 17.075.000 

km2’lik yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir. Nüfus olarak ise sıralamada 

sekizincidir.4  

 

Nüfus: 143,7 milyonluk (Ağustos 2004 itibariyle) nüfusun % 27’si şehirlerde 

% 73’ü ise kırsal kesimlerde yaşamaktadır. 

 

                                                
3 http://www.alacrastore.com/Country-snapshot/Turkey (15.01.2007). 
4 http://tr.wikipedia.org/wiki/rusya (15.01.2007). 
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Resmi ve ticari dili Rusça, İngilizce de ticari dil olarak yaygındır. Para 

Birimi: Ruble’dir.5   

 

Döviz Rezervi: 128,7 milyar ABD Doları (29 Ocak 2005 tarihi itibarıyla) 

Rusya döviz rezervlerinin sadece %10’unu Euro cinsinden tutarken bugün bu oran % 

25–30 civarında olup,  Rusya Merkez Bankası  Euro cinsinden tutulan döviz 

miktarnın daha da artırılacağı yönünde açıklamalar yapılmıştır.6 

 

Konum: Kuzey Asya’da (Ural Dağlarının batı kısmı Avrupa’dadır), Artrik 

Okyanusu kıyısında, Avrupa ile Kuzey Pasifik Okyanusu arasında yer almaktadır.7  

 

Sınır Koşuları: Azerbaycan (284 km), Beyaz Rusya (959 km), Çin (3,645 

km), Estonya (294 km), Finlandiya (1.313 km), Gürcistan (723 km), Kazakistan 

(6.846 km), Kuzey Kore (19 km), Litvanya (217 km), Letonya-Kaliningrad Bölgesi 

(227 km), Moğolistan (3.485 km), Norveç (196 km), Polonya- Kaliningrad Bölgesi 

(206 km), Ukrayna (1,576 km). 

 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Rusya Federasyonu cumhuriyet idaresi ile yönetilir. Halk oylaması yapılarak 

12 Aralık 1993’de yeni anayasa uygulamaya konulmuştur. Yasama Meclisi iki 

aşmalı olup; Alt Meclis (Duma), yerleşim esasına göre seçilen 450 üyeden, Üst 

Meclis ise (Federal Kurul ) Rusya’nın 89 Cumhuriyet ve bölgesinde ikişer kişi olmak 

üzere 178 üyeden oluşmaktadır. Mevcut seçim sistemine göre, 18 yaşından büyük 

herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Duma Meclisi adaylarının yarısı  parti 

listelerinden, yarısı da  basit çoğunluk oyuyla seçilir. 1993 Aralık ayında kabul 

edilen Anayasa, ülkenin güçlü bir başkanlık altında Federal Cumhuriyet düzeninde 

idare edilmesini öngörmektedir. Yasama, yürütme ve yargı dallarıyla, karmaşık bir 

hükümet yapısı vardır. En son Alt Meclis Duma  seçimleri 7 Aralık 2003 tarihinde 

                                                
5 Türkiye İhracatçılar Meclisi. Rusya Ülke Analizi, Ocak, 2005, s.29. 
6 http://.www.rusyaofisi.com/kimlik.htm (15.01.2007). 
7 Konya Ticaret Odası, Rusya Federasyonu Ülke Raporu, Haziran, 2006, s.2. 
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yapılmıştır.8 Hükümetin bazı stratejik bakanlıkları olarak görülen Dışişleri Bakanlığı, 

Sivil Savunma ve Olağanüstü Haller Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı doğrudan Başkan’a bağlıdır. Bunun yanında;  Federal Dış İstihbarat 

Servisi, Federal Güvenlik Servisi, Federal Emniyet Servisi gibi kuruluşlar da 

doğrudan Başkan’a bağlıdır. Hükümet Başkan tarafından atanmakta ve meclisten 

onay alınmaktadır. 14 Mart 2004 günü Putin ikinci ve son kez dört yıllığına 

seçilmiştir.9 

 İdari bakımdan Rusya Federasyonu, illere ( oblast ve krai ), Moskova ve St. 

Petersburg gibi metropol şehirlere, otonom cumhuriyetlere, otonom bölgelere ve 

ulusal bölgelere ayrılmaktadır. Sayıları 16 olan otonom cumhuriyetler; Başkırdistan, 

Buryat, Çeçen-İnguş, Çuvaşistan, Dağıstan, Kabardino-Balkar, Kalmukya, Karelin 

Komi, Mari-El, Mordova, Kuzey Osetya, Tataristan, Tuva, Udmurt ve 

Yakutistan’dır. Bu cumhuriyetlerin geniş çapta bağımsızlığa sahip olan kendi 

hükümetleri mevcuttur. Ayrıca Rusya Federasyonu’nda 5 adet otonom bölge 

mevcuttur. Bu otonom bölgeler: Adıgey, Gorno Altay, Yahudi, Karaçay/ Çerkes ve 

Kafkasya’dır. 

Bunların dışında, daha sınırlı bağımsızlığa sahip olan 10 adet ulusal bölge 

vardır. Bunlar: Alginsky-Buryat, Çukot, Evenki, Hanti-Mansi, Komi-Permyak, 

Koryak, Nenetz, Taymir, Üst-Ordynsky-Buryat, Yamalo-Nenets’tir. Ayrıca, şimdiki  

Devlet Başkanı döneminde uygulamaya konulan tüm birimler  7 ayrı federal bölgeye 

ayrılmıştır. Anılan federal bölgelerinde her birinde  Devlet Başkanına   doğrudan 

bağlı olarak çalışan federal bölge valileri bulunmaktadır. 

  1.2.3. Ekonomik Yapı 

Rusya Federasyonu, büyük bir ekonomik gücün temeli olan doğal kaynaklara 

ve insan gücüne sahip dünyadaki belli başlı ülkelerden biri konumundadır.10 Eski 

Sovyetler birliğinin dağılmasının ardından bölgedeki egemenliğini büyük ölçüde 

                                                
8 http://www.rusyaofisi.com/kimlik.htm (15.01.2007). 
9 TİM. Rusya Ülke Analizi, Ocak, 2005, s.31. 
10 İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, Rusya Ülke Profili, 2005, s. 2. 
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yitirmiş olmasına rağmen bölge ülkelerinin ekonomi politikaları üzerinde halen kısmi 

egemenliğini sürdürmektedir.  

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kurulan Rusya’da, uzunca bir 

süredir merkezi planlamayla yürütülen ekonominin pazar ekonomisine 

dönüştürülebilmesi için makro ekonomik istikrar sağlanmaya çalışılmış ve bunun 

için de ekonomik reform programları hazırlanmıştır. Bu program ve hedefler 

kapsamlı bir özelleştirme programı ile desteklenmeye çalışılmıştır. Özelleştirme ile 

kamunun elindeki mal varlığının mümkün olduğu kadar hızlı bir sürede ve şekilde 

özel sektöre devri amaçlanmıştır. Özelleştirmede 1995 sonrasında farklı bir yöntem 

izlenmeye başlanmıştır. Bu dönemde hükümet, borçlanma karşılığı elindeki büyük 

devlet kuruluşlarının hisselerini mali gruplara devretmiştir. Böylece özelleştirme 

konusu devlet kuruluşlarının mülkiyeti, mali gücü yüksek grupların eline geçmiştir. 

Mali ve endüstriyel grupların ülke ekonomisindeki etkinlikleri de böylece artmıştır. 

Rusya’daki ekonomik sorunlar 1998 krizi ile birlikte fazlasıyla açığa 

çıkmıştır. 17 Ağustos 1998’de hükümet dış borç geri ödemelerinde moratoryum  ilan 

etmiştir. Bu moratoryum büyük ölçekli devalüasyonla birleşmiş ve Rus ekonomik 

sistemi iyice zarar görmüştür. Bu kriz iç ve dış risklerden kaynaklanmıştır. Dış 

etkenler arasında Asya ülkelerinde oluşan mali kriz ile dünya enerji fiyatlarındaki 

düşüşler yer almaktadır. İç riskler ise kısa vadeli borçların artması, ödemeler 

dengesindeki açık ve üretimin istenilen düzeyde artırılamamasıdır. 

 

 Bu ülkede bazı ürünlerin fiyatlarına yapılan zamlar ve maaş artışları 

enflasyon oranlarını etkilemektedir. Ülkeye sıcak para girişinin devam etmesi, yıllık 

enflasyon oranının iki haneli rakamlarda olması ve ABD dolarının Euro karşısında 

değer kaybetmesi gibi nedenler Rus para birimi Ruble’nin dolar karşısında değer 

kazanmasını sağlamaktadır. 
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Çizelge 3: Rusya’nın Temel Ekonomik Göstergeleri 

 

Yıl GSYİH 
(milyar$) 

Kişi başına 
gelir ($) 

Büyüme 
oranı % 

Enflasyon 
oranı % 

İhracat 
(milyar $) 

İthalat 
(milyar $) 

1998 283 1.927 – 4,9 84,4 74,4 58,0 
1999 194 1.323 5,4 36,5 75,6 39,5 
2000 260 1.783 9,0 20,1 105,0 44,9 
2001 310 2.152 5,0 18,6 101,6 53,8 
2002 347 2.420 4,3 15,1 106,3 60,9 
2003 433 2.997 6,9 12,0 134,4 74,8 
2004 463 3.206 7,1 11,7 183,5 96,3 
2005   7,3 

(Mayıs’05) 
5,2 

(Haziran’05) 
72,7 

(Haziran’05) 
34,1 

(Haziran’05) 
Kaynak: www.dtm.gov.tr (15.01.2007). 
 

Rusya’da piyasa ekonomisine geçiş süreci yaklaşık olarak 1992 yılında 

başlamış, bu süreçle birlikte fiyatlar serbest bırakılmıştır. Fiyatların serbest 

bırakılmasının nedeni; piyasalarda arz-talep dengesini ve kaynak tahsisini sağlama 

fonksiyonunu yerine getirmektir. 

 

Rusya’da uygulanan politikalar vasıtasıyla; makro ekonomik dengenin tesisi, 

düşük ve öngörülebilir enflasyon, güvenilir para birimi, makul faiz oranları, finanse 

edilebilir bütçe açığı ve artan fakat karşılanabilir talep hedeflenmiştir. 

 

Rusya, sermaye kaçışını ve 1998 krizi sonrası ulusal para üzerinde oluşan 

baskıyı kontrol altına alabilmek için sınırlarından geçecek döviz hareketleri üzerine 

kısıtlamalar koymuştur. Koyulan bu kısıtlamalar belli bir derecede uygulanmaktadır. 

Bu uygulamayla Rusya Merkez Bankası’nın kur ve faiz üzerinde daha etkili olması 

amaçlanmıştır. Petrol fiyatlarıyla ülkeye giren döviz, zaman zaman merkez bankası 

tarafından satın alınmakta ve karşılığında piyasaya ruble sürülerek parasal tabanın 

genişlemesi sağlanmıştır. Fakat uygulanan politikalar bazı olumsuz sonuçları da 

beraberinde getirmiştir. Bu olumsuz sonuçlar; 

 

− − − − Yüksek enflasyon, 

− − − − Üretim düşüşü, 

− − − − Talepte daralma, 
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− − − −  Tasarrufta düşüş, 

− − − − Yatırım oranlarında düşüş, 

− − − − Halk içinde önemli oranda gelir ve refah düzeyi farkı ve 

− − − − Yüksek işsizliktir. 

 

Bunların dışında piyasa mekanizmasının işlemesine rağmen etkin vergi 

sistemi kurulamamış ve bankacılık sistemi yeterince gelişememiştir. Ticari 

bankacılık asıl olarak 1980’li yılların sonunda şekillenmiştir. 1990’lı yıllarda 

enflasyonist dönemde bankacılık  kazançlı hale gelmiş, bankalar bankacılık görevleri 

dışındaki faaliyetlerden önemli miktarlarda kazançlar elde etmişlerdir. Bankalar 

özelleştirme ile de büyük işletmelerin hisselerine sahip olabilmişlerdir. 

 

Günümüzde Rus ekonomisi petrol, doğalgaz ve madenlere bağımlıdır ve 

büyüme ağırlıklı olarak bu sektörlerde gelişmektedir. Petrol ve doğalgaz ihracatına 

olan bağımlılık nedeniyle dünya piyasalarındaki değişmeler ve dalgalanmalar Rus 

ekonomisini oldukça etkilemektedir. 

 

Uluslararası piyasalarda petrolün ve doğalgazın fiyatı yükseldikçe 

ekonomideki büyüme hızlanmakta, fiyat düşüşlerinde ise ekonomi küçülmekte ve 

daralmaktadır. 

 

Rusya sahip olduğu doğal kaynaklar açısından dünya enerji piyasasının 

önemli ülkelerinden biri durumundadır. Dünyanın en büyük doğalgaz rezervine sahip 

olan bu ülke kömür bakımından dünyada üçüncü, petrolde ise ilk onda yer 

almaktadır.11 

 

Rusya enerji kaynakları bakımından zengin bir potansiyele sahiptir aşağıdaki 

çizelge bu kaynaklara ilişkin bir değerlendirme olarak sunulmuştur.12 

 

                                                
11 Konya Ticaret Odası. Rusya Federasyonu Ülke Raporu, Haziran, 2006, s.9. 
12 http://www.dtmos.ru/pic/files_6/file_11.pdf (15.01.2007). 
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   Çizelge 4: Rusya’nın Enerji Kaynakları 

 

Enerji 2003 2004 2005 

Petrol rezervi(milyar varil, teyit edilmiş) 71,2 72,3 72 

Petrol üretimi (milyon ton) 421 459 470 

Petrol ihracatı(milyon ton) 223 258 233 

Doğalgaz üretimi(milyar m³) 620 633 636 

Doğalgaz ihracatı (milyar m³) 189 200 187,2 

   Kaynak:  http://www.dtmos.ru/pic/files_6/file_11.pdf (15.01.2007). 

 

The Economist Intelligence Unit’in (EIU) Rusya ile ilgili öngörüsü (bu 

öngörü 2006, 2007 ve 2008 yıllarıyla ilgilidir) aşağıdaki gibidir: 

 

Çizelge 5: EIU’nun Rusya İçin Makro Ekonomik Tahminleri (3 Yıl) 

 

Anahtar Göstergeler 2006 2007 2008 

GSYİH daki gerçek artış (%) 6.90 6.20 5.80 

Tüketici fiyat enflasyonu (ortalama;%) 9.70 8.80 7.70 

Bütçe Dengesi (% GSYİH ) 7.70 6.00 4.70 

Cari Hesap Dengesi (% GSYİH) 9.80 7.70 4.80 

Döviz oranı US$:Euro (ortalama) 27.20 26.45 27.00 

Döviz oranı US$:Euro (yıl  sonu) 26.30 27.50 28.20 

Kaynak: http://www.alacrastore.com/country-snapshot/Russia(15.01.2007) 

 

Cumhurbaşkanı Viladimir Putin Anayasaya bağlı olarak üçüncü dönemde 

seçilemeyeceğinden 2008 yılında makamından ayrılacaktır. GSMH’nın yüksek petrol 

fiyatlarının iç talebi desteklemesine rağmen 2007-2008’de büyümesi yavaşlayacaktır. 

Cari hesap fazlasının, yavaş yavaş daralacak olmasına rağmen 2008’de tahmin edilen 

miktarının halen GSMH nın % 5,7’sini oluşturacağı düşünülmektedir.13 

 

 

                                                
13 http://www.alacrastore.com/Country-snapshot/Russia (26.01.2007). 
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1.3. Türk Cumhuriyetleri’nin Yapısal Özellikleri 

 

 Aşağıda Türk Cumhuriyetleri başlığı altında Azerbaycan, Kazakistan, 

Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ın genel bilgileri, siyasi ve idari yapıları ve 

ekonomik yapıları incelenecektir. 

 

1.3.1. Azerbaycan 

 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan ve Türkiye 

ile ilişkileri sürekli olumlu yönde gelişmeler kaydeden Azerbaycan’ın genel bilgileri, 

siyasi ve idari yapısı ve ekonomik yapısı aşağıda genel olarak incelenmiştir. 

 

1.3.1.1. Genel Bilgiler 

 

Resmi Adı: Azerbaycan Cumhuriyeti, Başkenti: Bakü, Dili: Azeri Dili, Para 

Birimi: Manat, Yüzölçümü (km²) : 86.600, Önemli Şehirleri: Gence, Sumgayıt, 

Mingeçevir,  Alibayramlı, Şeki, Lankeran, 

 

Coğrafi Koordinatları: Ülke 44 ve 52 doğu boylamında, 38 ve 42 kuzey 

enleminde yer almaktadır. Komşuları ve Sınırlarının Uzunluğu: Batıda Ermenistan 

(1007 km), güneybatıda Türkiye (13 km), kuzeybatıda Gürcistan (480 km), güneyde 

İran (756 km),  kuzeyde Rusya Federasyonu (390 km) ve doğusunda Hazar Denizi 

(713 km). Sınırlarının toplam uzunluğu 3600 km’dir. 

 

Yeraltı Kaynakları: Petrol, doğalgaz, kurşun, çinko, bakır, demir cevheri, 

barit, alünit,  kobalt, arsenik, mermer,  kireç taşı, siyanit, maden tuzu ve kaya 

tuzudur. 
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Temel Sanayi Dalları: Petrol araştırma, sondaj makineleri üretimi, petro 

kimyasallar, yiyecek ve içecek, tekstil, elektronik ve metal işleme şeklindedir. Temel 

Tarımsal Ürünleri ise; üzüm,  pamuk, tütün,  çay, sebze ve meyvedir.14  

 

1991’de bağımsızlığını ilan etmiş genç bir cumhuriyet olan Azerbaycan, tarih 

boyunca hareketliliğini koruyan Kafkasya topraklarının kadim mirasçılarından  

biridir. Ülkenin bilinen tarihinin başladığı M.Ö. 600 yılından bugüne savaşlara, 

iktidar mücadelelerine sahne olmuş bir ülkedir. 1917’deki Bolşevik devriminden 

sonra Bolşeviklerin self-determinasyon hakkını desteklemesi sonucunda Azerbaycan 

Demokratik Cumhuriyeti adıyla tarih sahnesinde yerini almıştır. Ancak Azerbaycan, 

Bolşeviklerin verdikleri sözü unutarak 1920’de ülkeyi işgaliyle SSCB’nin bir parçası 

haline gelmiştir.  

 

Uzun süren komünizm döneminin ardından 1991’de bağımsızlığını ilan eden 

Azerbaycan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye’dir. Fakat bağımsızlığa kavuşmanın 

coşkusunu yaşayan genç cumhuriyet, pek çok sorunla karşı karşıya kalmıştır. 

Komünist dönemin otoriter merkezi yönetiminin ardından bilhassa ekonomik olarak 

kendi kendine yeterli olmaktan uzaktır. Özellikle bağımsızlığının ilk yıllarında 

yüksek enflasyon oranları, hala süregelmekte olan siyasi tekelleşme ve yolsuzluklar 

Azerbaycan’ın önemli sorunlarıdır. Siyasi iktidar ise Rusya’nın ve Batı’nın ülke 

üzerindeki nüfuz mücadelesini de göz önünde bulunduran bir denge siyaseti izleme 

çabasındadır.15  

 

Azerbaycan’ın nüfus yapısı ve iş gücü potansiyeline ait bilgileri aşağıdaki 

çizelgede görmek mümkündür.16 

 

 

 

 

                                                
14http://www.tika.gov.tr/yukle/dosyalar/ULKERAPORLARI/Azerbaycan_UlkeRaporu (05.02.2007) 
15 http://Azerbaycan.ihh.org.tr/index.html (02.03.2007). 
16 http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indıcators/2006/pdf/AZE.pdf  (15.01.2007). 
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Çizelge 6: Azerbaycan Nüfus ve İş Gücü Potansiyeli 

 

                              Yıllar 1988 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

NÜFUS         

Toplam nüfus (milyon) 6.98 7.18 7.69 8.11 8.17 8.23 8.31 8.39 

Nüfus yoğunluğu (1km ye düşen) 81 83 89 94 94 95 96 97 

Nüfusun yıllık değişimi (%) 1.5 1.4 1.2 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 

Kentsel nüfus/toplam nüfus 54.0 53.7 52.3 50.8 50.7 51.1 51.5 51.6 

İŞ GÜCÜ (çalışan nüfus)   (bin kişi)  3703 3641 3763 3778 3801 3865 3907 

İstihdam  3703 3613 3715 3727 3747 3809 3850 

Tarım  1144 1113 1484 1498 1500 1503 1510 

Endüstri  469 352 164 170 170 181 189 

Madencilik    42 42 42 42 40 

Diğerleri  2090 2148 2025 2017 2035 2083 2112 

İşsizlik  - 28 48 51 54 56 56 

İşsizlik oranı (%)  - 0.8 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 

Çalışma gücündeki yıllık değişim (%)   -0.4 0.4 0.4 0.6 1.7 1.1 

Çalışma gücüne katılma oranı (%)  93.2 85.8 74.6 73.1 71.7 77.0 71.1 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indıcators/2006/pdf/AZE.pdf (15.01.2007). 

 

1.3.1.2. Siyasi ve İdari Yapı 

 

Devlet Başkanı İlham Aliyev, Kasım 2003’de yapılan seçimlerde beş yıllık 

bir süre için Başkan seçilmiştir. Milli Meclis: 100’ü tek adaylı seçim bölgelerinden 

seçilen, 25’i ise parti listesinden gelen 125 üyeden oluşan meclistir. 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti 12 Kasım 1995 tarihinde referandum yoluyla kabul 

edilmiş olan Anayasa ile idare edilmektedir. Anayasa’ya göre; Azerbaycan Devleti 

demokratik, laik ve üniter bir Cumhuriyet’tir. Kuvvetler ayrılığı prensibi 

benimsenmiştir. Yasama yetkisi Milli Meclis’e, icra yetkisi Cumhurbaşkanına, yargı 

yetkisi de mahkemelere aittir. Cumhurbaşkanı hem devletin hem de icranın başıdır 

ve “Ferman” adı verilen hukuki kararlar verme yetkisine sahiptir. 
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Azerbaycan Cumhuriyeti “Rayon” adı verilen idari bölgelere ayrılmıştır ve 59 

rayon (bölge), 11 şehir ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nden oluşmaktadır. Bakü ve 

Gence, kendilerine bağlı Rayonları bulunması sebebiyle Büyükşehir olarak 

tanımlanmaktadır. Rayonların yürütme yetkileri münhasıran Cumhurbaşkanı 

tarafından atanan “İcra Hakimleri ” (İcra Başçısı) tarafından kullanılmaktadır. 12 

Aralık 1999 tarihinde, ilk yerel seçimler yapılmış ve İcra Hâkimiyeti sistemi ile 

birlikte belediye sisteminin de uygulamasına geçilmiştir.17 

 

1.3.1.3. Ekonomik Yapı 

 

Azerbaycan önemli bir ekonomik potansiyele sahiptir. Buna ilave olarak çok 

iyi bilinen petrol ve gaz rezervleri ayrıca iyi bir pamuk, tütün, meyve ve sebze 

üreticisi olması potansiyelini arttırmaktadır. Ancak, Sovyetler Birliği’nin çökmesi ve 

Sovyet pazarlarındaki petrol endüstrisi için gerekli olan plastik, kimyasallar, imalat 

ve sermaye malları sektörlerini sırasıyla kaybetmesi ayrıca % 20’lik meslek dilimini 

oluşturan bir milyon mültecinin yelerinin değiştirilmiş olması Azerbaycan ekonomik 

performansını çok kötü etkilemiştir. Tarım sektöründe uzun dönemli bir düşüş 

meydana gelmiştir. Bu sektör 2003’de GSMH’nın %15’den az kısmını 

oluşturmuştur, bu da 1991’deki %30’luk payın nekadarlık düşüş gerçekleştirdiğini 

göstermektedir.18 

 

Bütün bu darboğazların aşılmasında petrol rezervleri önemli bir rol oynamış, 

yıllardır petrole yatırım yapan Azerbaycan 2005 yılından itibaren milli gelire 

yansıyacak petrol gelirleri ile yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki 15 

yıl için 50 milyar $ petrol geliri bekleyen ülke somut ve yaşayabilir projelerle bu 

geliri halkın yaşam standardının yükselmesine harcayacak hedefler için 

çalışmaktadır.19 

 

                                                
17 http://www.tika.gov.tr/yukle/dosyalar/ULKERAPORLARI/Azerbaycan_UlkeRaporu (05.02.2007) 
18 http://www.un-az.org/doc/living2006final.doc (05.03.2007). 
19 İGEME. Azerbaycan Cumhuriyeti Ülke Profili, 2005, s.2.  
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Azerbaycan ekonomisi, devletin halen büyük bir ağırlığa sahip olduğu, planlı 

ekonomiden pazar ekonomisine geçiş sürecinde olan bir yapıya sahiptir. Azerbaycan 

ekonomisi, 1995 yılından itibaren IMF ve Dünya Bankası’yla işbirliği çerçevesinde 

başlatılan yeniden yapılanma ve özelleştirme programıyla hayat kazanmış ve 

ekonomideki küçülme yerini büyümeye bırakmıştır. Bu büyüme sürecinin 

başlamasında ve güç kazanmasında 1998 yılından itibaren giderek artan oranlarda 

giren enerji alanındaki yabancı yatırımların büyük etkisi vardır. Azerbaycan 

ekonomisinin sektörel açıdan iki ana başlık altında incelemek mümkündür; enerji 

sektörü ve diğerleri. Yaklaşık yüz yıldan beri Azerbaycan’da ekonominin belkemiği 

olan enerji sektörü, büyük miktarlarda yabancı yatırım çekmektedir. 2004 yılı 

itibariyle bu sektör, ülkenin tüm ihracat gelirlerinin yüzde 80’ini karşılamakta ve 

Azerbaycan ekonomisine giren toplam doğrudan yabancı yatırımların da yüzde 

97’sine tekabül etmektedir. 

 

Diğer yandan enerji sektöründe yatırımların artması, taşımacılık ve inşaat gibi 

yan sektörleri de olumlu yönde etkilemektedir. Azerbaycan’ın bağımsızlığını 

kazanmasından  bugüne kadar geçen süre içinde ekonomide tarımın ağırlığının 

azaldığı, buna karşılık enerji de dahil olmak üzere bütün olarak sanayi sektörünün 

ağırlığının arttığı gözlemlenmektedir. Sanayinin GSYİH içindeki payı 1991 yılında 

yüzde 24 iken, 2005 yılında yüzde 51,3’e yükselmiştir. Aynı dönemde tarımın 

GSYİH içerisindeki payı ise yüzde 30’dan yüzde 9,6’ya inmiştir. 2005 yılında hizmet 

sektörünün GSYİH içerisindeki payı ise % 27 civarındadır. 

 

Azerbaycan ekonomisinde son yıllarda artan doğrudan yabancı yatırımlar, 

düşük enflasyon oranları, sıkı mali politikalar ve para politikaları sayesinde yüksek 

büyüme oranları yakalanmış, dengeli bir bütçe oluşturulmuş ve makro-ekonomik 

istikrar büyük ölçüde sağlanmıştır. Hükümet, bu çerçevede petrol gelirlerinin, 

ekonominin diğer sektörlerinin kalkındırılmasında kullanılmasını amaçlayan bazı 

uygulamalara gitmekte ve bu sayede ekonomide çeşitlilik sağlanarak kalkınmanın 

sürdürülebilirliğinin temin edilmesini amaçlamaktadır. Ancak, buna rağmen 
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ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlarda istenen hızın yakalanmış olduğu 

söylemek mümkün değildir.20 

 

Çizelge 7: Azerbaycan’ın Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeleri   

 

   1995  2000  2001  2002  2003  2004 2005 

GSYİH (milyon manat) 2133.8 4718.1 5315.6 6062.5 7146.5 8530.2 11875.6 

Endüstriyel ürünler (milyon manat) 1771.1 3639.5 3769.0 4019.5 4982.1 5961.4 8861.0 

Yatırımlar (milyon manat) 228.0 967.8 1170.8 2107.0 3786.4 4922.8 5769.9 

Tarımsal Ürünler (milyon manat) 713.4 1072.6 1198.0 1289.0 1386.0 1496.3 1731.2 

Taşımacılık sektörü hacmi, 

(milyon. ton-km) 
8331 15948 18447 20277 22291 23284 26431 

Dış ticaret hacmi (milyon $) 1304.9 2917.3 3745.3 3832.9 5216.6 7131.4 8558.4 

İhracat 637.2 1745.2 2314.2 2167.4 2590.4 3615.4 4347.2 

İthalat 667.7 1172.1 1431.1 1665.5 2626.2 3516.0 4211.2 

Toplam milli gelir(milyon manat) 1340.5 3511.4 3802.0 4244.1 4978.9 6135.3 7792.3 

Kişi başına milli gelir, manat  177.2 442.9 475.8 527.1 614.0 749.4 942.0 

Aylık ortalama, ücret, manat  38849 44.3 52.0 63.1 77.4 99.4 117.9 

Kayıtlı işsiz sayısı (kişi) 28314 43739 48446 50963 54365 55945 56343 

Tüketici fiyat endeksi 

Bir önceki yılla karşılaştırma (%)  

  

511.8 

  

101.8 

  

101.5 

  

102.8 

  

102.2 

  

106.7 

  

109.6 

 Üretici Fiyat Endeksi (yıllık 

ortalama, bir önceki yıla göre, kat)  
38873 38777 101.8% 97.7% 116.1% 112.9% 118.6% 

Kaynak: http://www.azstat.org/publications/azfigures/2007/az/001.shtml#t1_5,(15.01.2007) 

 

The Economist Intelligence Unit’in Azerbaycan ile ilgili öngörüsünün 2006, 

2007 ve 2008 yılları için kapsamı aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

                                                
20 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu.  Azerbaycan Ülke Bülteni, Aralık, 2006, s.6. 
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Çizelge 8: EIU’nun Azerbaycan İçin Makro Ekonomik Tahminleri (3 Yıl) 

 

Temel Göstergeler 2006 2007 2008 

GSYİH’daki gerçek artış (%) 32.10 17.20 9.90 

Tüketici fiyat enflasyonu (ortalama; %) 8.20 9.40 8.30 

Bütçe Dengesi (% GSYİH ) -1.00 0.50 0.40 

Cari Hesap Dengesi (% GSYİH) 14.30 25.60 26.70 

Döviz oranı US$:Euro (ortalama) 0.89 0.86 0.82 

Döviz oranı US$:Euro (yılsonu) 0.87 0.84 0.80 

Kaynak: www.alacrastore.com/Country-snapshot/Azerbaijan (15.01.2007). 

 

Economist Intelligence Unit’e göre Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev otoritesini 

güçlendirmeye devam edecek, bunu da potansiyel politik rakiplerinin yerlerine 

kendine sadık olan politikacıları koyarak bu rakiplerini saf dışı bırakarak 

gerçekleştirecektir. Bu da, ona kazanmayı umduğu 2008 Cumhurbaşkanlığı yarışında 

sağlam bir destek sağlayacaktır. Ayrıca hükümet petrol sektöründeki gelirlerini 

ücretleri ve altyapıları geliştirmedeki harcamaları finanse etmek amacıyla 

kullanmaya devam edecektir. Ancak mali gevşemeler, petrol ihracatından 

kaynaklanan aşırı döviz girişi sıkı para politikasını gerektirecektir. Hükümet 

enflasyon baskısını düşürmek için paranın döviz karşısında değerlenmesine izin 

vermeye devam edecektir. GSMH’daki  reel büyümeler azalacak; 2006’da % 34,5 

2007’de % 20 civarında ve 2008’de % 11 olacaktır. Cari hesap fazlası artacak çünkü 

yüksek petrol fiyatları büyüyen ihracat hacmine katılacaktır. 

 

1.3.2. Kazakistan 

 

 Dünyada yeraltı kaynakları bakımında zengin ülkeler arasında yer alan Türk 

Cumhuriyetleri’nden biri olan Kazakistan’ın genel özellikleri, siyasi ve idari yapısı 

ve genel ekonomik görünümü aşağıda açıklanmıştır. 
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1.3.2.1. Genel Bilgiler 

 

Resmi adı Kazakistan Cumhuriyeti, yönetim şekli cumhuriyet, başkenti 

Astana (Aralık 1998’den bu yana),  resmi dil Kazakca, para birimi Tenge, yüz 

ölçümü 2.717.300 (km²), başlıca şehirleri: Almatı, Cambul, Çimkent, Türkistan, 

Karaganda, Semipalatinsk, Kökçetav, Kustanay, Turgay, Guryev Baykonur. 

Sınır Uzunlukları; Rusya Federasyonu 6.846 km, Özbekistan 2.203 km, Çin 

Halk Cumhuriyeti 1.533 km, Kırgızistan 1.051 km, Türkmenistan 379 km’dir.21  

 

Doğal kaynaklar; krom, wolfram, çinko, bakır, altın, demir, kömür, petrol ve 

doğal gaz, sanayi dalları; tarım, metalürji, hafif sanayi, petro kimyasallar ve 

tekstildir.22 

 

Çizelge 9: Kazakistan Nüfus ve İşgücü Potansiyeli  

 

Yıllar 1988 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

NÜFUS         

Toplam nüfus (milyon) 16.43 16.35 15.82 14.86 14.86 14.91 15.00 15.14 

Nüfus yoğunluğu (1km ye düşen) 6 6 6 6 6 6 6 6 

Nüfusun yıllık değişimi (%) 1.2 -1.6 -2.0 -0.2 0.0 0.3 0.6 0.9 

Kent nüfusu (%)    55.7 56.5 56.6 56.7 56.7 57.1 

İŞGÜCÜ (çalışan nüfus)   (milyon kişi)   7.36 7.48 7.40 7.66 7.84 7.90 

İstihdam 6.57 6.48 5.55 6.70 6.71 6.99 7.18 7.26 

Tarım 1.29 1.22  2.37 2.37 2.45 2.39 2.34 

Endüstri 1.42 1.36  0.83 0.82 0.86 0.87 0.89 

Diğerleri 3.86 3.90  3.50 3.52 3.68 3.92 4.03 

İşsizlik   0.81 0.78 0.69 0.67 0.66 0.64 

İşsizlik oranı (%)   11.0 10.4 9.3 8.8 8.4 8.1 

Çalışma gücüne katılma oranı (%)   66.8 70.2 70.1 70.0 69.9 69.4 

Kaynak:http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indıcators/2006/pdf/KAZ.pdf (15.01.2007). 

                                                
21 http://www.tika.gov.tr/yukle/dosyalar/ULKERAPORLARI/Kazakistan_UlkeRaporu (05.02.2007) 
22 ALTAY, Hüseyin. Türkiye Kökenli Uluslararası Firmaların Yönetimi Açısından Orta Asya’da 
Doğrudan Dış Yatırımlar, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2003, s.17. 
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Kazakistan’ın toprakları Orta Asya’da ve küçük bir bölümü de Doğu Avrupa'da 

yer alır. Ülke kuzey ve batıdan Rusya,  güneydoğudan Çin Halk Cumhuriyeti, güneyden 

Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan, güney batıdan Hazar Denizi ile çevrilidir. 

Kazakistan 2.717.300 km²’lik alanı ile dünyanın dokuzuncu büyük ülkesidir. 

Kazakistan dünyanın yeraltı kaynaklan bakımından zengin ülkeleri arasında yer alır. 

Periyodik Cetvelde yer alan 105 elementten 99 tanesi Kazakistan’da bulunmaktadır. 

Ülkenin batı kıyılarını oluşturan Hazar denizinde büyük petrol ve gaz yatakları 

bulunur. Buradaki önemli kaynaklar Makat, Dossor, Usen, Karazhanbas’dır. Aral 

Gölü’nde de önemli petrol rezervleri olduğu düşünülmektedir. Dünya çapında önemi 

olan taş kömürü yatakları Karaganda Havzası’ndadır. Bu bölge, Sovyetler Birliği 

döneminden beri önemli bir taş kömürü ihraç bölgesidir. Demir, altın, mangan, nikel 

ülkedeki önemli madenler arasında yer almaktadır. Kazakistan’da kimyasal madde 

özellikle gübre ve plastik üretimi, makine, savunma malzemeleri, tekstil, gıda 

maddesi üretimi yapılmaktadır. Ülke topraklarının dörtte biri ekonomik olarak 

kullanılabilmektedir. Buna rağmen Kazakistan ihtiyacı olan tahıl üretimini yağlı ve 

verimli step arazilerine borçludur. İhtiyaç fazlası üretimini Çin’e satmaktadır. 

 

 Ulaşımda en önemli yeri demiryolu ulaşımı almaktadır. Demiryolu uzunluğu 

14.560 km’dir. Karayolu ulaşımı 141.000 km uzunluğundadır. Uluslararası 

standartlarda olan sadece Almatı ile Astana arasındaki yoldur. Hazar denizi kıyısında 

limanlar vardır. Issık ve Ural göllerinde deniz taşımacılığı yapılmaktadır. Baykonur’da 

dünyanın en büyük hava üssü bulunmaktadır.23 

 

1.3.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

 

Kazakistan 1990’da egemenliğini, 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiş ve 

Kazakistan Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler’in bir üyesi olmuştur. 10 Ocak 1999 

tarihinde yapılan seçimlerde, Türkiye’ye yakınlığı ile tanınan Nursultan Nazarbayev 

%79,8 oranında oy alarak Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 2005’de yapılan ve oldukça 

                                                
23HAYIR, Meryem. “Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticari İlişkiler ve Coğrafyanın Buna 
Etkisi”  III. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi, Celalabad-Kırgızistan, 2005, s.409-436.  
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yüksek oranda katılımın görüldüğü (% 77) seçimlerde Nazarbayev % 91 gibi ezici 

bir oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 

 

Kazakistan Parlamentosu, Senato ve Meclis olmak üzere iki kanattan 

oluşmaktadır. Parlamentonun iki kanadının da görev süresi 4 yıl iken, son anayasa 

değişikliğiyle Meclis’in görev süresi 5 yıla, Senato’nun süresi ise 6 yıla çıkarılmıştır. 

Senato, her eyaletten ve eski başkent Almatı’dan mevcut yerel temsili organlar 

tarafından seçilen ikişer senatörden meydana gelmektedir. 7 senatör ise 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından atanmaktadır. Millet Meclisi, 

ülkenin idari-bölgesel bölünmesine uygun olarak oluşturulan seçim çevrelerinde eşit 

sayıda seçmen tarafından seçilen 67 üyeden oluşmaktadır. 1998 yılı içinde yapılan 

anayasa değişikliğiyle sayısı 77’ye çıkartılan Meclis üyelerindeki 10 milletvekili 

ilave siyasi partilerin listelerinden tek ulusal seçim bölgesine göre seçilecektir. Bu 

değişiklik, Meclis’in ikinci dönem seçimleri itibariyle uygulamaya konulacaktır.24                       

 

1.3.2.3. Ekonomik Yapı 

 

Rusya Federasyonu’ndan sonra Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri 

arasında en büyük yüzölçümüne sahip olan Kazakistan, büyük petrol rezervlerine ve 

diğer mineral ve metal kaynaklarına sahiptir. Kazakistan’ın ayrıca tarım ve 

hayvancılık alanında da büyük potansiyeli mevcuttur. 

 

Kazakistan’ın sanayisi petrol ve doğal kaynakların çıkartılması ile makine 

imalatına dayalıdır. Sovyetler Birliği’nin Aralık 1991’de dağılmasından sonra 

Kazakistan’da geleneksel ağır sanayi ürünlerine olan talebin bir anda daralması 

nedeniyle ekonomi bir küçülme dönemine girmiştir. 1992 yılında sanayinin GSYİH 

payı % 31 iken bu oran dört yıl içinde % 21’e inmiştir. Ekonominin yeniden 

yapılandırılması ve 1993 yılında ulusal para birimi Tenge’nin tedavüle sürülmesiyle 

bağımsız bir ekonomik gelişme yolunda ilerleme çabaları 1996 yılından itibaren 

sonuç vermeye başlamış Kazakistan bağımsızlık tarihinde ilk defa büyümeye geçmiş, 

                                                
24 http://tr.wikipedia.org//wiki/Kazakistan (26.02.2007). 



 23 

aynı yıl içerisinde enflasyon kontrol altına alınmaya başlanmıştır. 1997 yılında 

büyüme trendi devam etmiş ve GSYİH % 1,6 artmıştır. Fakat ekonomik büyümede 

istikrar sağlanamamış, Rusya ve Güneydoğu Asya’da 1998 yılında yaşanan krizin 

olumsuz etkisi yüzünden GSYİH bir önceki yıla göre azalmıştır. Krizi takip eden 

dönemde Kazakistan, ulusal ekonomiyi güçlendirme amacıyla bir takım önlemlere 

başvurmuş olup bu süreç halen devam etmektedir. 

 

Ekonomi politikalarında müdahaleci stratejiler izleyen Kazak hükümetinin 

temel amacı, petrol gelirlerini kullanarak ekonominin enerji dışındaki sektörlerini 

kalkındırmak, bu sayede ekonomide çeşitlilik sağlamak ve ekonominin petrole ve 

dolayısıyla dünya petrol fiyatlarına aşırı bağımlılığını kırmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda 2003 yılında açıklanan ve 2003-2015 dönemini kapsayan “Endüstriyel 

Yenilenme ve Kalkınma Programı” ile Kazakistan GSYİH’sindeki büyümenin yıllık 

bazda % 8’in üzerinde tutulması ve ekonominin çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.  

 

Kazakistan’ın artan petrol ihracatı ve enerji sektörüne giren yabancı 

yatırımlar sayesinde ülke ekonomisi yüksek büyüme oranlarına ulaşmıştır. 2003 

yılında % 9,2 oranında artan GSYİH, 2004 yılının ilk yarısında da bir önceki yılın 

aynı dönemine göre % 9,1 büyümüştür. Kazakistan Hükümeti daha önce yüzde 6,9 

olarak açıkladığı 2005 yılı büyüme tahminini de % 7,9’a yükseltmiştir. Halen sanayi 

sektörünün GSYİH içindeki payı % 33’tür ve sanayide ağırlık enerji sektöründedir. 

2004 yılının yedi aylık döneminde petrol üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre 

% 10,2 oranında artarak günde 986 bin varil seviyesine ulaşmıştır. Büyümeye 

katkıda bulunan diğer sektörler ise inşaat ve telekomünikasyondur. İnşaat 

sektöründeki büyümenin nedeni özellikle ülkenin batısında yoğun bir şekilde devam 

eden petrol tesisi ve boru hattı inşa çalışmalarıdır. Telekomünikasyon sektörüne de 

özellikle son birkaç yılda önemli miktarda yabancı sermaye gelmiştir.25 

 

 

 

                                                
25 http://www.tika.gov.tr/yukle/dosyalar/ULKERAPORLARI/Kazakistan_UlkeRaporu (05.02.2007) 
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Çizelge 10: Kazakistan’ın Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeleri 

 

    2001    2002    2003    2004    2005 

 Toplam Nüfus 14.858.348 14.858.998 14.908.990 15.012.873  15.146.181 

 Nüfus Artışı (Yıllık %)  0 0  0  1  1  

 GSYİH (Cari bin $) 22.152.689 24.636.598 30.833.657 43.151.646 56.088.035 

 GSYİH Artışı (Yıllık %) 14  10  9  10  9  

 Brüt Milli Gelir 
 (Cari fiyatlarla US $) 

1350  1520  1800  2300  2930  

 İthalat (Gıda ve Hizmet)  
(GSYİH’nın %’si) 

47  47  43  43  45  

 İhracat (Gıda ve Hizmet)  
(GSYİH’ nın %’si) 

46  47  48  52  55  

 Enerji ithalatı, net Enerji kulanımına 
göre (%) 

—94  —104  —112  - - 

 Direk Yabancı yatırımlar, net akım 
 (Ödemeler Dengesi, bin $) 

2835000  2590000 2092000 4104196 - 

 Enflasyon, GSYİH değişimlerine 
göre (Yıllık %)  

10  6  12  16  16  

Kaynak: The World Bank, Europe & Central Asia Selected World Development Indicators (15.01.2007). 

 

The Economist Intelligence Unit’in Kazakistan ile ilgili öngörüsünün 2006, 

2007 ve 2008 yılları için kapsamı aşağıdaki gibidir. 

 
Çizelge 11: EIU’nun Kazakistan İçin Makro Ekonomik Tahminleri (3 Yıl) 

 
 
Anahtar Göstergeler 2006 2007 2008 

GSYİH daki gerçek artış (%) 9.40 9.10 9.80 

Tüketici Fiyat Enflasyonu (ortalama;%) 8.60 8.10 8.00 

Bütçe Dengesi (% GSYİH) 0.60 0.30 0.50 

Cari Hesap dengesi (% GSYİH) 0.80 0.50 0.60 

Döviz Oranı US$:Euro (ortalama) 126.09 127.14 123.63 

Döviz Oranı US$:Euro (yıl  sonu) 127.00 126.80 122.40 

Kaynak:www.alacrastore.com/Country-snapshot/Kazakhstan (15.01.2007). 

 

Economist Intelligence Unit’e göre, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 

bu 3 yıl boyunca politika sahnesindeki güçlü idaresini devam ettirecektir ancak 
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yönetim içindeki politik mücadelelerin oluşumu engellenemeyecektir. Nitekim bu 

öngörü Sürücü’nün makalesinde belirttiği gibi gerçekleşmiştir: “4 Aralık 2005 

Kazakistan başkanlık seçimleri Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da seçimler 

sonrası gerçekleşen ‘renkli devrimler’ benzeri bir iktidar değişikliğinin 

Kazakistan’da da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki tartışmalar eşliğinde 

yapılmıştır. Bununla birlikte, uluslararası gözlemcilerin beklentilerinin aksine 

seçimler görece sakin geçti ve Başkan Nursultan Nazarbayev yedi yıl için iktidarını 

pekiştirmiştir. Seçimlerin en güçlü adayı resmi sonuçlara göre oyların % 91’ini 

alırken, muhalefet bloğu adaletli bir Kazakistan İçin Jarmahan Tuyakbay ile oyların 

% 6,6’sını toplayabildi. Seçimlere katılım oranı aralık ayı olmasına rağmen % 77 

oranında gerçekleşmiştir.”26 

 

EIU mali politikada gevşemeler olacağını, fakat yüksek petrol fiyatlarının 

bütçe fazlası verilmesine neden olacağını tahmin etmektedir. Tüketici fiyatları 2007 

ve 2008’de ortalama  % 8 yükselecek, Kazakistan Merkez bankasının enflasyonla 

mücadele çabalarına rağmen çoğu özellikle yatırım bakımından olan güçlü iç talep 

GSYİH büyüme oranını yıllık ortalama % 10 civarında tutacaktır. Cari hesap hem 

2007 hem de 2008’de fazla verecek, ayrıca yükselen petrol ihracat hacmi düşük 

petrol fiyatlarını telafi edecektir. 

 

1.3.3. Türkmenistan 

 

 Türk Cumhuriyetleri arasında genç nüfus potansiyeline sahip olan ve sahip 

olduğu doğal gaz rezervleri de ekonomisi çok hızlı gelişen Türkmenistan’ın yapısal 

özellikleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

1.3.3.1. Genel Bilgiler 

 

Başkent: Aşkabat, resmi dil: Türkmence, para birimi: Manat, yüzölçümü: 

488.100 km², (Toplam yüzölçümün 375.000 km²’si çöldür.). 

                                                
26 SÜRÜCÜ, Cengiz. “4 Aralık 2005 Kazakistan Başkanlık Seçimleri Üzerine Gözlemler”, Orta Asya 
ve Kafkasya Dergisi, cilt:1, no:1, s.153. 
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Önemli Şehirleri: Aşkabat, Mari (Merv), Türkmenbaşı (Krasnovotsk), 

Daşoğuz, Türkmenabat (Çarçöv), Balkanabat (Nebitdağ), Köhne Ürgenç ve 

Atamurat (Kerki). Komşuları: Sınırlarının toplam uzunluğu: 3.736 km, (İran: 992 

km., Afganistan: 744 km., Özbekistan: 1.621 km., Kazakistan: 379 km.). Madenler: 

doğalgaz, petrol, kükürt, kaya tuzu, kömür, potasyum. 

 

Sanayi: Petrokimya, tekstil, doğal gaz, gübre,  pencere camı sektörlerinden 

oluşmaktadır. Demiryolları: 2.440 km, karayolları: 24.000 km, boru hatları: 6.634 

km’si doğalgaz, 853 km’si ise petrol boru hattı olmak üzere topam 7487 km’dir.27   

 

Çizelge12: Türkmenistan Nüfus ve İşgücü Potansiyeli 

 

Yıllar 1988 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

NÜFUS         

Toplam nüfus (milyon kişi) 3.49 3.69 4.47 5.39 5.65 5.95 6.23 6.52 

Nüfus yoğunluğu (km2’ye düşen) 7 8 9 11 12 12 13 13 

İŞ GÜCÜ (Bin kişi) 1485 1592 1892 2179 2253 2320 - - 

Kullanılan (çalışabilen) 1447 1476 1749 1947 2013 2065 - - 

Tarım sektörü 594 617 784 943 980 995 - - 

Sanayi 158 160 177 262 285 285 - - 

Diğerleri 695 699 788 742 748 785 - - 

İşsiz 38 38 - 57 57 60 - - 

İşsizlik oranı (%) 2.6 2.4 - 2.6 2.5 2.6 - - 

Çalışma gücündeki yıllık değişim (%) 2.6 4.1 3.3 2.8 3.4 3.0 - - 

Kaynak:http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indıcators/2006/pdf/TKM.pdf. (15.01.2007). 

 

İran, Irak, Suriye, Anadolu Türkmen boylarına ait olanlar için “Türkmen” 

deyimi kullanılır. 1924’de Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. 7 

Ocak 1990 tarihinde ise Türkmenistan’da, seçimler yapılmış, resmi dil Türkmence 

                                                
27 TİKA. Türkmenistan ülke raporu, s.4-6. 
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kabul edilmiş, 22 Haziran 1990 tarihinde Türkmenistan egemenliğine, 27 Ekim 1991 

tarihinde de bağımsızlığına kavuşmuştur. Bugün gelişen ekonomisi ve genç nüfusu 

ile Orta Asya’nın en güçlü ülkelerinden biridir. Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk 

Türkiye tanımıştır.28 

 

Türkmenistan; Kazakistan, Özbekistan, Afganistan, İran ve Hazar denizi ile 

çevrilidir. Ülke topraklarının % 80’e yakını kum ve çakıllardan oluşan çöl bölgesi 

olan Kara Kum Çölü ile kaplıdır. Dünyanın en büyük üçüncü doğalgaz rezervlerine 

sahip olan Türkmenistan, bağımsızlığını kazanmasından kısa bir süre sonra yüksek 

yaşam kalitesini garanti etmiştir. Türkmen doğalgaz rezervlerinin yüksekliği, yabancı 

yatırımcılar olmadan işlenecek hale getirilememesi, güvensiz bir durum oluşmasına 

neden olmuştur. Başlıca sanayileri gaz, petrol ürünleri, tekstil ve gıdadır. Bir çöl 

ülkesi olan Türkmenistan’da ulaşım güzergâhı eski İpek Yolu’na paralel Doğu-Batı 

istikametinde Semerkant yönüne, oradan da Özbekistan da Aşgabat üzerinden Hazar 

denizi kıyısındaki Türkmenbaşı’na ulaşmıştır.29 

 

1.3.3.2. Siyasi ve İdari Yapı 

 

Türkmenistan başkanlık sistemi ile yönetilen, anayasasına göre, demokratik, 

laik bir hukuk devletidir. Tarafsızlık statüsü Birleşmiş Milletler tarafından 

onaylanmıştır. Halk Maslahatı milli iradenin en yüksek temsilcisi niteliğindedir. 

Ayrıca anayasa değişikliği, referandum, ülkenin ekonomik, sosyal ve politik 

gelişmesine yön verecek ana konularda tavsiyeleri tartışma ve karar alma yetkisine 

sahiptir. Ancak Halk Maslahatı yasama organı değildir. Türkmenistan’ın yasama 

organı Meclis’tir. Halk Maslahatı kararları Meclis tarafından yasalaştırılır. Meclis, 

anayasanın hazırlanması ve değiştirilmesi, kanunların yasalaştırılması, parlamento ve 

başkanlık seçimlerinin tarihlerinin belirlenmesi, başbakan yardımcılarınca yürütülen 

faaliyetlerin onaylanması, bütçenin onaylanması hususlarında yetkilidir. 

Türkmenistan’daki tek parti Demokrat Parti’dir.30  

                                                
28 http://www.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan (02.03.2007). 
29 HAYIR Meryem. a.g.m, s.409–436. 
30 Çalış, Asım. İGEME Türkmenistan Ülke Raporu, 2005,s.2. 
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Ülkede yargı gücü mahkemelere aittir. Yargı gücü, yüksek mahkeme, askeri 

mahkemeler ve kanunda gösterilen diğer mahkemeler tarafından kullanılır. Kanunları 

denetleme yetkisi başsavcıya ve ona bağlı savcıya aittir. Başsavcı beş yılda bir devlet 

başkanı tarafından atanır. 

 

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’tır. Ülke; Ahal, Balkan, Daşoğuz, Mari ve 

Lebap olmak üzere beş vilayetten oluşmaktadır. Aşkabat’ta vilayet statüsünde olup, 

bünyesinde 4 etrap (Prezident Niyazov, Azatlık, Köpetdağ; Arçabil) vardır.31 

 

1.3.3.3. Ekonomik Yapı 

 

Türkmenistan, diğer eski Sovyet Cumhuriyetleri’ne göre SSCB’nin 

dağılmasından en az etkilenen ülke olmuştur. 1992 ve 1993 yıllarında dünya 

fiyatlarıyla doğal gaz ihraç edilmesine başlanmasıyla, ülke ekonomisinde ve dış 

ticaret dengesinde önemli iyileşmeler gözlenmiştir. Bu olumlu gelişmeyle birlikte, 

1993-1994 yıllarında Ukrayna’nın ve diğer BDT ülkelerinin gaz borçlarını 

ödeyememesi Türkmenistan ekonomisinde bir likidite krizi yaratmış, 1993-1995 

yılları arasında milli gelir % 30 azalmış ve ekonomiye % 1700’lere varan bir hiper 

enflasyon ortamı hakim olmuştur. 1996 yılında dış ticaret ve döviz kuru rejiminde 

bazı reformlar başlatan Türkmen Hükümeti 1997’den itibaren enflasyonu denetim 

altına alabilmiştir. Ancak 1997’de hem tarımdan kötü hasat alınması, hem de Mart 

1997’den itibaren Rusya üzerinden BDT ülkelerine gaz verilmesinin durdurulması 

milli gelirin % 17 oranında azalmasına yol açmıştır. Bu durum ayrıca, 1997-1998 

yıllarında ülke dış ticaret ve yatırım işlemlerinin finansmanını zorlaştırmış; pamuk 

rekoltesinde yaşanan istikrarsızlık da bunlara eklenince ülkenin mali imkânları 

olumsuz etkilenmiştir.  

 

                                                
31http://www.tika.gov.tr/yukle/dosyalar/ULKERAPORLARI/Turkmenistan_UlkeRaporu.pdf 
(05.02.2007) 
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Rusya ve Ukrayna’ya yönelik doğalgaz ihracatının yeniden başlaması, dünya 

petrol ve doğal gaz fiyatlarının yüksek düzeylerde seyretmeye devam etmesi gibi 

olumlu gelişmeler sonucunda ülkede cari işlemler açığı 1999 ve 2000 yıllarında 

önemli ölçüde azalmıştır. Anılan yıllarda petrol ve sanayi üretimlerinde artış 

kaydedilmiş ve ülke ekonomisinde yaşanan bu olumlu gelişmeler sonucu ülke milli 

gelirinde büyük ölçüde artış olmuştur. 

 

Türkmenistan, dünya doğal gaz fiyatlarındaki artışın ardından özellikle enerji, 

tarım ve tüketim malları sektörlerinde yapılan büyük yatırımlar sonucunda 1999 

yılını % 16, 2000 yılını ise % 8’lik büyüme oranları ile tamamlamıştır. 2001 yılında 

ise bu rakam rekora gitmiş ve % 20,5 olarak gerçekleşmiştir. 2002 rakamları 

itibariyle de Türkmenistan % 16’lık büyüme hızı ile dünyada bu hızı yakalayan 

ülkeler arasında ilk sıralara oturmuştur. 

 

Türkmenistan’ın mevcut petrol ve doğal gaz rezervlerini kendi kendine 

geliştirmesi, finansman eksikliğinin yanı sıra coğrafyasından dolayı mümkün 

olamamıştır. Türkmenistan’ın açık denizlere sahili yoktur. Yakın bir geçmişe kadar, 

Türkmenistan’ın tek petrol ve doğal gaz ihraç seçeneği kuzeye doğru Özbekistan, 

Kazakistan ve Rusya üzerinden olmuştur. Hazar Denizi’nin hala çözüme 

kavuşturulamamış hukuki statüsü nedeniyle Türkmenistan, yabancı yatırımcıları 

ülkenin kıyı ötesi petrol ve doğal gaz potansiyelini geliştirmeleri amacıyla ülkeye 

çekme olanağını kısıtlamaktadır. 1998–2003 yılları arasında doğal gaz ihraç hattı 

konusunda sıkıntılar yaşayan Türkmenistan, son yıllarda yeni güzergâhlar için komşu 

ülkeleri ile yeni anlaşmalar imzalamaya başlamış bulunmaktadır. Gerek İran, 

Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan, gerekse hali hazırda askıya alınmış olan 

Trans-Hazar Doğal gaz boru hattı yolu ile Türkiye’ye yeni boru hatlarıyla doğal gaz 

ihraç yollarını arttırmaya çalışmaktadır. Türkmenistan’ın 2003 yılında petrol ve 

doğal gaz ihracatındaki % 38’lik artışı, daha çok uluslararası petrol ve doğal gaz 

fiyatlarının artışından kaynaklanmaktadır.32 

 

                                                
32http://www.tika.gov.tr/ /dosyalar/ULKERAPORLARI/Turkmenistan_UlkeRaporu.pdf, (05.02.2007) 
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Son ekonomik gelişmelere bakıldığında ise doğalgaz ve petrol ürünlerinden 

elde edilen ihracat gelirlerinin yükselmesi sonucunda cari hesap 2000 yılından sonra 

sürekli fazla vermektedir. Türkmenistan dünya pazarında yükselen petrol 

fiyatlarından önemli derecede fayda sağlamıştır. 

 

Rusya ile 2003 yılının baharında 25 yıllık ve 2006’nın baharında da Çin ile 30 

yıllık doğal gaz ihracatına yönelik anlaşmalar yapmıştır. Bu anlaşmalarda 

Türkmenistan’a gelecekte düzenli döviz akışının gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu 

güçlü dış pozisyon döviz rezervlerinin sürekli artmasını sağlamış ve dış borç giderek 

azalmıştır; 2005 yılında dış borç 2000 yılındaki düzeyinin yaklaşık % 60 altında 

gerçekleşmiştir. Güçlü ekonomik büyüme petrol ve doğal gaz ihracatından elde 

edilen kaynaklar düzenli döviz akışı yaratmıştır. Ancak bağımsızlığını 

kazanmasından sonra yapılan ekonomik reformlar Türkmenistan’da çok sınırlı bir 

ilerleme gerçekleştirebilmiştir.33 

 

    Çizelge 13: Türkmenistan’ın Temel Sosyo Ekonomik Göstergeleri 

 

    2001     2002     2003    2004    2005 

 Toplam nüfus 4564367  4629911  4697763  4766009  4833266  

 Nüfus artışı (yıllık %) 1  1  1  1  1  

 GSYİH (bin dolar) 3443008 4462028 5837437 6167048  6773594 

 GSYİH artışı (yıllık %) 20  -   -   -   -   

 Kişi Başına milli gelir,(US $) 730  -   -   -   -   

 İthalat (% GSYİH ) 79  53  56  57  59  

 İhracat (% GSYİH) 84  69  64  66  70  

 Enerji İthalatı, net (% Enerji 

kullanımı) 
—234  —246  —240  -   -   

 Enflasyon, GSYİH değişimlerine 

göre (yıllık %) 
14  -   -   -   -   

   Kaynak: The World Bank, Europe & Central Asia Selected World Development Indicators (15.01.2007). 

                                                
33 http://web.worldbank.org (13.02.2007). 
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Economist Intelligence Unit’e göre Türkmenistan’ın politik ve ekonomik 

sisteminde bazı küçük değişiklikler beklenebilir,  petro-kimya ve inşaat sektöründe ki 

büyüme resmi istatistik raporlarında % 20 civarında olmasına rağmen bu 

sektörlerdeki büyüme GSYİH’nın 2007 ve 2008 yıllarında ancak % 8’i civarında 

olacaktır. Economist Intelligence Unit’in tüketici fiyatları ile ilgili tahminlerinde de 

2007 ve 2008’de yıllık % 11 civarında yükselmenin olacağı görülmektedir. Resmi 

döviz kurunun da 1$ = 5,200 manat dolaylarında tutulacağı tahmini yapılmaktadır. 

Cari hesap yüksek petrol ve gaz ihraç fiyatlarının ardından fazla verecektir.34 

 

1.3.4. Özbekistan 

 

 Özbekistan diğer Türk Cumhuriyetleri’nden farklı olarak sadece doğal 

kaynak zenginliğiyle değil tarım (özellikle pamukda) faaliyetleri de gelişmiş bir 

ülkedir. Yapısal özellikleri başlıklar halinde aşağıdaki gibi açıklanmıştır. 

 

1.3.4.1. Genel Bilgiler 

 

Resmi adı Özbekistan Cumhuriyeti, başkenti Taşkent, yönetim şekli 

başkanlık sistemi, bağımsızlık tarihi 1 Eylül 1991’dir. 

 

Yüzölçümü 448.900 kilometrekare, önemli şehirleri: Taşkent, Semerkant, 

Buhara, Fergana, Andican, Termiz, Karşı, Cizzah, Namangan, Hokand, Hiva, Ürgenç 

ve Nuku’dur. Komşuları; Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve 

Türkmenistan’dır. 

 

Resmi Dili Özbekçe (Özbekçe resmi dil olmasına karşın Rusça, başta kamu 

kurumları olmak üzere yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.),  Para Birimi Sum’dır. 

 

                                                
34 http://www.alacrastore.com/Country-snapshot/Turkmenistan (16.02.2007). 
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Doğal Kaynaklar: Doğal gaz, petrol, altın, kömür, bakır, demir, alüminyum, 

çinkodur. Temel Tarım Ürünleri: Pamuk, buğday, meyve (üzüm, elma, ayva, kavun, 

karpuz), sebze (domates, patates, lahana, salatalık, biber). 

 

Temel Sanayi Dalları: Tarım makineleri, kimyasallar, metalürji, otomobil, 

tekstildir.35 

 

Çizelge 14: Özbekistan’ın Nüfus ve İş Gücü Potansiyeli  

 

Yıllar 1988 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 
NÜFUS         

Toplam nüfus (milyon kişi) 19.8 20.6 22.9 25.1 25.4 25.7 26.0 26.3 

Nüfus yoğunluğu (km2’ye düşen) 44 46 51 56 57 58 58 59 

Nüfusun yıllık değişimi (%) 2.6 2.0 1.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 

Kent nüfusu % toplam nüfus 40.7 40.3 38.3 37.0 36.7 36.5 36.3 36.1 

İŞGÜCÜ(çalışan nüfus)   (bin kişi) - - 11097 12817 13181 13597 14021 10224 

İstihdam 7312 7941 8449 9136 9333 9589 9911 10196 

Tarım 2810 3120 3485 3062 3046 3063 3068 2970 

Endüstri 1162 1201 1093 1160 1186 1223 1284 1348 

Diğerleri 3340 3620 3871 4914 5101 5303 5559 5879 

İşsizlik - - 25.0 37.5 34.8 32.0 35.0 27.7 

İşsizlik oranı (%)  - - 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 

Çalışma gücündeki yıllık değişim (%) - - 2.1 2.8 2.8 3.2 3.1 2.8 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indıcators/2006/pdf/UZB.pdf. (20.01.2007). 

 

Özbek adı, Ebu’l Gazi Bahadır Han’ın da belirttiği üzere, Altun Orda beyi 

Özbek’in adından gelmektedir. Altun Orda tahtına Özbek Han (1313-1340)’ın 

geçmesinden sonra, onun emrindeki kitlelere daha sonradan Özbekler denmeye 

başlanmıştır. Yani başlangıçta şahıs adı olan Özbek, bir zaman sonra belli bir Türk 

topluluğunun adı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özbek Türkçesi, modern Uygur 

Türkçesi ile birlikte Türk dilinin güneydoğu ya da Çağatay grubuna girer.36 

 

                                                
35 TİKA. Özbekistan Ülke Raporu, Aralık, 2004, s.6-8.  
36 http://de wikipedia.org/wiki/usbekistan (20.02.2007). 
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Özbekistan eski Sovyetler Birliği’nin en fakir bölgesiydi. Nüfusun % 60’tan 

fazlası seyrek olarak nüfuslanmış olan kırsal alandaki köylerde yaşamaktadır. Bugün 

Özbekistan dünyadaki üçüncü pamuk ihracatçısı ülke konumundadır. Ayrıca önemli 

doğalgaz kaynakları yanında kimyasal madde ve makine de üretilmektedir. Tarım 

alanlarının % 80’inde pamuk tarımı yapılmaktadır. En önemli ekim alanları Fergana 

vadisi ve Taşkent, Semerkant ve Buhara illeridir. 

 

Özbekistan ekonomisinde hüküm sürmeye devam eden devlet, ekonomide ve 

reformlarda başarısız olmuştur. Özbekistan’da ulaşım, komşularına göre iyi 

durumdadır. 1990 yılı değerlerine göre 3.460 km demiryolu hattı ve 78.400 km 

karayolu vardır.37  

 

1.3.4.2. Siyasi ve İdari Yapı  

 

Politik sistemin temelinde 8 Aralık 1992’de kabul edilen yeni Anayasa yer 

alır. Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası’nda gösterildiği gibi ülkede; yasama, 

yürütme ve yargı organlarının yetki ve görev sınırları ilkelerine uyulmaktadır. Yüksek 

(Ali) Meclis, en yüksek yasama organıdır. Yüksek (Ali) Meclis, tek meclisten 

oluşmuştur. Çok partili ve 5 yıl müddetle seçilmiş 250 meclis üyesinden ibarettir. 

Yönetim, Başkanlık sistemine dayanmaktadır. Cumhurbaşkanı 5 yıl süreyle seçilirdi. 

Ancak, anayasada yeni  yapılan düzenlemeler ile bu süre 7 yıla çıkarılmıştır. 

Özbekistan Cumhuriyeti’nin yüksek yürütme organı ‘Vezirler Mahkemesi’ denilen 

Bakanlar Kurulu’dur. Vilayet, ilçe ve beldeler, Cumhurbaşkanı tarafından atanan 

hakimler  tarafından yönetilir.38   

 

Özbekistan 20 Haziran 1990’da egemenliğini, 1 Eylül 1991’de de 

bağımsızlığını ilan etmiş ve 29 Aralık 1991’de yapılan bir referandumla bağımsızlık 

ilanı onaylanmıştır. Haziran 1989’da Özbekistan Komünist Partisi Genel Sekreteri 

olan İslam Kerimov, devlet başkanıdır ve aynı zamanda kabine başkanı olarak da 

                                                
37 HAYIR, Meryem. a.g.m., s.409-436. 
38 ÖZEROL, Işıl. TİKA Özbekistan Cumhuriyeti Raporu, Haziran, 2004, s.35. 
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yürütmenin başıdır. En yüksek yargı organı olan Ali Meclis en son Ocak 2000’de 

yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Kerimov’u tekrar göreve getirmiştir. 

 

Özbekistan’ın bugünkü sınırları, Tacikistan hariç olmak üzere 1924 yılında 

Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte Ruslar tarafından 

çizilmiştir. 1960 yılında Şerif Rashidov’un göreve gelmesine kadar Özbekistan’da 

siyasi hayata Ruslar hakim  olmuştur. 1989 yılında ülkenin çalkantılı bir siyasi 

dönemden geçtiği sırada göreve gelen İslam Kerimov, Eylül 1991’de Özbekistan’ın 

bağımsızlığını ilan etmiştir.39  

Şu anda Özbekistan’da 4 siyasi parti ve 200’den fazla dernek ve vakıf faaliyet 

göstermektedir. Bu partiler Halk Demokratik Partisi, Vatan Terakkiyatı Partisi, 

Adalet Sosyal Demokrat Partisi, Milli Tiklaniş (uyanış) Demokrat Partisi’dir. Bu 

siyasi partilerin yanı sıra, “Halk Birliği Hareketi” adıyla siyasi bir teşekkül 

bulunmaktadır.40 

İdari olarak Özbekistan, 1 özerk cumhuriyet, 12 vilayet, 123 şehir ve 156 

tümen (ilçe) yönetiminden oluşmaktadır. Her ülkenin idari şartları değişiklik arz 

ettiği için, Özbekistan’daki vilayet yönetimlerini, Türkiye’deki vilayet yönetiminden 

çok, bir eyalet sistemi şeklinde anlamak daha doğru olur. Vilayet, şehir ve tümenlerin 

en üst yöneticisine “hakim” adı verilmektedir. Bu arada, şehir yönetimleri içinde 

Taşkent şehri’nin ayrıcalıklı bir konumda bulunduğunu, idari yapı içinde tıpkı bir 

vilayet gibi temsil olunduğunu belirtmek gerekir. Vilayet hakimleri, cumhurbaşkanı 

tarafından atanır, cumhurbaşkanı tarafından görevden alınır ve bu atama ilgili 

vilayetin (Taşkent şehri dahil) mebuslar kurulunca onaylanır. Vilayetler, şehir ve 

tümenlerden (ilçe) oluşmaktadır. Vilayet hakimlerinin dışında şehir ve tümen 

hakimleri de vardır. Şehir ve tümen hakimleri (bunlar yetki bakımından Türkiye’deki 

belediye başkanlarının yetkilerinden daha fazla yetkilerle donatılmışlardır.) ise, 

vilayet hakimi tarafından atanır ve bu atama ilgili tümen veya şehir halk mebuslar 

kurulu tarafından onaylanır ve beş yıl için görev yaparlar. 

                                                
39 http://dtm.gov.tr/ead/dtdergi/ocakozel/ozbek.htm (18.01.2007). 
40 ÖZEROL, Işıl. a.g.e., s.39. 
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1.3.4.3. Ekonomik Yapı 

Özbekistan, 25 milyonu aşan nüfusu ve Sovyet döneminde inşa edilmiş 

sanayi yapısı ile diğer Cumhuriyetlere göre ekonomik olarak daha gelişmiş bir 

yapıya sahiptir. Dolayısıyla Orta Asya’da dinamik bir ekonomi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bununla birlikte sahip olduğu yeraltı kaynaklarının zenginliği ile de 

dikkat çekicidir. Ülke önemli miktarda doğal gaz, petrol ve altın rezervlerine sahiptir. 

Bağımsızlık sonrası ülkede yabancı ortaklı dört banka faaliyete geçmiştir. Ayrıca 

Semerkant’ta inşa edilen “UZDAEWOO” isimli yabancı ortaklı otomobil 

fabrikasının üretime başlamasıyla, Özbekistan’da araba üreticisi ülkeler arasında yer 

almıştır. Denize kıyısı olmayan Özbekistan’ın ekonomi açısından yaşamakta olduğu 

en büyük sıkıntı topraklarının kuraklığıdır. Aral Gölü, her yıl artan oranlarda 

kurumakta ve ülke topraklarından geçen nehirler de bu toprakların sadece yüzde 

10’luk bir kısmını tarıma elverişli bir hale getirebilmektedir. Buna rağmen pamuk 

üretiminde dünyada ön sıralarda yer alan ülkede, üretilen pamuğun yalnızca yüzde 

20’si işlenebilmektedir. Ülkenin önemli ölçekteki pamuk üretimi, doğal olarak tekstil 

alanında yabancı yatırımcıların dikkatini çekmiş ve ülkede birçok yabancı ortaklı 

tekstil yatırımları gerçekleştirilmiştir. 

Özbekistan ekonomisinde son yıllarda uygulanan politikalar, başta pamuk 

olmak üzere, ülkede üretilen hammaddelerin işlenip ürün haline getirilmesinden 

sonra ihracat yapılması ve genel ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik 

olmuştur. Bu dönemde özel girişimciliğin oluşması ve yerleşmesi için devletçe 

girişimcilere bir takım kolaylıklar sağlanmış, ayrıca döviz liberilizasyonuna yönelik 

girişimlerde bulunulmuştur. Yine aynı dönemde, ülkede büyük devlet payı olan 

bankalarından Dış İktisadi Faaliyet Milli Bankası, Asaka Bank ve Pahta Bank 

yabancı ortaklara da açılmış ve özelleştirme çalışmalarına hız verilmiştir. 

Nüfusunun yüzde 60’dan fazlası kırsal kesimde yaşayan Özbekistan’ın 

ekonomisi, genel olarak tarımsal üretime ve hammadde ihracatına dayalı olması 

sebebiyle, 1997-98  dönemindeki Asya Krizi ve 1998’de Rusya’da patlak veren mali 

krizden daha az etkilenmiştir. Özbekistan buğday ihtiyacının yüzde 90’ını kendi 

kaynakları ile karşılamaktadır. Buhara’da faaliyete geçen petrol işleme tesisi 
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sayesinde geçmişte benzin ithal eden ülke bugün benzin ihracatı 

gerçekleştirmektedir. Çörten Doğal Gaz Rafinerisi ve Almalık Dağ-Kon Fabrikaları 

da Özbekistan ekonomisi açısından önemli işletmelerdir. 

 

Özbekistan’da bağımsızlıktan sonra özellikle sanayi alanında benimsenen 

ithal ikameci anlayış sonucunda, kısa sürede enerji ve gıda sektöründe bağımsız ve 

kendi kendine yetebilen bir yapıya kavuşmuştur. Bu olumlu gelişmelerin yanında, 

Özbekistan’ın dış dünyaya açılması ve dış ticaret piyasalarında önemli bir yer 

edinebilmesi için, kısa vadede ihracata yönelik öncelikli sektörler belirlenmiş ve bu 

sektörlerdeki üretimin arttırılmasını teşvik edecek bir dizi önlem alınarak, bu 

alandaki yatırımcılara bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Orta vadede ise, uçak, 

otomobil, tarım makineleri, ekskavatör ve ağır makineler, elektronik eşya ve yerel 

hammadde ile ilaç üretimine ağırlık verilmesi hedeflenmiştir 

 

2003 yılının makro ekonomik verilerine bakıldığında denilebilir ki, 

Özbekistan istikrarlı büyümeyi yakalama çabası içindedir. Resmi açıklamalara göre, 

2002 yılında 9.687,8 milyon dolar olan GSYİH, 2003 yılında yine dolar cinsinden 

10.128,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu, sabit fiyatlarla % 4,4’lük bir artışı ifade 

etmektedir. Yani Özbekistan ekonomisi 2003 yılında % 4,4’lük bir büyüme 

göstermiştir. Diğer geçiş ekonomilerinde de olduğu gibi, Özbekistan için istikrarlı 

büyümenin sürdürülmesi, ancak maliye, para, fiyatlandırma, üretim, gelir dağılımı, 

yatırım ve benzeri ekonomik politikalarda küresel sisteme uyum sağlayacak yapısal 

değişikliklerin gerçekleştirilmesiyle mümkün olabilecektir. 2003 yılının en önemli 

ekonomik gelişmesi ise, 15 Ekim tarihi itibariyle cari işlemlerde konvertasyonun 

serbest bırakılmasıdır. Böylece ekonomide yeni bir döneme girilmiş, daha önce var 

olan farklı döviz kurları ortadan kalkmıştır.41  

 

 

 

 
                                                
41 UYSAL, Faruk. TİKA Özbekistan Ülke Raporu, Aralık, 2004, s.21-22. 
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Çizelge 15: Özbekistan’ın Temel Sosyo Ekonomik Göstergeleri 

 

       2001     2002    2003    2004    2005 

 Toplam Nüfus 25.083.312 25.451.740 25.827.922 26.209.056 26.593.124 

 Nüfus Artışı (Yıllık %) 1  1  1  1  1  

 Enerji İthalatı, net (Enerji 
kullanımının %’si) 

—10  —8  —7  -   -   

İhracat (Mal ve Hizmet) (%  
GSYİH ya göre) 

28  31  37  40  40  

 Doğrudan Yabancı Yatırım, net 
Akış (Ödemeler Dengesi, dolar) 

83.000.000 65.000.000 70.000.000 140.000.000 - 

 GSYİH (cari bin $) 11.401.351 9687951 10.128.112 12.030.023 13.666.864 

 GSYİH Artışı (Yıllık %) 4  4  4  8  7  

 Kişi başına Milli gelir, (Cari 
dolar) 

550  450  420  450  510  

 İthalat (Mal ve Hizmet)      
(GSYİH’nın %si) 

28  29  31  33  32  

Enflasyon, GSYİH 
değişimlerine göre (Yıllık %) 

45  45  27  16  16  

Kaynak: The World Bank, Europe & Central Asia Selected World Development Indicators (15.01.2007). 

 

The Economist Intelligence Unit’in Özbekistan ile ilgili yapmış olduğu 2006–

2008 yılları ile ilgili değerlendirmesi aşağıdaki gibidir: 

 

Çizelge 16: EIU’nun Özbekistan İçin Makro Ekonomik Tahminleri (3 yıl)   

 

Temel Göstergeler 2006 2007 2008 

GSYİH daki gerçek artış (%) 5.90 6.10 5.90 

Tüketici Fiyat Enflasyonu (ortalama;%) 7.60 8.40 8.20 

Bütçe Dengesi (% GSYİH) 0.20 —0.30 —0.10 

Cari Hesap dengesi (% GSYİH) 12.00 11.60 9.20 

Döviz Oranı US$:Euro (ortalama) 1219.83 1255.00 1335.83 

Döviz Oranı US$:Euro (yılsonu) 1238.00 1270.00 1400.00 

Kaynak: www.alacrastore.com/Country-snapshot/Uzbekistan (15.01.2007). 

 

Aralık 2007’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri politika sahnesinin geleceğini 

belirlemede önemli bir etken olacaktır. İslam Karimov’un üçüncü dönemini 
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Cumhurbaşkanı olarak mı geçireceği yoksa yerine bir halef mi seçeceği konusunda ki 

spekülasyonlar artarak devam edecektir. İslam Karimov seçimlerde yarışmaya karar 

verirse ciddi bir rakiple karşılaşmayacağı olasılığının çok yüksek göründüğü ve onun 

muhtemel zaferinin 2008 ve sonrasındaki politik durgunluğa zemin hazırlayacağı 

tahmin edilmektedir. 

 

 Yabancı yatırımcıları teşvik için çıkarılan bazı vergi muafiyetlerinin kısa 

dönemde mali gelirleri arttıracağı fakat uzun dönemde Batı kaynaklı yatırımları 

azaltacak yönde etki yapacağı öngörülmektedir. 

 

Rusya ve Asya’nın petrol, doğal gaz ve imalat sanayisindeki yatırımları her 

şeye rağmen GSYİH’daki gerçek artışı (Economist Intelligence Unit’e göre 2007 ve 

2008 de yıllık ortalama % 7 civarında gerçekleşecek) destekleyip hızlandıracaktır. 

Yüksek pamuk ve altın fiyatları Özbekistan’ın ticaretinde ve cari hesabında 

sürdürülebilir fazlalar yaratacaktır fakat özendirici önlemlerdeki azalışlar reformları 

olumsuz yönde etkileyecektir. 

 

Özbekistan ekonomik performansının gelişimi resmi istatistiklerinin bazen 

güvenilir olmamasından dolayı karmaşık görünmektedir. Resmi bilgilere göre 

Özbekistan ekonomisinde kaydedilen küçük durgunluklardan biri geçiş döneminde 

başlamıştır ve 1990’ların ortalarından beri ortalama % 5 civarında büyüme 

kaydedilmiştir. Bu büyüme ile kazanılan ivme 2004 ve 2005 de % 7 civarında bir 

artış gerçekleştirmiştir. Ancak, aynı zamanda resmi büyüme tahminleri ve 

kaynaklardaki bilgiler hakkında birçok sorular mevcuttur. Özel sektör aktiviteleri 

baskı altında kalmış yada  resmi olmayan sektör içinde saklı kalmıştır. Bundan başka 

son yıllardaki büyüme iç tüketimin karşılanmadan net ihracat rakamlarının 

artmasından kaynaklanmaktadır.42  

 

 

 

 
                                                
42 http://web.worldbank.org (23.01.2007). 
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1.3.5. Kırgızistan 

 

Türk Cumhuriyetleri arasında ekonomik olarak en zayıf durumda bulunan 

ülkedir.  Diğer Türk Cumhuriyetleri’nin aksine petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip 

değildir. Enerji ihtiyacının büyük kısmını zengin hidro elektrik potansiyeli ile 

karşılayan Kırgızistanın diğer yapısal özellikleri aşağıdaki gibidir. 

 

1.3.5.1. Genel Bilgiler 

 

Resmi adı Kırgız Cumhuriyeti; yönetim şekli Cumhuriyet; başkenti Bişkek; 

resmi dil; Kırgızca (Devlet Dili), Rusça, (Resmi Dil olarak anayasal statü 

verilmiştir.). Para Birimi: Kırgız Somu’dur. 

 

Yüzölçümü: 198.500 km² (kara 191.300 km², su 7.200 km²). Komşuları: 

Kuzeyinde Kazakistan, güneydoğu ve doğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, batısında 

Özbekistan ve güneybatısında Tacikistan bulunmaktadır. Kara Sınırları: Sınırlarının 

toplam uzunluğu 3.878 km’dir. Buna göre Kazakistan ile 1.051 km, Çin Halk 

Cumhuriyeti ile 858 km, Özbekistan ile 1.099 km ve Tacikistan ile 870 km 

uzunluğunda sınırı bulunmaktadır. 

 

Önemli Doğal Kaynakları: Hidro elektiriklik, kömür, altın, gümüş, civa, 

antimon, kalay, volfram, çinko, kurşun, vollastonit, infelin siyanitler ve değerli taşlar 

Temel Tarımsal Ürünleri: Pamuk, yün, deri, ipek, tütün, sebze, meyve, pirinç, et, süt, 

şeker pancarı, saman ve kenevirdir. 

 

Temel Sanayi Dalları: Tekstil, gıda, maden ve metalürji endüstrisi, elektronik, 

demir dışı metaller, şeker, ipek ve koza işleme, deri işleme, tarım ve iş makineleri, 

konservecilikdir. Temel Sanayi Ürünleri: Elektro enerji, petrol, doğalgaz, kömür, 

çimento, elektronik eşya, radyatör, cam ürünleri, ahşap ürünleridir. 
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Çizelge 17: Kırgızistan Nüfus ve İş Gücü Potansiyeli  

 

Yıllar 1988 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

NÜFUS         

Toplam nüfus (milyon) 4.18 4.34 4.62 4.93 4.97 5.01 5.07 5.12 

Nüfus yoğunluğu (km2’ye düşen) 21 22 23 25 25 25 25 26 

Nüfusun yıllık değişimi (%) 1.7 2.1 3.4 0.8 0.8 0.9 1.1 1.0 

Kent nüfusu % toplam nüfus 37.9 37.6 35.6 34.8 34.9 34.7 34.9 35.2 

İŞGÜCÜ (çalışan nüfus)   (bin kişi)   1741 1940 1977 2143 2177 - 

İstihdam 1716 1748 1641 1787 1807 1931 1991 - 

Tarım 577 572 771 946 952 835 775 - 

Endüstri 462 487 271 185 186 290 350 - 

Diğerleri 677 689 599 656 669 806 866 - 

İşsizlik - - 100 152 170 212 186 - 

İşsizlik oranı (%) - - 5.7 7.8 8.6 9.9 8.5 - 

Çalışma gücündeki yıllık değişim (%) - - 1.5 1.4 1.9 8.4 1.6 - 

Kaynak:http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indıcators/2006/pdf/KGZ.pdf (15.01.2007). 

 

Kırgızlar, Orta Asya’daki en eski milletlerden biridir. Kırgızların kendi 

devletini kurma yolundaki yolları hem çok zorlu, hem de çok uzun olmuştur. 

Bugünkü toprakları içinde egemen Kırgız devletini oluşturma imkânının tohumu 

1924 yılının Ekim ayında atıldı ve o tarihte Rusya Federatif Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti bünyesinde Kara-Kırgız Özerk Bölgesi kuruldu. Daha sonra Şubat 

1926’da, Bölge’nin adı Kırgız Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak 

değiştirildi. 1936 yılında ise, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bünyesinde 

Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti oldu. Sovyet iktidarı döneminde Kırgızlar için 

başka bir çağ başlamıştır.43  

  

Kırgızistan; Kazakistan, Çin, Tacikistan ve Özbekistan ile çevrilidir. Nüfus 

Issık Gölü’ne açılan vadilerde ve Fergana Vadisi’nde toplanmıştır. Zengin 

hidroelektrik potansiyeli, altın ve az miktarda diğer metaller, kömür, petrol ve doğal 
                                                
43 ÖZDENOĞLU, Selda. TİKA Kırgızistan Ülke Raporu, Temmuz, 2005, s.3-6. 
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gaz, civa, bizmut, kurşun, çinko en önemli ekonomik kaynaklarıdır. Kara ulaşımı 

ülke ulaşımında en önemli yere sahiptir. 370 km’lik demir yoluna sahip olan 

Kırgızistan’da Issık Gölü üzerinde gemi ulaşımı vardır.44  

 

1.3.5.2. Siyasi ve İdari Yapı 

 

Kırgız Cumhuriyeti Anayasası 5 Mayıs 1993 tarihinde Parlamento’da oy 

birliğiyle kabul edilmiş, yine aynı tarihte Yüksek Şura Genel Kurul Toplantısı’nda 

alınan kararla, ülkenin resmi adı Kırgız Cumhuriyeti olmuştur. Kırgız Cumhuriyeti 

Anayasası’na göre, Kırgız Cumhuriyeti egemen, bağımsız, hukuki ve laik devlet 

esaslarında kurulan demokratik bir cumhuriyettir. Kırgız Cumhuriyeti’nin Devlet 

Kuvveti, Cumhurbaşkanı, Yasama Meclisi ve Halk Temsilcileri Meclisi’nden oluşan 

Jogorku Keneş, Hükümet, Yerel Yönetim Organları ve Kırgız Cumhuriyeti 

Mahkemeleri eliyle yürütülmektedir. 

 

Ülkenin en yüksek yasama organı Jogorku Keneş (Parlamento)’in iki kanadı 

vardır ve 105 milletvekili bulunmaktadır. Ülkenin en yüksek icra organı hükümet, en 

yüksek yargı erki ise Anayasa Mahkemesi’dir.45 

 

Kırgızistan 7 idari bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler; Çuy, Issık-Kul, Narin, 

Talas, Calal-Abad, Oş ve Batken’dir. Kırgızistan’ın güneybatısında yer alan ve daha 

önce Oş Bölgesi’nde bulunan Batken’e, 12 Ekim 1999 tarihinde alınan kararla Bölge 

statüsü verilmiştir. Başkent Bişkek özel bir konuma sahip olduğundan, yukarıdaki 7 

bölge içerisinde yer almaz. Kırgız Cumhuriyeti’nde, demokrasi düzeninin ve 

bölgesel siyasetin temelini, devlet organlarının dışında, yerel yönetim organları da 

oluşturmaktadır. Bu şartlarda, yerel bölgelerde oluşan yönetim boşluğunu doldurma 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Merkezi kuvvet organları ile mukayese edildiğinde, yerel 

nüfusun menfaat ve ihtiyaçlarına karşı daha hassas ve yerel problemlerin çözümünde 

                                                
44 HAYIR, Meryem. a.g.m., s.409-436. 
4545http://www.tika.gov.tr//dosyalar/ULKERAPORLARI/Kırgızistan_UlkeRaporu.pdf,(05.02.2007) 
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daha etkili olan yerel yönetim organlarının güçlendirilmesinin en uygun yöntem 

olacağı düşünülmüştür.46 

 

1.3.5.3. Ekonomik Yapı 

 

Ekonomide merkezi planlamaya dayalı sistemden, pazar ekonomisine geçiş 

süreci yaşanırken, eski sistem içerisinde yaşanan 70 yıldan sonra, bütün ilişkileri 

adeta yeniden düzenlemek, büyük bir sosyal değişim olayını başlatmak doğal olarak 

uzun vadeli ve zor bir iştir. Bağımsızlıktan önceki dönemde Kırgızistan, kaynak ve 

hammadde üreten bir ülke olarak sayılmaktaydı. Bağımsızlığın ilanından sonra ise, 

Kırgızistan Hükümeti, ekonomik ve siyasi sistemlerinin reformu konusunda sürekli 

gayret göstermektedir.  

 

  Kırgızistan, diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında en çok reform 

gerçekleştiren, IMF’in desteğini ilk alan ve bölgede Dünya Ticaret Örgütü’ne ilk 

giren ülkedir. Kırgızistan, 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra, uzun vadeli 

ve kapsamlı bir ekonomik reform programını benimsemiştir. Reformlar, dönemin 

Cumhurbaşkanı Akayev’in Parlamento’ya sunduğu ve Temmuz 1992’de onaylanan, 

Ekonomik Reform Programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 1991-1994  yılları 

arasındaki dönemde hedef olarak genel liberalizasyon kabul edilmiştir. Bu dönemde, 

yerel para birimi Som tedavüle çıkarılmış ve serbest piyasa ekonomisinde geçerli 

olan işlemler deneyimden geçirilmiştir. 1994-1998  yılları arasındaki dönemde, 

hükümet, pazar ekonomisine geçiş yapmak gerektiğinin iyice farkında olarak, gerekli 

reformları gerçekleştirmiş, kitlesel özelleştirmeler yoluyla, ticari kuruluşlarda 

devletin ekonomik faaliyetlere ilişkin olarak üstlendiği rolü azaltmasını, yeni bir 

vergi sistemi kurulmasını, Merkez Bankası’na daha fazla özerklik verilmesini ve 

daha başka önlemleri almıştır. 

 

  Üçüncü ve 1998-2002  yıllarını kapsayan dönemde ise, özelleştirmenin 

sonuçlanması ve istikrarlı bir ekonomik gelişme hedeflenmiştir. 1998 yılında 

                                                
46 TİKA, Kırgızistan Ülke Raporu, s.37–38. 
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başlatılan özelleştirme süreci tarımda ve büyük sanayide tamamlanma aşamasına 

getirilmiştir. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından hazırlık çalışmaları iki yıl 

süren “Kırgız Cumhuriyeti Kapsamlı Kalkınma Çerçeve Stratejisi” adı verilen ve 

2001-2010  yıllarını kapsayan 10 yıllık Kalkınma Planı, Kırgız Parlamentosu’nun her 

iki kanadının 29 Mayıs 2001 tarihindeki ortak oturumunda kabul edilerek yürürlüğe 

girmiştir. Söz konusu planda, 1991–2000 yılları arasında gerçekleştirilen reformlar 

değerlendirilmekte ve ülkenin hâlihazırda içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal 

sorunlar üzerinde durulmaktadır. Kırgız Cumhuriyeti’nin başlıca sorunlarının artan 

yoksulluk ve dış borç yükünün ağırlaşması olduğuna dikkat çekilen Kalkınma 

Planı’nda bu sorunların giderilmesi amacıyla ülkenin insan ve doğal kaynaklarının 

kamu sektörü ve özel sektör ile uluslararası kuruluşlar arasında yapılacak işbirliği ile  

en etkin şekilde değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılacağı kaydedilmektedir.  

 

  Kalkınma Planı çerçevesinde, sürdürülebilir ekonomik büyümenin 

sağlanması, kalkınma hızının arttırılması, sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. GSMH oranının her yıl ortalama % 5 oranında artması, özel sektör 

yatırımlarının (doğrudan yabancı yatırımlar da dahil olmak üzere) GSMH’ya 

oranının % 7,5’tan %16,7’ye yükseltilmesi, bütçe açığının GSMH’ya oranının % 

8,9’dan % 1,2’ye düşürülmesi, vergi gelirlerinin GSMH’ya oranının % 12,3’ten   % 

15’e çıkartılması, dış borçların GSMH’ya oranının % 137,2’den % 72’ye 

indirilmesinin amaçlandığı da belirtilmektedir. 

 

Ülkede uygulanmakta olan yapısal reformların anahtar unsurları şunlardır: 

 

— Devletin sahip olduğu sanayi kuruluşlarının özelleştirilmesi; 

— Endüstri ve Dünya Ticaret Örgütü’nde etkinliği sağlayacak ticaret 

politikası; 

— Monopolcü pazarın tasfiyesi ve özel yabancı işletmelerin kurulmasının 

teşvik edilmesi, özel sektörün gelişimi için uygun bir ortamın oluşturulması; 

— Özel sektörün geliştirilmesi ve KOBİ’lerin gelişmesi için finans sektörü 

reformu; 

— Etkili bir sosyal güvenlik ağının kurulması. 
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Sektörel reformlar ise, tarım ve tarım ürünlerinin işlenmesi, madencilik, 

hidroelektrik üretimi ve hizmetler gibi, ekonomide yer alan anahtar sektörlerin 

gelişimini hedef almaktadır. 1992’den bu yana Kırgızistan, IMF, Dünya Bankası, 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Yatırım Garanti Teşkilatı, Asya 

Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Teşkilatı gibi birçok 

uluslararası finansal ve ekonomik kuruluşa üye olmuştur. Bu durum Kırgızistan’a, 

anılan kuruluşların finansal kaynaklarına ulaşma imkânını vermektedir.  

 

 Kırgızistan ekonomisi bağımsızlıktan sonraki dönemde büyük ölçüde tarıma 

ve altın üretimine bağlı kalmıştır. Tarım sektörü ise sermayeden ve etkinlikten 

yoksun kalmıştır. 1998 yılındaki anayasal referandumda diğer kararlar arasında 

tarımda özelleştirmeye gidilerek, tarım sektörüne ve genel ekonomiye yabancı 

sermaye girmesi için engeller ortadan kaldırılmıştır. 1998 Rusya Krizi, 

bağımsızlıktan sonraki dönemde yavaş yavaş iyileşme gösteren Kırgızistan 

ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak, buna rağmen Kırgızistan’da 1993 

yılında kişi başına düşen gelir 150 dolar iken bugün bu rakam iki katını aşmış 

durumdadır.  Hükümet para politikası ve bütçe kesintileri ile enflasyonu da kontrol 

altına almayı başarmıştır. 1993 yılında % 1500 olan enflasyon, Rusya’daki krizin 

baskısına rağmen 2000’de % 18,7’ye gerilemiştir. 1998 yılı Mart-Eylül arası 

dönemde % 160 devalüasyona uğrayan Ruble, Kırgız Somu’nun % 34 oranında 

devalüasyonu na sebep olmuştur. Rekabet şansı az olan Kırgız malları için, Rusya ile 

ihracat-ithalat işlemleri azalmıştır. Fakat ekonomik göstergelere göre Kırgızistan’ın 

1999 ve devam eden yıllardaki ihracatı 1998 yılına göre gelişme göstermektedir. 

 

  Kırgızistan’ın en önemli ihracat ürünleri altın, kömür, elektrik enerjisi, 

yiyecek ürünleri, pamuk ve yün ürünleri, makine ve ekipmandan oluşmaktadır. En 

büyük ihracat pazarı da BDT ülkeleri, Çin ve ABD’dir. 1998 yılında Rusya’da 

meydana gelen ekonomik kriz diğer BDT ülkeleri gibi Kırgızistan’ın ihracat talebini 

de olumsuz yönde etkilemiştir, yeni ihracat pazarı olarak da Almanya ve diğer Batı 

Avrupa ülkelerine yönelinmiştir. Kırgızistan’ın en önemli ithalat ürünleri ise genelde 

Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Türkiye, Almanya, ABD ve Çin’den ithal edilen 

makine ve teçhizat, yiyecek ürünleri ve ilaç gibi ürünlerinden oluşmaktadır. 
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Kırgızistan’ın uzun vadede gelişme potansiyeli göstereceği, orta vadede 

tarımın en büyük gelişme kaynağı olacağı ve madencilik ve metalürji sektörlerinin de 

gelişme göstereceği tahmin edilmektedir. Kırgızistan’da ekonomik alanda kaynak 

sorunundan çok, bir yeniden organize olma ve uyum sağlama problemi yaşandığı 

söylenebilir.47 

 

Çizelge 18: Kırgızistan Temel Sosyo- Ekonomik Göstergeleri 

 

    2001   2002    2003   2004   2005 

 Toplam Nüfus 4.954.800  4.993.200  5.038.600  5.092.802 5.156.000  

 Nüfus Artışı (Yıllık %) 1  1  1  1  1  

 GSYİH (Cari bin $) 1.525.113  1.605.640  1.919.012  2.211.535  2.440.770  

 GSYİH Artışı (Yıllık %) 5  0  7  7  —1  

 Kişi başına Milli gelir, (Cari US$) 280  290  340  400  440  

 İthalat ( Mal ve Hizmet)  
(% GSYİH) 

37  43  45  52  58  

 İhracat (Mal ve Hizmet)  
(% GSYİH) 

37  40  39  43  38  

 Enerji ithalatı, net  
(% Enerji kullanımı) 

39  53  49  -   -   

Direk Yabancı Yatırımlar, net akış 
(Ödemeler dengesi, dolar) 

5.000.000  4.700.000  45.545.000  76.891.000  -   

Enflasyon, GSYİH değişimlerine 
göre (Yıllık %) 

7  2  4  5  7  

Kaynak: The World Bank, Europe &Central Asia Selected World Development Indicators (15.01.2007). 

 

 The Economist Intelligence Unit’e göre Kırgızistan’da rüşvet yüzünden çıkan 

kargaşalar ve anayasal reformlardaki fikir birliğinin yetersiz oluşundan dolayı 

politika sahnesinde ki rahatsızlıklar devam edecektir. Yıllık GSYİH’daki gerçek artış 

hükümetin altın sektöründeki tartışmaları ve iş çevresindeki bazı olumsuz etkileri 

alacağı önlemlerle çözmesi durumunda % 4 civarında gerçekleşecektir. Enflasyon 

yükselme eğiliminde olacak fakat para talebinin de yükselmesi dolayısıyla kontrol 

edilebilecektir.48       

                                                
47 TİKA, Kırgızistan Ülke Raporu, s.40–42. 
48 http://www.alacrastore.com/Country-snapshot/Kyrgyzstan (25.01.2007). 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 DIŞ TİCARET 

 
2. Dış Ticaret 

 

Ünlü iktisat teorisyeni Adam Smith’ten bu yana, iktisat teorisinde dış ticaret 

hem önemli bir araştırma alanı hem de önemli bir tartışma alanı olagelmiştir. Adam 

Smith’le başlayan, daha sonra David Ricardo, John Stuart Mill, Alfred Marshall ile 

devam eden klasik iktisat anlayışında, dış ticaret, ticarete katılan ülkelerin ve 

dolaysıyla dünya refahının artırılmasında çok önemli bir araç olarak algılanmış; bu 

nedenle bu iktisadi düşünüş ve devam niteliğindeki iktisadi çalışmalar, serbest dış 

ticaretin önemini vurgulayıcı savlarla güçlendirilmiştir. Ancak, özellikle 1950’li 

yıllardan sonra, kalkınma iktisadının gelişmesiyle beraber, serbest dış ticarete ilişkin 

kuşkular, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından vurgulanmıştır. Bununla 

beraber, serbest dış ticaret konusundaki kuşkuların, 1950’li yıllardan önce de, 18. 

yüzyılda ABD ve Almanya’da Alexander Hamilton ve Friedrich List tarafından dile 

getirildiğini hatırlatmak gerekir. Günümüzde ise, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 

bünyesindeki ticaret müzakerelerinde, gelişme yolundaki ülkeler ve en az gelişmiş 

ülkeler tarafından, biraz da serbest dış ticaretle ilişkili olarak mevcut dünya ticaret 

sistemi konusunda kuşkuların dile getirildiği görülmektedir. 

 

Dış ticaret konusunda bazı hususları netleştirmek açısından, dışa kapalı 

ekonomi ile dışa açık ekonominin iktisadi incelemeler açısından ne anlama geldiğini 

açıklığa kavuşturmakta fayda bulunmaktadır. İktisat literatüründe, dışa kapalı 

ekonomi denildiği zaman, bundan dış ticaretin, yani ithalat ve ihracatın, özellikle de 

ithalatın kısıtlandığı, dolayısıyla, herhangi bir piyasadaki fiyatın, iç arz ve iç talep 

dinamikleri tarafından belirlendiği durum kastedilmektedir. Dışa açık ekonomi 

denildiğinde ise, ithalat ve ihracat üzerindeki kısıtlamaların tamamen kaldırıldığı, 

fiyatların uluslararası arz ve talep dinamikleri tarafından belirlendiği durum 

kastedilmektedir. Dışa açık yapılarda, uluslararası fiyatlar geçerli olurken, dışa kapalı 

yapılarda iç fiyatlar egemen olur. 
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Günümüzde, ülkeler arasında çok çeşitli ekonomik işlemler 

gerçekleşmektedir. Gerçekleşen bu ekonomik işlemler, mal hareketleri, sermaye 

hareketleri, hizmet hareketleri vb. alanlarda ortaya çıkmaktadır. Dış ticaret 

denildiğinde, bütün bu ekonomik işlemler içinden, mal hareketleriyle ilgili işlemler 

yani ithalat ve ihracat işlemleri ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinin parasal 

boyutunu oluşturan döviz hareketleri kastedilmektedir. Dış ticaret işlemleri, yani 

ithalat ve ihracat işlemlerinin, diğer ticari işlemler gibi iki boyutu bulunmaktadır. 

Ticarete konu olan malların satışı, nakliyesi, sigortası, kısacası satış sözleşmesinden 

teslime kadar olan aşamaları ile mal bedelinin ödeme şekilleri ve bedelin satıcının, 

yani ihracatçının eline geçmesi amacıyla gerçekleştirilen aşamalar dış ticaret 

dolayısıyla incelenmesi gereken konuları kapsamaktadır. 

 

Dış ticaretin nedenleri, gerek dışa açık ekonomiler, gerekse dünya refahı 

açısından sağladığı faydalar konusunda, günümüze kadar ortaya atılmış teorik 

iktisadi yaklaşımlar, dış ticaretin önemi ve doğasının anlaşılması açısından, 

incelenmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Bu nedenle, kısaca dış ticaret 

teorilerinin incelenmesi, dış ticaretle uğraşacak kişiler açısından büyük önem 

taşımaktadır.49  

 

2.1. Dış Ticaret Tanımları 

 

Dış ticaret, bağımsız ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet 

ticaretinin tümüdür. Dış ticaret, ithalat ve ihracat hareketlerinin toplamından 

oluşmaktadır50.  

 

Dış ticaret politikası, hükümetlerin ülke ticaretini sınırlandırmak ya da 

özendirmek amacıyla yaptığı düzenlemeleri konu almaktadır. Dış ticaret politikasını, 

“ülkenin dış ticaretini belirlenen hedefler doğrultusunda düzenlemek amacıyla alınan 

önlemler bütünü” şeklinde de tanımlayabiliriz. 

                                                
49DEMİR, Musa. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Detay Yayınları, Ankara, 2004, s.5–6. 
50 GÜRSOY, Yaser. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virler Odası Yayını, No:41, Ankara, Haziran 2005, s.16. 
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Dış ticaret politikası, serbest dış ticaret politikası ve koruyucu dış ticaret 

politikası olmak üzere iki dala ayrılır. Günümüzde, dış ticaret politikası denilince, 

genellikle ‘Koruyucu Dış Ticaret Politikası’ kastedilmektedir. 

 

Dış ticareti kısıtlayıcı bir hükümet politikası tüketicilerin ithal mallarına daha 

yüksek bir fiyat ödemelerine sebep olurken, liberal bir dış ticaret politikası uluslar 

arası uzmanlaşmanın sağlamış olduğu avantajlardan daha fazla yararlanılmasını 

mümkün kılmaktadır.51  

 

2.2. Dış Ticaretin Amaçları 

 

Dış ticaret politikasının amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.52 

 

Dış Ödemeler Dengesizliklerinin Giderilmesi: Dış ödemeler dengesizlikleri açık 

veya fazla biçiminde karşımıza çıkar. Dış açık veren ülkeler döviz rezervlerinin 

tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya oldukları için bu ülkelerin hükümetleri, kıt 

dövizlerin ülke dışına çıkışına sebep olan ithalatı kısıtlayıcı politika önlemlerine 

başvurabilirler. Dış açığın giderilmesi döviz gelirlerinin artırılması yoluyla da olur. 

Bunun için hükümetler ihracatı teşvik eden sübvansiyon türü politikaları 

uygulayabilirler. Bazen de hem ithalat kısıtlayıcı hem de ihracatı teşvik edici 

politikalar aynı anda uygulanabilir. 

 

Yerli Sanayiyi Dış Rekabetten Koruma: Hükümetler, ülkede uzun vadede ihracat 

potansiyeli taşıyan ama henüz yeni gelişen ve dolayısıyla yüksek maliyetlerle çalışan 

sanayi dallarını yurtdışı rekabetin yıkıcı etkisinden korumak ithalat vergileri, kotalar, 

çoklu kur, hatta ithalat yasakları gibi politikalar uygulayarak genç yerli sanayinin 

ürettiği malların ithal olanlarının yurt içi fiyatını yükselterek iç talebi yerli sanayine 

yönelik olacak şekilde tutmak isterler. Bu amaçla birbirinden farklı iki tür 

sanayileşme politikası uygulanır; ithal ikameci sanayileşme veya dışa açık 

                                                
51 http://www.maximumbilgi.com/default.asp?sx=mkl&ID=11479 (05.02.2007). 
52 GÜRSOY, Yaser. a.g.e. s.16–18. 
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sanayileşme. Birinci tür  sanayileşmede hükümet yerli sanayiyi koruyucu politikalar 

izlerken, ikinci tür sanayileşmede hükümet ihracatı  teşvik  edici  politika  izleyerek 

kısa  vadede  ülkenin  döviz gelirlerini artırmayı ve elde edilen döviz gelirleri ile 

ülkenin iktisadi kalkınması gerekli   olan   ama   ülke   içinde   üretilmeyen   yatırım   

mallarının ithal edilebilmeleri için gerekli döviz rezervlerini artırmayı hedefler. 

 

Piyasada Aksaklıkların Giderilmesi: Ülke içinde herhangi bir malın piyasası 

tekelci ise tüketiciler düşük kaliteli mala yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalabilirler. 

Çünkü tekelci piyasada üretim miktarı belli bir fiyattan diğer piyasalara nispeten 

daha düşük ve üstelik maliyetler daha yüksektir. Üretimi artırmak için fiyatların da 

artması gerekir. Bu nedenle hükümet gümrük vergilerini indirip ithal malın ülke 

içindeki tekelci piyasada üretilen mallardan daha ucuza piyasada satılmasını, 

dolayısıyla içindeki tekelci veya oligopolcü yapıyı kırmayı amaçlar. Bu amaçla 

hükümet ilgili malın ithalatı üzerine daha düşük vergi koyarak bu malın yerli sanayi 

tarafından  daha  ucuza  yerli  halka  satılmasını   sağlar.   Bu   sayede  iç piyasadaki   

rekabeti   geliştirerek,   üretim   kaynaklarının   daha   etkin   biçimde kullanımını 

sağlar. 

 

Yurtiçi İktisadi İstikrarın Sağlanması: Hükümet, istihdamın artırılması için 

gümrük tarifeleri, kotalar, vb. engeller koyarak iç talebi ithal mallardan yerli mallara 

çekmektedir. Böylece işsizlik gibi, yurtiçi makroekonomik istikrarsızlık unsuru 

önlenmiş olur. Ayrıca hükümet, iç piyasada arzı azalan ve bu nedenle fiyatı yükselen 

mallara karşı ithalatı serbest bırakarak ülkenin iktisadi birimlerinin talep fazlasını 

(arz açığını) gidermiş olur. Arz tıkanıklığının aşılması sayesinde enflasyon 

yükselmemiş ve fiyatlar genel seviyesi istikrara kavuşmuş olur. Bu uygulama ile 

piyasada arz açığı giderilmiş olmaktadır. 

 

Hazineye Gelir Sağlamak: İhracat veya ithalat üzerine konulan vergiler, bu 

vergileri tahsil eden hazinenin gelir kaynaklarından birini oluşturur. Hazinenin gelir 

elde etmesi özellikle gelişmekte olan ülkelerde önem taşır. 
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Dış Piyasalarda Tekel Gücünden Yararlanmak: Eğer bir ülke herhangi bir malın 

üretiminde tekel konumundaysa ve dış ticaret hadlerini kendi lehine değiştirmek 

ihtiyacını duyuyorsa, hükümet, bu malın ihracatına kota koyabilir. Çünkü böyle bir 

durumda malın fiyatı yükselir fiyatların yükselmesi yoluyla da dış ticaret hadleri,   

kota koyan ülke lehine değiştirilmeye çalışılır. 

 

Otarşi (Kendi Kendine Yeterlilik): Hükümetler, diğer ülkelerle olan dış ticaret 

ilişkilerini asgari düzeye indirerek sadece kendi ülke kaynakları ile yetinerek tarım, 

sanayi ve hizmetler kesiminde ilerlemeyi benimseyebilir ve bu amaçla, özellikle her 

türlü ithalatı yasaklayabilirler. Ancak dünyadaki hiçbir ülke iktisadi gelişme için 

gerekli kaynaklara eksiksiz sahip değildir; her ülke başka bir ülkenin kaynaklarına 

muhtaçtır. 

 

Sosyal Amaçlar: Bu durum özellikle ithalatı kısıtlayıcıdır. Hükümetler kamu 

ahlakını, kamu güvenliğini, insan, hayvan ve bitki sağlığını olumsuz yönde etkileyen 

malların ithalini engellemek isterler. Bu nedenle bu malların ithalatına yasaklayıcı 

politika araçları uygulanır. Benzer şekilde, bu tür malların, uluslararası anlaşmalar 

gereğince başka ülkelere ihraç edilmesi de yasak kapsamına alınabilir. 

 

Dış Siyasi Amaçlar: Uluslararası ilişkiler, esas olarak iktisadi çıkarların elde 

edilmesine ve siyasi güvenliğin korunmasına dayanır. Bu nedenle ülkeler arasında 

barışçıl ilişkiler kurulması, karşılıklı çıkarların elde edilmesinde çok önemlidir. 

Ancak aralarında barışçıl ilişkiler bulunmayan ülkeler birbirlerinden iktisadi 

çıkarlarını ve siyasi güven unsurunu karşılıklı olarak elde edemeyeceklerini bildikleri 

için birbirlerini bu çıkarlarından yararlandırmak da istemezler. Dolayısıyla 

uygulanan dış ticaret politikalarının belirlenmesinde diğer ülkelerle kurulan siyasi 

ilişkilerin de rolü vardır. Örneğin dost ülkelere karşı ithalat vergileri düşük 

tutulurken veya hiç alınmazken, diğerleri bu olanaklardan yararlandırılmaz. Ayrıca 

dost ülkeler arasında savunma sanayin ürünlerinin ticareti de söz konusu iken, diğer 

ülkelerle bu tür ürünlerin ticareti yapılmaz. 
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2.3. Dış Ticarete İlişkin Teorik Yaklaşımlar 

 

Uluslararası ekonomik ilişkiler açısından bakıldığında, ülkeler arası 

ekonomik ilişkilerde başlıca; 

— Mal akımları, 

— Hizmet akımları, 

— Faktör hareketleri,  

— Sermaye hareketleri 

 

olmak üzere dört önemli işlem grubunun varlığı tespit edilmektedir. Bunların içinde 

halen en başta geleni ve en eski olanı mal hareketleridir. Dünya ticareti önündeki 

engellerin azaltılması ile birlikte, uluslararası ticaretin gittikçe daha büyük önem 

kazanmaya başladığı görülmüştür. Nitekim konuyla ilgili istatistikler, II. Dünya 

Savaşı sonrası dönemde dünya ticaret hacminin, dünya üretiminden daha hızlı 

arttığını göstermektedir. Sermaye hareketleri faktör hareketlerinin bir parçası 

olmakla birlikte, son dönemlerde kazandığı boyutlar ve önemi dolayısıyla ayrı bir 

inceleme konusu olması gerektiği düşünülmektedir. Nitekim uluslararası literatürde 

de böyle bir tercihe gidildiği görülmektedir. Uluslararası ticaret teorisi, temelde 

konuyla ilgilenen iktisatçıların ve iktisadi akımların, ülkeler arasındaki ticarete 

ilişkin belli başlı şu sorulara aradıkları ve verdikleri cevaplardan oluşmaktadır: 53 

 

— Ülkeler birbirleriyle neden ticaret yapıyorlar,  ticaret yapma gereğini 

hissetmelerinin altında yatan nedenler nelerdir? 

— Ülkelerin birbirleriyle yaptıkları ticaretten elde ettikleri kazançlar nelerdir. 

— Ülkeler arasındaki ticaret değişim oranı/haddi ya da fiyat nasıl oluşuyor, 

bunu belirleyen temel faktörler nelerdir? 

 

Konuya ilişkin teorik yaklaşımların genel olarak incelenmesinden ve ülkeler 

arasındaki ticaretin doğasının ortaya koyduğu sonuçlardan, dış ticaretin nedenlerini 

üç ana başlık altında toplama imkânı olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar: 
                                                
53 DEMİR, Musa. a.g.e. s.6-7. 
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— Yurtiçi talebe göre iç üretimdeki farklılıklar, yani fazla veya yetersizlik 

durumu, 

— Fiyat farklılıkları, yani bir malın karşı ülkede daha ucuz veya pahalı 

olması durumu, 

— Mal farklılıkları, yani aynı ihtiyacı gideren malların farklı ülkelerde farklı 

kalite ve özelliklerde olabilmesi durumudur. 

 

 Uluslararası ticaret teorilerini “Kasik Dış Ticaret Teorileri” ve “Yeni Dış 

Ticaret Teorileri “olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

 

2.3.1. Klasik Dış Ticaret Teorileri 

 

Servetin kaynağını değerli madenler olarak tanımlayan, bu yüzden dünya 

servet stokunun sabit olduğunu ve uluslararası ticaretin, taraflardan sadece birinin 

(ihracat yapanın) yararına olacağını ileri süren merkantilist doktrin, sanayi 

devrimiyle ortaya çıkan kitlesel üretim için serbest ticaret ihtiyacını karşılayamaz 

olmuş; 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren klasik iktisat, NeDTÖngil paradigmaya 

analoji ile gelişmeye başlamış; ekonominin kuruluş ve işleyişinin NeDTÖngil 

perspektifle doğanın kuruluş ve işleyişine benzediği, bu yüzden ekonomi biliminin 

de doğayı kusursuz açıkladığı düşünülen NeDTÖngil fizik bilimine benzemesi 

gerektiği algılayışı, bir gelenek niteliği kazanmıştır. Genel olarak iktisat bilimi ve 

özelde uluslararası ticaret teorisinin temeli Simith’in “Wealth of Nations”ı 

yayımlamasıyla (1776) atılmıştır. Ricardo (1817), Smith teorisinin geçerlilik alanını 

genişletme yanında, günümüze kadar devam eden izler oluşturmuştur. İktisadi insan, 

bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler ve görünmez el ile klasik liberalizme yön 

veren Smith, Merkantilistlerin aksine, dünya toplam servetinin sabit olmadığını, 

işbölümü ve uzmanlaşma ile dünya kaynaklarının verimliliğini dış ticaretin, sadece 

bir tarafın değil, her iki tarafın ve dünyanın refahını artıracağını düşünmektedir. 



 53 

Smith, serbest ticaret ve uluslararası uzmanlaşmanın yararlarını mutlak üstünlük 

teorisi ile açıklamıştır.54 

 

2.3.1.1. Mutlak Üstünlükler Teorisi 

 

Adam Smith serbest ticaret ve uluslararası uzmanlaşmanın yararlarını 

‘Mutlak Üstünlük Teorisi’ (Theory of Absolute Advantages) ile açıklar. Buna göre, 

bir ülke karşı ülkeye göre hangi malları daha düşük maliyetle üretiyorsa o malların 

üretiminde uzmanlaşmalı ve bunları ihraç ederek pahalıya ürettiklerini  dış ülkeden 

ithal etmelidir. Burada maliyet kavramı yalnızca homojen bir faktör olan emeği 

içermektedir. 

 

Aşağıda Amerika ve Almanya arasında A ve B malları ele alınarak mutlak 

üstünlükler bir örnek üzerinde gösterilmiştir. 

 

Bir işçinin bir günde üretebildiği mallar 

   A malı                   B malı 

Amerika           50 birim               30 birim 

Almanya          20 birim               80 birim 

 

Rakamlar ilgili ülkelerde emeğin verimliliğini yansıtır; doğal olarak 

maliyetler de bu rakamların tersi ile ölçülür. Böylece verilen örneğe göre, Amerika A 

malının, Almanya ise B malının üretiminde uzmanlaşacaktır. Çünkü bu malları daha 

ucuza üretmektedirler. Diğer deyişle, söz konusu ülkelerde emek verimliliği (işçilerin 

aynı sermaye araçları ile çalışmaları durumundaki verimlilik) bu mallarda daha 

yüksektir. O halde, ABD Almanya’ya A malı ihraç edip bu ülkeden B malı ithal 

etmelidir. Böyle bir uluslararası üretim ve ticaret modeli, iki ülkenin de refahını 

artırır. Mutlak üstünlük teorisinin dayandığı temel ilkeler bunlardır.55  

 

                                                
54 BAYRAKTUTAN, Yusuf. Bilgi ve Uluslar Arası Ticaret Teorileri, Cumhuriyet Üniversitesi 
İ.İ.B.F. Dergisi, cilt 4, sayı 2, 2003, s.175. 
55SEYİDOĞLU, Halil. Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları 
No:20, İstanbul, 2003, s. 17-18. 
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2.3.1.2. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi 

 

Adam Smith’in çalışmaları; ticarette iktisat teorilerinin gelişimi konusundaki 

gerçeklere dayanmaktadır. David Ricardo 1819 yılında yaptığı “Principles of 

Political Economy” adlı kitabında Smith'in düşüncelerini bir adım ileri götürmüştür.  

 

Ricardo, ticarette önceden var olan bazı kısıtlamaları ortadan kaldırarak 

ticareti özgür bırakarak güçlü kılma gereğini ortaya koymuştur. Ricardo birçok 

sayısal örnek vererek bir ulusun dış ticarette önemli kazançlar sağlayabileceğini hatta 

yabancıların birçok konuda üstünlüğe sahip olmaları halinde bile bu ulusun kazançlar 

elde edebileceğini göstermiştir. Onun yazdıklarının farklı olması tüm uluslar 

üzerinde net etkiler yaratmasına neden olmuştur.56 

 

Ricardo'ya göre; bir ülke her iki malın üretiminde de mutlak üstünlüğe sahip 

değilse, uluslararası ticaretten yinede yarar sağlayabilir. Bunun nedeni de dış ticarette 

mutlak maliyetlerin değil, karşılaştırmalı maliyetlerin farklı olması koşuludur. 

 

Bu teorinin dayandığı varsayımlar şunlardır: 57 

 

— Uluslararası ticaretin iki ülke arasında yapılıyor olması, 

— Ticarete sadece iki malın konu olması, 

— Nakliye, sigorta gibi masrafların olmaması, 

— Ticaretin takas yoluyla yapılıyor olması, 

— Üretim faktörlerinin ülke içinde hareketli olması, ülkeler arasında ise 

hareketli olmaması, 

— Maliyetlerin, emek maliyeti bakımından üretim miktarına bağlı olmayıp 

sabit olması, 

                                                
56 LINDERT, Peter H. ,  KINDLEBERGE, Charles P. International Economics, Seventh Edition, 
1982, Irwin Publications Homewood, Illinos, 60430, p.19. 
57MUTLU, Esin Can. Uluslararası İşletmecilik, Beta Basım, No:855, İstanbul, Mayıs 1999, s.38. 
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— Teknolojinin, faktör arzlarının ve işgücü yeteneğinin veri kabul ediliyor 

olması, 

— Ekonominin tam kullanımda olmasıdır. 

 

Aşağıda; “Karşılaştırmalı Avantajlar Teorisi”ne Ricardo tarafından verilmiş 

örnek yer almaktadır: 

Kumaş (Metre)  Şarap (Litre) 

İngiltere   80    40 

Portekiz   10    20 

 

Bu örnekte bir işgücü ile üretilen mal miktarları gösterilmiştir. Örneğe göre; 

İngiltere her iki malda da mutlak avantaja sahiptir. Çünkü gerek şarabı, gerekse 

kumaşı Portekiz’den daha ucuza üretmektedir. Bu nedenle, “Mutlak Avantaj Teorisi” 

açısından bu durumda dış ticaret yapılmamalı, İngiltere daha ucuza mal ettiği için her 

iki malı da kendisi üretmelidir. Oysa “Karşılaştırmalı Avantajlar Teorisi” ne göre bu 

durumda da dış ticaret yapılabilir ve her ülke ticaretten bir kazanç sağlayabilir. 

Bunun nedeni şudur: İngiltere her iki malda da mutlak üstünlüğe sahip olmakla 

birlikte acaba bu mallardaki üstünlük derecesi aynı mıdır? Örneğe bakıldığında 

hemen görülebileceği gibi bu sorunun cevabı “Hayır” olacaktır. Rakamların dikey 

olarak karşılaştırılmasından anlaşılacağı gibi, kumaş üretimindeki üstünlük 8 kat, 

buna karşılık şarap üretimindeki üstünlük iki kattır. Bu bakımdan İngiltere kumaş 

üretmeli şarabı ise Portekiz’den ithal etmelidir. İngiltere kumaş üretiminde kar-

şılaştırmalı bir avantaja sahiptir. 

 

Portekiz ise, her iki malda da İngiltere’ye göre elverişsiz durumdadır. 

Görülüyor ki, İngiltere kumaş üretiminde uzmanlaşır ve ihraç edeceği kumaşla 

ihtiyacı olan şarabı Portekiz’den karşılarsa (Bu durumun tersi de Portekiz için 

geçerlidir) her iki ülkede dış ticaretten kazançlı çıkar. Karşılaştırmalı Avantajlar 

Teorisi’ne göre, ülkeler arasında kârlı dış ticaret için zorunlu koşul; bu ülkelerde iç 

üretim maliyetlerinin birbirlerinden farklı olmasıdır. Yukarıdaki örnekte ülkelerin 

yurt içi fiyat değişim oranlarını (göreceli fiyatları) belirlemeye çalışırsak, kumaşı 

temel aldığımızda şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır: 
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İngiltere’de iç fiyatlar, 1 birim kumaş; 6 birim şarap 

Portekiz’de iç fiyatlar, 1 birim kumaş; 2 birim şaraptır. 

 

Bu durumda, maliyet yapısından İngiltere’de kumaşın, Portekiz’de ise şarabın 

daha ucuz olduğu anlaşılmaktadır. İki ülkenin fiyatlarının farklılığı kârlı dış ticaretin 

yapılabilmesi için yeterli koşuldur. Örneğe göre; İngiltere kumaşta, Portekiz şarapta 

uzmanlaşmaya gitmelidir 

 

2.3.1.3. Karşılıklı Talep Kanunu ve Teklif Eğriler Yaklaşımı 

 

Klasik iktisatçılardan dış ticarette talep koşullarına ilk defa yer veren kişi 

John Stuart Mill (1806–1873) olmuş ve bu açıklamalarını “Karşılıklı Talep Kanunu” 

olarak ifade etmiştir. Mill’e göre iki ülkeli bir modelde, bir ülkenin karşılıklı talebi, o 

ülkenin kendi malından vereceği bir birim için öbürünün malından talep edeceği 

miktarlarla ölçülmektedir. Yani karşılıklı talep, bir birim yabancı mal karşılığında 

teklif edilen (arz) ulusal mal miktarıdır. 

 

Mill’in bu yaklaşımı, daha sonra Alfred Marshall (1842-1924) tarafından 

matematiksel olarak “Teklif Eğrileri” (Offer Curves) yardımıyla açıklanmış ve 

“Teklif Eğrileri” ile “Karşılıklı Talep Kanunu” birbirini tamamlayan analizler olarak 

yerlerini almışlardır. Eğrileri yardımıyla, Marshall ülkeler arasındaki ticarette 

gerçekleşecek değişim oranını (ticaret haddi) ve ticaret hacimlerini elde etmeyi 

başarmıştır. 

 

Teklif eğrisi, ithal malının miktarları birer birim artırılırken, ülkenin kendi 

malından önereceği miktarları gösteren eğri olarak tanımlanmaktadır. Bu eğri 

üzerindeki her nokta, hem teklif ve talep edilen miktarları, hem de bunların birbirine 

oranı olan uluslararası fiyat oranlarını (ticaret hadleri) göstermektedir. Eğrileri ve bu 

eğriler yardımıyla dış ticareti açıklamak için iç fiyat oranlarına ilişkin aşağıdaki 

örnek incelenmiştir. 
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Örnek: Rusya ve ABD olmak üzere iki ülkenin bulunduğu bir modelde ve sabit 

verim koşulları altında buğday ve kumaş olmak üzere iki malın yurtiçi üretim 

değerlerinin aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım: 

 

Buğday               Kumaş 

Rusya                                        40                        20 

ABD                                          10                        20 

 

Buna göre, Rusya’da buğday-kumaş fiyatı 40 Buğday=20 Kumaş veya 1 

Bugday = 0,5 Kumaş’tır. O zaman Rusya 1 Buğday karşılığında 0,5 Kumaş’tan daha 

düşük bir fiyattan dış ticaret yapmak istemez. ABD’de ise 1 Kumaş = 0,5 Buğday’dır 

ve bunun altındaki fiyatlardan ticaret yapmak istemeyecektir.58  

 

2.3.1.4. Faktör Donatımı Teorisi 

 

 Temelde “Karşılaştırmalı Üstünlüğe” dayanan bu teori, Betil Ohlin ve hocası 

Eli Heckscher tarafından geliştirilmiştir. Farklı malların, farklı oranda faktörler 

gerektirdiğini dile getiren bu görüş, üstünlüğün, ülkelerde bol bulunan faktörlere 

bağlı olduğunu göstermeye çalışmıştır. Üretim faktörü olarak, emek yanında 

sermayeye de yer veren faktör teorisi, şu varsayımlara dayanmaktadır; 59 

 

—  Her ülkede tam rekabet vardır. 

— Üretim araçlarının ülke içi dolaşımı serbesttir, uluslararasında bu ha-

reketlilik yoktur. 

— Üretimde ölçeğe göre sabit maliyetler geçerlidir. Üretim araçları aynı 

oranda artırılınca maliyetler aynı kalır. Buna karşılık bir üretim aracı 

sabitken, diğeri artırılırsa, artan üretim aracının verimi düşer. 

— Çeşitli ülkeler arasında zevkler benzeşirler. 

                                                
58DEMİR, Musa. a.g.e. s.8–10. 
59ZÜGÜL, Muhittin. Reform Ülkelerinin Dış Ticaretinde Barter ve Diğer Ödeme Şekilleri-
Kırgızistan Örneği, Yayınlanmamış Doktara Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul, 1998, s.42–44. 
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— Üretim her ülkede aynı şekilde yapılır. 

— Ülkelerin sahip oldukları bütün üretim araçları kullanılmaktadır. 

 

Farklı ürünlerin üretiminde kullanılan faktörler, üretimde uzmanlaşmaya 

uygun olarak kullanılırsa, ülkelerin dış ticaretten kazançlı çıkacağı gösterilmeye 

çalışılmıştır. Buna karşılık ülkeler dış ticarete girmediği zaman kaynak israfı ve 

ulusal refahta düşme söz konusudur. 

 

Heckscher-Ohlin tarafından geliştirilen faktör kuramına göre bir ülke, bol 

olan faktörü kullandığı ürünleri ihraç eder. Ancak 1947 yılı verileriyle ABD dış 

ticaretinde girdi-çıktı tablolarını ele alan Leontief, sermaye bolluğu bulunduğu 

seneler söz konusu ülkenin fazla sermaye kullanan değil, fazla emek kullanan 

mallarda karşılaştırmalı avantajı bulunduğunu göstermiştir. 

 

İhracat sanayisi ile ithal ikamesi sanayisindeki yeni kapasitenin, sermaye-

emek oranlarını karşılaştırırken, sermayeyi, senede bir milyon dolarlık mal üretimi 

için, gereken yeni sermaye olarak ölçmüştür. Bu miktar, toplam Sermaye-Hasıla 

Oranıdır. Emek için de, 1 milyon dolarlık ek ürün üretmek için gerekli işgücü olarak 

kabul edilmiştir. Sonuçta, ithalat ikamesi sanayisinde, sermaye-emek yoğunluğunun 

ihracat sanayisinden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Bu durum, bir paradoks olarak görülmüştür. Çünkü ABD sermaye yoğunluğu 

fazla olan değil, emek yoğunluğu fazla olan malları ihraç etmekteydi. Leontief, bu 

paradoksun nedeninin, Amerikan emeğinin diğer yerlerdeki emeğe göre, daha 

verimli olduğu şeklinde açıklıyordu. Oysa aynı verimlilik sermaye için de geçerliydi. 

Bunun yanında, Amerika’da sermaye yoğun malların daha fazla tercih edilmesi de 

düşünülemezdi. Çünkü çeşitli ülkelerin tercihleri arasında fazla fark olmadığı kabul 

ediliyordu. Bu açıklamalara, Amerika ihracatının, ithalatının iki katı olduğu ve bu 

ülkenin büyük ölçüde borç verdiği ve yardım yaptığı gerekçeleri ile eleştiriler 

yöneltildi. Ayrıca, Avrupa’da sanayi büyük ölçüde yok olduğu için normal sanayi 

ürünleri ihracatını yapamıyordu. 
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Bu eleştiriler üzerine Leontief, çalışmasını 1951 yılı için tekrar yaptı. Ancak, 

bu dönemde, ihraç mallarının emek yoğunluğu azalmış ve ithal ikamesi sanayisinde 

de sermaye yoğunluğu biraz azalmıştı. Bu çalışmanın sonuçları da, bir öncekini 

desteklemiştir. 

 

Bu yeni çalışmaya da, çeşitli itirazlar olmuştur. Üretimde, emek ve sermaye 

dışındaki faktörlere yer vermemesinin yanında, her ülkenin aynı malı, aynı teknikle 

ürettiği varsayımının gerçekleşmemesi gibi nedenlerle genel kabul görmemiştir.60 

 

2.3.2. Yeni Dış Ticaret Teorileri 

 

1960’lardan sonra uluslararası ticaretin nedenlerini açıklamaya yönelik olarak 

bazı yaklaşımlar ortaya atılmıştır. Bu yaklaşımların bazıları aşağıda kısaca 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

2.3.2.1. Nitelikli İşgücü Teorisi  

 

 Keesing ve Kenen gibi yazarlar, sanayi ülkeleri arasındaki dış ticaretin büyük 

bir bölümünün nitelikli işgücü farklılıkları ile açıklanabileceğine işaret etmişlerdir. 

Bu görüşe göre, belirli türlerdeki mesleki veya nitelikli işgücü bakımından zengin 

ülkeler, üretimi büyük ölçüde bu faktörlere bağlı olan mallarda uzmanlaşırlar. Öte 

yandan, niteliksiz emeğe bol olarak sahip bulunan ülkeler ise yoğun biçimde 

niteliksiz emeği içeren malların üretiminde üstünlüğe sahip bulunmaktadırlar.         

   

Bu açıklamadan anlaşılacağı gibi, faktör donatımı teorisi ile nitelikli işgücü 

(skilled labor) hipotezi arasında büyük bir benzerlik vardır. Gerek işgücünün eğitil-

mesi, gerekse fiziki sermayenin yaratılması tasarrufu gerektirir. Gerçek hayatta, 

nitelikli emek-yoğun mallarla sermaye-yoğun mallar genellikle birbirinin 

aynısıdırlar. O yüzden bazı iktisatçılar bu ikisinin “türetilmiş” (man-made) kaynaklar 

                                                
60 ZÜGÜL, Muhittin. a.g.e. s.42–44. 
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adı altında birleştirilmesini önerirler. Heckscher-Ohlin teorisinin bu yönde 

değiştirilmiş şekline “neo-faktör donatımı” teorisi denmektedir. 

 

Çizelge 19: Bazı Sanayileşmiş Ülkelerin Faktör Donatımları (1980) 

 

Ülke Fiziki 
sermaye 

AR-GE 
elemanları 

Nitelikli 
emek 

Yarı 
nitelikli 
emek 

Düz işçi Tarımsal 
arazi 

ABD 33.6 50.7 27.7 19.1 0.19 29.3 

Japonya 15.5 23.0 8.7 11.5 0.25 0.8 

Batı Almanya 7.7 10.0 6.9 5.5 0.08 1.1 

Fransa 7.5 6.0 6.0 3.9 0.06 2.6 

İngiltere 4.5 8.5 5.1 4.9 0.09 1.0 

Kanada 3.9 1.8 2.9 2.1 0.03 6.1 

Diğer Ülkeler 27.3 0.0 42.7 53.0 99.32 59.1 

Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 100.0 

  

 

Nitekim uygulamalı çalışmalar da nitelikli emeğe kıt, toprağa bol olarak sahip 

olan az gelişmiş ülkelerin daha çok ilkel tarım ürünü; vasıflı emek bakımından 

göreceli zengin gelişmiş ülkelerin ise yoğun biçimde sanayi ürünü ihraç ettiklerini 

ortaya koymaktadır. Çizelgedeki rakamlar da dünya nitelikli emek arzının önemli bir 

bölümüne sahip (1980 yılında % 27,7) ABD’nin bu tür sanayi mallarının üretiminde 

karşılaştırmalı üstünlük elde edeceğini gösteriyor. 

 

2.3.2.2. Teknoloji Açığı Teoremi 

 

Teknoloji açığı hipotezi 1961’de Posner tarafından ortaya atıldı. Bu teoriye 

göre, sanayileşmiş ülkeler arasındaki ticaretin büyük bir bölümü yeni mal ve üretim 

süreçlerine dayalıydı. Bunlar çoğunluğu ileri sanayileşmiş ülkelerde kurulu bulunan 

yenilikçi firmalar tarafından geliştirilirler ve yenilikler, patent ve fikri mülkiyet 

hakları yasalar ile korunmuştur. Başka bir deyişle, bir yeniliği ilk kez bulan firma 
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onun monopolcüsü olur. Başkalarının, o buluşu izinsiz kullanması değinilen bu 

yasalarla önlenirdi. 

 

Dolayısıyla teknoloji açığı hipotezine göre, yeni bir mal veya üretim süreci 

bulan sanayileşmiş ülkeler, bu malların ilk ihracatçıları olurlar. Ancak zamanla 

teknoloji taklit yoluyla, ya da serbest bir mal durumuna gelerek öteki ülkelerin eline 

geçtikten sonra, o ülkeler emeğin ucuzluğu veya doğal kaynak üstünlükleri nedeniyle 

söz konusu malı ilk icat edenden daha ucuza üretirler. Böylece adı geçen mal daha az 

gelişmiş durumdaki bu ülkeler tarafından ihraç edilmeye başlanır. Malı ilk icat 

edenler bu ülkelerle rekabet edemedikleri için onu şimdi dışarıdan ithal ederler. 

Bunun en tipik örneği dokumacılık ürünleridir. Bir zamanlar İngiltere dünyanın en 

büyük tekstil ihracatçısı olmuştur. Fakat az gelişmiş ülkelerin tekstil üretimine 

başlamalarından sonra İngiltere'nin üretimi azalmış ve hatta bu ürünlerin dışarıdan 

ithal edilmesi gerekmiştir. 

 

Heckscher-Ohlin modeli, bütün ülkelerin aynı üretim teknolojisine serbestçe 

ulaşabildikleri ve bunları kullanmalarında bir engel bulunmadığı varsayımına 

dayanmıştır. Kimi endüstriler, ülkeler arası aynı teknoloji varsayımına uygun olarak 

değerlendirilmiştir. Ama büyük bir endüstri grubu için bu varsayım gerçekçi değildir. 

Çoğu firmalar, teknolojiyi genellikle “ticari sır” olarak gizli tutarlar. Sözünü 

ettiğimiz patent, sınaî ve fikri mülkiyet hakkı yasaları da onlara bu yasal olanağı 

sağlar. 

 

Bu teoremi test etmek için özellikle Amerikan ekonomisi üzerinde sayısız 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, bir endüstrinin net ihracat miktarı ile o 

endüstrideki araştırma ve geliştirme (AR-GE) yatırımları arasında yüksek bir 

korelasyon olduğunu gösteriyor. Bu ise teknolojik gelişmeye dayalı teoremlere güçlü 

bir destek sağlar. 

 

Diğer yandan Çizelge 19’daki rakamlardan dünyadaki araştırma ve geliştirme 

elemanlarının yüzde 50,7’sinin (1980) ABD’de bulunduğu ve bu oranın öteki 

sanayileşmiş ülkelerden çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu da ABD’nin 
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karşılaştırmalı üstünlüğünün özellikle ileri teknoloji içeren ürünlerde olduğu 

biçiminde yorumlanabilir.61 

 

2.3.2.3. Ölçek Ekonomileri Teorisi 

 

 Toplam üretim maliyetleri içinde sabit maliyetlerin büyük oranlara ulaştığı, 

dolayısıyla azalan maliyet artan verim koşullarında üretimi gerektiren sanayi 

dallarında, optimum ölçeğe ulaşılabilmesi için başlangıçta iç talebin önem taşıdığı, 

bu nedenle geniş iç pazara sahip ülkelerin bu tür yatırım alanlarında uzmanlaşıp 

avantaj sağlayabilecekleri görüşüne dayanmaktadır. 

 

2.3.2.4. Ürün Dönemleri Teorisi 

 

 Bu teori Raymond Vernon tarafından ortaya atılmış olup, teknoloji açığı 

teorisine benzemekte ve radyo, renkli televizyon, yarı geçişken mikroçipler bu 

dönemleri geçiren ürünlere örnek verilmektedir. Teoriye göre, gelişmiş sanayi 

ülkeleri standart olmayan malları, daha az gelişmiş ülkeler ise standart malları ihraç 

ederler. 

 

2.3.2.5. Tercihlerde Benzerlik Teorisi 

 

Brunstam Linder tarafından ortaya atılan teorinin dayandığı ana yaklaşım, 

homojen nitelikte olmayan sanayi mallarının ticaretinin üretim maliyetlerinden çok, 

ülkeler arasındaki zevk ve tercihlerin benzerliğine bağlıdır. Buna göre, bir ülkenin o 

ülkenin iç piyasa talebini karşılamak için ürettiği malları ihraç edebileceği en uygun 

dış pazarlar da tercihleri kendisininkine benzeyen diğer ülkeler olacaktır. 

 

 

 

 

                                                
61 SEYİDOĞLU, Halil. a.g.e. s.81-83. 
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2.3.2.6. Monopolcü Rekabet Teorisi 

 

Bu yaklaşım dış ticaretin nedenini mal farklılaştırması ile açıklamaya 

çalışmakta ve özellikle otomobil sektörünü bu konuda örnek olarak kullanmaktadır.62  

 
2.4. Dış Ticaret Çeşitleri 
 

Dış ticaret çeşitleri en genel haliyle aşağıdaki gibi bir ayrıma tabi tutulmuş ve 

kısaca açıklanmıştır. 

 

2.4.1. Normal Ticaret 

 

Bir ülkenin dış ticaret ve kambiyo rejimleri kapsamında,   serbest döviz ile 

yapılan, mevzuat ile özel bir ayrıcalık tanınmayan ticarettir. 

 

2.4.2. Bağlı Ticaret 

 

İki ülke arasında yapılan ticari sözleşme gereğince ihracatçı ülkenin ithalatçı 

ülkeden ihracat bedeli için döviz dışında bir işlem talep etmesi şeklinde yapılan 

ticarettir.       

 

2.4.3. Sınır Ticareti 

 

Komşu iki ülke arasında özel anlaşmalara dayanılarak yürütülen ve her iki 

ülkenin sınır ve kıyı bölgelerine yakın yerleşim yerlerini kapsamına alan ticarettir. 

 

Ülkemizde “Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Karar” 10.04.2003 

tarih ve 25075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu karar ile Artvin, Ardahan, 

Ağrı, Kars, Iğdır, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Ş. Urfa, G.Antep, Kilis ve Hatay 

illerinde, il özel idaresi, ticaret veya sanayi ve ticaret odası, esnaf ve sanatkârlar 

                                                
62 DEMİR, Musa. a.g.e.  s.14–15. 
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odası ile ilgili ihracatçı birlikleri katılımıyla anonim şirket tarafından işletilecek sınır 

ticaret merkezlerinin kurulabilmesi imkânı getirilmiştir. Mücavir (komşu il) 

kapsamında olan Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Diyarbakır ve Adıyaman illeri de sınır 

ticareti uygulama kapsamına alınmıştır. Sınır ticaret merkezlerinde faaliyet 

göstermek üzere mağazalar kurulacaktır. Mağaza işletme izinleri verilecektir. İthalat 

ve ihracat bu merkezlerin işleticisi (kurulacak anonim şirket veya şirketler) ve 

işletme izni alarak faaliyete geçecek mağaza sahipleri tarafından yapılacaktır. Bunlar 

da getirilen eşyaları, kapsamdaki illerdeki uygunluk belgesi sahibi esnaf ve tüzel 

kişilere dağıtacaktır. Ayrıca yolcular da, mağazalardan yolcu beraberi uygulaması 

kapsamında eşya satın alabileceklerdir. 4910 sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına ilişkin Kanunla, sınır ticareti merkezlerinin Türkiye Cumhuriyeti 

gümrük sınırları dışında sayılması ve gümrük vergilerinin Bakanlar Kurulunca tespit 

edilebilmesi imkânını getirmiştir. 

 

2.4.4. Serbest Bölge Ticareti 

 

Serbest bölgeler, bir ülkenin ulusal egemenlik sınırları içinde bulunmakla 

birlikte, gümrük sınırları dışında kalan, ülkede geçerli olan mali ve ekonomik 

mevzuatın kısmen veya tamamen dışında tutulduğu bölgelerdir. Serbest bölgeler, 

Ticaret Serbest Bölgesi ve Üretim Serbest Bölgesi olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

Ülkemizde ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve 

teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde 

temin etmek,   dış finansman ve ticaret imkânlarından daha fazla yararlanmak üzere 

kurulmuş olan serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin 

yasal düzenlemelerin uygulanmadığı, yapılan sınaî ve ticari faaliyetler için daha 

geniş muafiyet ve teşviklerin tanındığı, ülkenin diğer kısımlarından fiziki olarak 

ayrılan ve ticari, endüstriyel ve hizmet faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir. Serbest 

bölgelere, serbest dolaşımda olan ve olmayan her türlü eşya konulur. 

 

Eşyanın serbest bölgede bekleme süresi sınırsızdır. Ancak Gelirler Kanunu. 

Md.156, Geçici Yeni. Md. 664'e göre genel antrepolarda olduğu gibi serbest 
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dolaşımda giriş beyannamesi verilmesinden sonra eşyanın serbest bölgede bekleme 

süresi bir ay ile sınırlandırılmıştır. Diğer taraftan dahilde işleme veya gümrük kontrol 

altında veya geçici ithalat rejimine tabi olduğu halde serbest bölgede (işleme 

faaliyetine tabi tutulmak için) depolanan eşyada bekleme süreleri ilgili rejimin izin 

süresi ile sınırlıdır. 

 

Serbest Bölgeler ile ilgili olarak 04.09.2004 tarih ve 25573 sayılı Resmi 

Gazete'nin, 85 no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde “3218 sayılı Serbest 

Bölgeler Kanunu’nda 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yapılan düzenlemelere ilişkin 

açıklamalar yer almaktadır.63  

 

2.5. Dış Ticarette Ödeme Biçimleri 
 
 

Dış ticarette karşılaşılan ödeme şekillerini aşağıdaki gibi göstermek 

mümkündür. Bu ödeme şekillerinden ilk dördü yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 
— Peşin Ödeme, 

— Mal Mukabili Ödeme, 

— Vesaik Mukabili Ödeme, 

— Akreditifli Ödeme, 

— Malın Elden Çıkarılmasından Sonra Ödeme, 

— Kabul Kredili Ödeme, 

— Açık Vadeli Ödeme, 

— Karşı Ticaret (Countertrade).  

 

olarak sayılabilir. Bu saydıklarımızdan karşı ticaretle ödeme (Countertrade) şeklinde, 

mal karşılığı mal ile ödeme gerçekleşir, bundan dolayı bir ödeme şekli olarak kabul 

edilmektedir. Bu ödeme şekilleri kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir. 

 

                                                
63GÜRSOY, Yaser. a.g.e. s. 25-26. 
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2.5.1. Peşin Ödeme (Cash In Advance/ Advance Payment) 
 
 

İthalatçı açısından en riskli, ihracatçı açısından da en güvenli ödeme şeklidir. 

Peşin ödeme ithalatçının mal bedelini kendi bankası aracılığıyla ihracatçıya ödemesi, 

ihracatçının da bedelini tahsil ettiği malı ithalatçıya göndermesi suretiyle gerçekleşir. 

Bu ödeme şeklinde malın satıcısı tamamen emniyette olduğu halde, alıcı büyük bir 

riskle karşı karşıyadır. 

 

Satıcı malları göndermez veya gönderdiği mallar siparişe uygun bulunmaz ise 

ithalatçı güç durumda kalacak ve zarara uğrayabilecektir. Bu nedenle peşin ödeme 

şekli ithalatçının almaya çok istekli olduğu, ihracatçının pazarda adeta bir tekele 

sahip bulunduğu malların alım satımında ve satıcının malları siparişe uygun olarak 

teslim edeceği hakkında alıcıya yeterince güvence sağladığı durumlarda kullanılır. 

 

Ancak alıcı (ithalatçı), satıcının (ihracatçı) mal bedelini peşin olarak tahsil 

ettikten sonra malları göndermeme riskine karşılık, satıcıdan peşin ödeme garantisi 

(Advance Payment Guarantee) talep edebilir (Bu hususta tarafların karşılıklı 

anlaşmaları çerçevesinde işlem yapılacağı tabiidir). 

 

 Alıcı (ithalatçı) peşin ödeme konusu mal bedelini transfer ettirmek üzere 

bankasına müracaat eder ve alıcının bankası da aldığı transfer talimatını, satıcının 

ülkesindeki muhabir bankası kanalıyla yerine getirir, muhabir banka kendisine 

gönderilen ödeme talimatı çerçevesinde mal bedeli olan bu tutarı satıcı tarafa öder. 

Mal bedelini peşin olarak tahsil etmiş olan satıcının yükümlülüğü ise; mallarını 

sipariş edilen şartlara uygun olarak yükleyerek vesaiki alıcısına göndermektir. Alıcı 

mal bedelini çekle, elden nakit olarak (efektif) ya da havale yoluyla (çoğunlukla 

SWIFT ile) öder.64 

 

 

 

                                                
64 YENİ, Coşkun. Bankalar ve Dış Ticaret Firmaları için Uluslararası Ticarette Ödeme          
Yöntemleri, Alfa Basım Yayın no:1576, İstanbul, 2005, s.6–7. 
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2.5.2. Mal Mukabili Ödeme (Cash On Delivery / Cash Against Goods) 
 
 

Bu ödeme şeklinde mal ithalatçı ülkeye gelir, ithalatçı firma tarafından 

gümrükten çekilir ve ödeme daha sonra yapılır. 

 

Mal mukabili ödeme ihracatçı açısından riskli, ithalatçı açısından ise caziptir. 

İthalatçı mal bedelini vadesinde nakit olarak ödemeyip, ihracatçının göndermiş 

olduğu poliçeyi kabul ederse, ödeme şekli kabul kredili mal mukabili olur. 

 

— İki firma aralarında sözleşme yaparlar. 

— İhracatçı firma malı gönderir. 

— İhracatçı firma belgeleri doğrudan ithalatçıya gönderir. 

— İthalatçı firma malı gümrükten çeker. 

— İthalatçı firma kendi bankasına mal bedelini öder ve transfer yaptırır.65 

 

Bu tip ödeme şekli; 

— Her iki tarafın birbirini çok iyi tanıyor olması ve problem çıkma 

ihtimalinin çok zor olması, 

— Alıcının, satıcının bir temsilcisi veya şubesi olması, 

— Satıcının dış pazarlara yeni girmesinden dolayı pazarda tutunabilmek için 

başlangıçta azami tavizi göstermek zorunluluğunu hissetmesi, 

— Mevzuatın bu ödeme şeklini şart koşması, 

— Satıcı ülkenin ekonomik ve mali koşullarının iyi olmamasından dolayı 

ihracatçının ödeme şekli pazarlığı yapacak kadar güçlü olmaması 

durumlarında kullanılır. 

 

Alıcı mal bedelini çekle (banka ya da şahıs çeki), elden nakit olarak (efektif) 

ya da havale yoluyla (çoğunlukla SWIFT ile) öder.66 

 

                                                
65ATAMAN, Ümit; SÜMER, Haluk. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi, Türkmen 
Kitabevi, İstanbul, 2003, s.29. 
66 YENİ, Coşkun. a.g.e. s.7–8. 
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2.5.3. Vesaik Mukabili Ödeme (Payment Cash Against Documents) 

 

 
Vesaik mukabili ödeme, ithalatçı firmanın bankası tarafından bedelin 

ihracatçı firma bankasına ödenmesi karşılığında belgelerin teslimini öngören ödeme 

şeklidir. Belgeler, mali belgeler veya ticari belgeler anlamına gelir. 

 

Bu ödeme şeklinde mal ihracatçı tarafından sevk edildikten sonra belgeler 

tahsil emri ekinde ihracatçı bankasına veya ithalatçı bankasına verilir. Tahsil emrinde 

belgelerin hangi şartlarda alıcıya teslim edileceği, ödenmemesi halinde ne yapılacağı, 

faiz ve komisyonunun kime ait olacağı, tahsil edilen paranın ne şekilde transfer 

edileceği belirtilir. İhracatçı bankası veya doğrudan bu talimatı olan ithalatçı bankası 

da talimat gereği mal bedelini tahsil ettikten ve kabul kredili vesaik mukabili ödeme 

şekli söz konusu ise, poliçenin ithalatçı tarafından kabulünden sonra belgeleri 

ithalatçıya teslim eder. İthalatçıda malı gümrükten çeker. 

 

Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar: 

Amir (Mudi): Belgeleri, tahsil emri ekinde bankasına veren ihracatçıdır. 

Tahsile gönderen banka: Amirin tahsil işlemini yapması talimatını verdiği 

bankadır. 

Tahsil eden banka: Gönderen bankadan aldığı tahsil talimatına göre 

muhataptan (ithalatçı) tahsil işlemini yapan ve poliçeyi kabule sunan 

bankadır. 

Muhatap: Tahsil emrine göre belgelerin ibraz edildiği ithalatçıdır. 

 

Tahsil ile ilgili belgeler genellikle ihracatçılar tarafından kendi bankalarına 

verilir ve o banka aracılığı ile tahsil eden bankaya gönderilir. Ancak ihracatçıların 

belgeleri doğrudan doğruya yabancı ülkedeki bankalara, (tahsil bankası/ibraz 

bankası) göndermesi de mümkündür. 

 

Vesaik mukabili ödemede işlemi başlatan (ihracatçı) satıcıdır. Bankanın 

görevi ise ihracatçının verdiği talimata göre belgeleri ithalatçıya teslim etmektir. 

Bankanın sorumluluğu talimat çerçevesinde belgeleri teslim etmektir. Yoksa 
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akreditifle olduğu gibi malın bedelinin ödenmesinden bankalar sorumlu değildir. 

Bankalar belgelerin geçerliliğine ilişkin sorumluluk almazlar. Vesaik mukabili 

ödemenin akreditiften bir diğer farkı da, vesaik mukabili ithalatta işlemi satıcının, 

akreditifte işlemi alıcının başlatmasıdır.67 

 

2.5.4. Akreditifli Ödeme Şekli 

 

Akreditif, ihracatçının sattığı mallara ait sevk evrakını, akreditifin açılmasına 

aracılık eden yerel bankaya teslim ederek, mal bedelini tahsil etmesine olanak veren 

yazılı bir taahhüttür.68 

 

Akreditif (Letter of Credit veya kısaca L/C), dış ticarette yaygın olarak 

kullanılan ve oldukça güvenilir bir ödeme şeklidir. O nedenle aşağıda bu konu 

üzerinde daha ayrıntılı bir biçimde durulacaktır. 

 

Başka bir tanım ile akreditif, ithalâtçı tarafından bir bankaya açtırılan ve 

malın sözleşme koşullarına uygun biçimde gönderilmesi durumunda, ihracatçıya 

ödeme yapılacağı taahhüdünü taşıyan bir kredi hesabıdır. İthalatçının bankası, 

müşterisi ile anlaşmaya varması üzerine, ihracatçının ülkesinde bulunan muhabirine 

bir talimat göndererek, ihracatçı lehine bir akreditif hesabı açılmasını ister. Akreditif 

belirli bir miktarın ödenmesini öngörür ve belirli bir süre için geçerlidir. Sözleşme 

koşullarına uygun olarak malını gönderen ihracatçıya, akreditif hesabı çerçevesinde, 

kendi ülkesindeki banka tarafından ödeme yapılır. Yabancı ülkede bulunan ve aldığı 

talimat doğrultusunda akreditifi açan muhabir banka ihracatçının, sözleşme 

koşullarına uygun tüm belgeleri sunduğundan emin olmadıkça ödemeyi yapmaz. 

 

 Aslında akreditif yabancı ülkedeki satıcıya hitaben yazılmış bir kredi 

mektubudur. Bunu yazan ve onaylayan, alıcı adına hareket eden bankadır. Mektupta 

banka, kendi üzerine, ayrıntıları kredi mektubunda belirtilen koşullara uygun bir 

                                                
67 GÜN, Nuri. Dış Ticaret, Kambiyo&Yabancı Yatırımcıları Teşvik Mevzuatı, Şafak Matbaacılık 
İstanbul, 2004, s.49–50. 
68CEYLAN, Ali. Finansal Teknikler, Ekin Kitabevi Yayınları Bursa, 2002, s.43. 
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poliçe çekilmesi durumunda, ödemeyi yapacağı taahhüdünde bulunur. Dolayısıyla 

akreditif yoluyla ithalâtçının ödeme sorumluluğu yerine bu bankanın taahhüdü 

geçmiş olmaktadır. Alıcı ise malın sevk edilip gerekli belgelerin sunulmasından önce 

ödemede bulunmaz. 

 

Bununla birlikte, gönderilen malların belgelerde belirtilen niteliklere 

uygunluğu konusunda alıcı yine de satıcıya güvenmek zorundadır. Çünkü L/C, 

faturalanan ve gönderilen malların sözleşmede belirtilen niteliklere uygunluğunu tam 

olarak garanti etmez. Bunun nedeni, L/C işlemlerinde bankaların, incelemelerini mal 

üzerinde değil, belgeler üzerinden yapmalarıdır. 

 

Bir akreditif işlemi, en az iki ayrı banka gerektirir. Bunlar ithalâtçının bankası 

ile ihracatçının bankasıdır. Bazen akreditifi açan bankanın ödeme taahhüdü 

ihracatçının endişelerini tam olarak gidermeye yeterli olmaz. Çünkü ithalâtçı adına 

hareket eden banka, yabancı bir ülkededir. Söz konusu banka dünya çapında tanınmış 

bile olsa, ilgili yabancı ülkenin döviz kontrolü uygulaması veya benzeri kısıtlamalara 

başvurması, akreditifi açan bankanın ödemeyi yapmasını engelleyebilir. Sonra, ticari 

işleme ilişkin yasal bir anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda da ihracatçı yabancı 

bir ülkede dava açmanın güçlüklerini göze almak durumundadır. 

 

Bu gibi nedenlerle, ihracatçı karşı tarafın açtırdığı akreditifi kendi ülkesindeki 

yerel bir bankanın onaylamasını ve akreditifi açanın tüm sorumluluklara bankanın 

yerine getirmeyi kabul etmesini isteyebilir. Bu durumda akreditifi onaylayan banka, 

akreditifi açan banka gibi ihracatçıya tüm ödemeleri yapmak zorundadır.69  

 

2.5.5. Malın Elden Çıkarılmasından Sonra Ödeme/ (Konsinye Satış) 

(Shipment On Consignment) 

 

Bu tür ödeme şeklinde mal ithalatçının ülkesine önceden gelmekte, ithalatçı 

da malın satışını yaptıkça satış bedelinden kendi komisyonunu düşmekte ve kalan 

                                                
69  SEYİDOĞLU, Halil. Uluslararası Finans, Güzem Yayınları, No:16, İstanbul, 2001, s.360-365. 
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miktarı ihracatçıya göndermektedir. Büyük ölçüde itimada dayanan ve konsinye satış 

diye de adlandırılan bu ödeme şeklinde de bankalardan yararlanılması gerekli 

görülmektedir. Konsinye satış, normal yollarla satışı zor olan ve alıcının görüp 

beğenmesini gerektiren mallar için söz konusudur. Daha çok yaş meyve ve sebze gibi 

bozulabilir ve fiyatı günlük mal arzına göre değişebilen mallarda konsinye ihracat 

yapılmaktadır.70  

 

2.5.6.  Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit) 

 

Uluslararası ödeme şekilleri aslında temel olarak dört adettir: Peşin, Mal 

Mukabili, Vesaik Mukabili ve Akreditif. 

 

Kabul kredili ödeme şekli, diğer ödeme şekillerinden bağımsız bir ödeme 

şekli olmaktan çok, vadeli bir ödeme şeklinin iş akışına poliçe (draft, bill of 

exchange) isminde bir kıymetli evrak olan belgenin girmesiyle karşımıza çıkan bir 

ödeme yöntemidir. 

 

Poliçeler, çek senet gibi kıymetli evrak hükmünde olup, alacağı temsil eder. 

İhracatçı, vadeli alacağını ispat etmeye yarayan bu belge aracılığıyla kendisine 

finansman imkânı yaratmış olur. Poliçeyi, vadesinden önce kırdırarak nakde 

dönebilmek mümkün olabildiği gibi, poliçeyi başkasına cirolayarak mal ya da hizmet 

alımı yapmak da mümkündür. 

 

Poliçelerin kırdırılabilmesi ve ciro edilerek başkasına devredilebilmesi için 

pratik hayatta çoğunlukla poliçelerin bir banka tarafından üzerindeki borca kefil 

olmaları (aval vermeleri) şartıyla kabul edildiğini görürüz. Avalsiz, sadece 

ithalatçının kabulüyle ve imzasıyla düzenlenmiş bir poliçenin, senetten bir farkı 

olmayacağı için ticari hayatta çok fazla tercih edilmemektedir. 

 

                                                
70 ATAMAN, Ümit. SÜMER, Haluk. a.g.e. s.31. 
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Kabul kredili ödemelerin, normal vadeli bir ödeme şekline göre tercih edilir 

olmasındaki en önemli sebep de bu ödeme yönteminde işin içine giren poliçenin bir 

finanssal araç olarak kullanılabilirliğinde gizlidir. 

 

Bu ödeme yöntemini sadece ihracatçının güvence unsuru yaratması açısından 

değil, ithalatçının kendisine bir finansman kaynağı oluşturması yönünden de 

düşünmek gerekir. Yükleme belgelerini poliçenin kabulü karşılığında alarak 

gümrükten malını çeken ithalatçı, böylece satıcısı tarafından kendisine bir kredi 

sağlandığını düşünebilir. 

 

Kabul kredili ödeme, üç ayrı ödeme biçiminde görülebilir: 

— Kabul kredili vadeli akreditif, 

— Kabul kredili mal mukabili ödeme, 

— Kabul kredili vesaik mukabili ödeme.71 

 

2.5.7. Açık Vadeli Ödeme 

 

 Bu yöntemde önce mal gönderilir mal bedeli daha sonra tahsil edilir. Açık 

vadeli ödeme şeklinde ihracatçıya vadenin devamınca (Örneğin 30, 60, 90 ve 120 

gün) bir belge ya da üçüncü bir kişinin (örneğin banka) kredi vaadi veya bir garanti 

sayesinde teminata bağlanmamış bir kredi düzenlenir. Açık vadeli ödeme şartı ile 

satış yapılır. İhracatçılar tarafından yalnız kendi dış şubelerine veya güvenilir tek 

temsilcilerine yapılır. Bu ödeme şartı diğer yabancı müşterilere riskli oluşu ve 

parasal yükü nedeniyle yalnızca çok istisnai hallerde tanınmaktadır. Açık vadeli 

ödemede ithalatçı iskontodan yararlanabilmek için yükümlülüklerini de yerine 

getirmeye çalışır. İhracatçının, ithalatçıya ödeme gününde (vadenin müacediyetinde) 

banka kanalıyla bir senet ibraz etmesi de mümkündür.72  

 

 

                                                
71 DÖLEK, Ali. Uluslararası Ticaret ve Türkiye Uygulamaları, Arıkan Basım Yayın, No:126, 
İstanbul, 2006, s.36–37. 
72GÜN, Nuri. a.g.e. s.51. 
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2.5.8. Karşı Ticaret (Countertrade) 

 

 Karşı ticarette mal bedeli mal ve ya hizmetle ödenir. Paranın kullanılmadığı 

bir ödeme yöntemidir. Bu ödeme şekli öneminden dolayı ayrı bir başlık altında 

incelenecektir. 

 
2.6. Dış Ticarette Finansman Teknikleri 

 
 

En genel tanımı ile dış ticaret finansmanı, ihracatçının ve/veya ithalatçının 

sevkıyat yapacağı alıcının sevk öncesi ve/veya sevk sonrası dönemde kredi ve/veya 

sigorta yöntemleri ile desteklenmesidir. Bu çerçevede dış ticaret finansmanı 

bankacılık ve sigorta mekanizmalarının bir karışımıdır. OECD tanımına göre de, dış 

ticaretin finansmanı, geniş anlamıyla, kredi, sigorta ve garanti yöntemleri ile 

ihracatçıya ve/veya ithalatçıya ödeme kolaylığı sağlanabilmesi ve böylelikle 

ihracatçının vadeli satışlarının desteklenmesidir.73  

 

Dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde bankaların özel bir yeri vardır. 

Normal koşullarda bankaların aracılığı olmadan dış ticaret yapılmaz. Geçmişte 

bankalar finansman sağlamak ve akreditif açmak gibi, genellikle dış ticaretin ilk 

aşamasıyla ilgilenmişlerdir. Ancak bankalar, giderek bireysel ticaret işlemlerinin 

finansmanından, işletmelerin dış ticarete ilişkin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına 

kadar çok geniş bir alanda hizmet vermeye başlamışlardır. Bunlar arasında örneğin, 

ticari banka ve sübvansiyonlu hükümet kaynaklarından finansman, uluslararası 

leasing, banka dışı kaynaklardan finansman, ekonomik ve siyasal risk sigortası gibi 

konular yer almaktadır. 

 

Aşağıda, alacakların finansmanı, faktöring, forfaiting, senet ıskontosu, banka 

kabulleri ve kısa süreli banka kredileri gibi belli başlı finansman teknikleri üzerinde 

durulacaktır. Belirtmek gerekir ki, bu hizmetlerin çoğu ya doğrudan bankalar 

tarafından ya da onların aracılığıyla başka kurumlar tarafından sağlanır. 

 

                                                
73 http://www.dtm.gov.tr/dtdergi/dısticaret (12.02.2007). 
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2.6.1. Kısa Süreli Alacakların Finansmanı  

 

Bazı durumlarda ihracatçı, bir bankanın güvencesi olmadan da malını 

ithalâtçıya göndermeyi uygun bulabilir. Örneğin daha önce incelenen, vadeli poliçe 

uygulamalarında veya açık hesapta olduğu gibi buradada banka güvencesi olmadan 

mal gönderilebilir. Burada ihracatçı vade sonuna veya ödeme tarihine kadar 

beklemekle, alıcıya bir tür kredi açmış olmaktadır. 

 

Oysa malın vadeli satış kaydıyla gönderildiği bu gibi durumlarda ihracatçı da 

acil finansmana ihtiyaç duyuyorsa, bir bankadan alacaklı hesap finansmanı (accounts 

receivable financing) sağlayabilir. Burada banka, alacaklı hesabın (vadeli satış) 

güvencesi altında, ihracatçıya kısa vadeli kredi açar. Birçok banka, bu gibi satışlarda 

fatura tutarının yüzde 60’ı ile yüzde 80’i arasında değişen oranlarda avans 

vermektedir. 

 

Alacaklı hesap karşılığı banka kredisi, ihracatçının kredi itibarına dayanır. 

Herhangi bir nedenle yabancı alıcı, ihracatçıya ödemeyi yapmazsa, krediyi bankaya 

geri ödemekten yine ihracatçının kendisi sorumlu olacaktır. Oysa aşağıda görüleceği 

gibi, faktöring’de, factor adı verilen kurum yabancı alıcı üzerindeki alacak hakkını 

hiçbir dönüş hakkı olmaksızın ihracatçıdan satın alır. 

 

Alacaklı hesap finansmanında başka riskler de vardır. Örneğin bunlardan 

birisi, hükümet kısıtlamaları veya döviz kontrolü nedeniyle ithalâtçının borcunu 

ödeyememesidir. Bu ve benzeri riskler dolayısıyla, dış ticarette alacaklı hesap 

finansmanının faiz oranı, yurtiçinde benzer kredilerin faiz oranından dahi yüksek 

olur. Finansman süresi genellikle 1–6 aydır. Bazı durumlarda ise yabancı alacaklı 

hesaplara karşılık olarak açılan banka kredilerinin riskini karşılamak üzere kurulan 

ihracat kredi sigortası sistemleri vardır. 
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2.6.2. Uluslararası Finansal Kiralama (Leasing) 

 

Yeni geliştirilen finansman yöntemlerinden birisi de “leasing” veya finansal 

kiralamadır. Aslında leasing, hizmet kiralaması (service lease, operational lease) ve 

finansal kiralama (financial leasing) diye ikiye ayrılır. Hizmet kiralaması gerçek 

anlamda bir kiralama yöntemidir. Malın kullanıcısı belli bir bedel karşılığında ve 

belirli bir süre için malın hizmetlerinden yararlanır. Mülkiyet kiralayana aittir ve bu 

tür kiralamalar genellikle malın ekonomik. Ömrü içinde uzun bir yer tutmaz. 

 

Finansal kiralama ise kiralanan malın (genellikle bir sermaye aracı)  

ekonomik ömrünün önemli bir bölümünü kapsar. Gelecekte söz konusu mala ihtiyaç 

kalmasa da finansal kiralama iptal edilemez kiralayan öngörülen ödemeleri yapmak 

zorundadır. Finansal kiralama altında, kiralayanın yaptığı ödemeler, malın ekonomik 

değerinin büyük bölümünü amorti eder. Malın mülkiyeti yasal açıdan kiralayana 

aittir, ama kullanımı (zilyetliği) gerçekte kiralayan elinde bulunur. 

 

Uluslararası finansal kiralamalar genellikle, uçak, vapur, otomobil ve benzeri 

pahalı sermaye araçları üzerinde yapılmaktadır. Bunun uluslar arası nitelik taşıması, 

kiralayan (lessor) ile kiraya verenin (lessee) ayrı ülkelerden oluşu nedeniyledir. Bir 

sermaye malı ele alarak leasingin yapılış mekanizmasını aşağıdaki gibi bir örnekle 

açıklanabilir. 

 

Sermaye malını önce kullanmak isteyen yerli firma ile bir yabancı leasing 

şirketi arasında anlaşmaya varılır. Bunun üzerine söz konusu malın sağlanması veya 

üretimi için leasing firması, satıcı (supplier) ile temasa geçer, malı satın alır veya 

siparişini verir. Sonra da mülkiyeti kendisinde olan bu malı kullanmak isteyen 

kiracıya devreder. Bundan sonra kiracı, kira taksitlerini ödemeye başlar. Taksit 

miktarları ve ödeme aralıkları leasing sözleşmesinde belirtilmiştir. Son taksit 

ödeninceye kadar malın mülkiyeti ilke olarak leasing firmasında kalır, ondan sonra 

kiralayan firma onu amorti edilmiş varlık olarak aktiflerine katar. Leasing firması 

kiraya vereceği malı satın almak için, örneğin kredi almış ve yurt dışındaki üreticiye 
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ödemede bulunmuştur. Kiralayanın taksitleri iptal edememesi bu zorunluluktan 

kaynaklanır. 

   

Kiralama biçiminde olmasına karşın, leasing firması malın kullanıcısına bir 

tür borç para vermiş gibi olmaktadır. Bu bakımdan kiralayanın ödeyeceği taksitler 

malın bedeli ile birlikte, bir tür kredi faizini içerecektir. Leasing firmasının kazancı 

ise faiz farkından ileri gelir. Yani, ödünç aldığı fonlara ödenen ile kiralayanın 

ödediği daha yüksek faiz arasındaki fark leasing firmasının gelirini oluşturur. Ama 

leasing firması açısından bir ticari risk söz konusudur. Kiracının iflâsı kendisini de 

iflâsa sürükleyebilir. O bakımdan kiracıya uygulayacağı taksitler, aynı zamanda ticari 

riskin karşılığını da yansıtacaktır. 

 

Özetle, leasing işlemi bir anlamda kayıtlara germemiş bir borçlanma 

niteliğindedir. Ancak kiralama işleminde mülkiyetin kiralama şirketinde kalması, 

uygulamada kiralayan açısından bazı sorunlar doğuruyor. Örneğin malın bakım ve 

onarımının yapılması, yeniden kiraya verilmesi, vs. gibi konularda sorunlar 

doğmaktadır. 

 

Uluslararası leasingde çok önemli bir konu kiralayan ve kiracı açısından bu 

işlemlerin vergi yönünden durumudur. Diğer bir deyişle, amortisman paylarını kim 

ayıracak ve yatırım indiriminden kim yararlanacaktır? 

 

Çoğu ülkelerde vergi amacından hareket edilerek hizmet kiralaması (gerçek 

kiralama) ile finansal kiralama arasında bir ayırım yapılır. Böylece kiralamanın, 

taksitle satışları kamufle etmesi önlenmeye çalışılır. Vergi açısından, gerçek 

kiralamada kiraya veren, mülkiyete sahip olmanın vergi avantajlarından (amortisman 

payının vergi matrahından düşülmesi, yatırım indirimi, vs.) yararlanır. Kiracı ise 

ancak kira ödemelerini vergiden düşebilir. 

 

Bir finansal kiralama durumunda ödenen kiralar, taksit tutarı ile faiz ödemesi 

biçiminde değerlendirilir, dolayısıyla kiracı tarafından tümüyle vergiden indirilemez. 
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Faizler vergiden düşülür, anapara için de bir ölçüde indirim yapılır. İlgili sermaye 

malının mülkiyete bağlı vergi ayrıcalıklarından ise yalnız kiraya veren yararlanır. 

 

Uluslararası leasingin vergi açısından özel bir durumu, hem kiralayan ülkenin 

hem de kiracı ülkenin, ilgili tarafları mülkiyetin vergi avantajlarından 

yararlandırmasıdır. Burada kiralayan ülkenin yasaları da kiralayanı malın 

mülkiyetine sahip gibi kabul ederek, ona bu avantajları sağlar. Leasing firmaları 

arasındaki rekabet, kiralayanın vergi avantajlarını, düşük kira bedeli biçiminde 

kiracıya geçirme yönünde bir eğilim doğurur. Kendi ülkesindeki yasaların kiracıyı 

ayrıca hızlı amortisman ve vergi kredisi gibi olanaklardan yararlandırması, leasingin 

çekiciliğini artırır. 

 

Çok uluslu şirketler, leasingi ödeyecekleri vergileri azaltmada ve karlarını 

artırmada bir araç olarak kullanabilirler. Ayrıca, riskli ülkelere, uygun yerlerde 

kurulan leasing şirketleri kanalıyla yatırım yapılarak siyasi riskler azaltılabilir. 

Burada yapılan şey, üçüncü bir ülkeden leasing hizmeti sunularak, istikrarsız 

ülkedeki şubenin mülkiyetinde bulunan sermaye mallarını sınırlandırmak 

biçimindedir. 

 

Leasing, kambiyo denetimi uygulayan bir ülkede faaliyet gösteren şubelerden 

nakit transferlerini kolaylaştıran bir araç olarak da kullanılır. Çünkü ev sahibi ülkeler 

kira ödemelerine, dividant, faiz veya royalty gibi ödemelere göre öncelik verirler. Bir 

millileştirme durumunda da, yerel şubenin mülkiyetinde görünmedikleri için, 

sermaye mallarının güvenceye alınması şansları artar.74 

 

2.6.3. Faktöring 

 

Faktöring, Latince factor kelimesinden türetilmiştir. “Factor” başkası 

hesabına hareket eden kişiye denir. Faktöring’in işletme, hukuk, ekonomi dallarını 

kapsayan bir finansman tekniği olması nedeniyle çeşitli tanımları yapılmıştır. 

                                                
74SEYİDOĞLU, Halil. Uluslararası Finans, a.g.e. ,  s.371-374. 
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Faktöring, “alacak hakkının satışı ile firmalara fon sağlayan bir finans yönetimidir.” 

Faktöring, satıcı firmaların kısa vadeli alacaklarının, belirli bir komisyon bedeli veya 

factor ücreti karşılığında factor adı verilen faktöring şirketlerince temlik edilmesi ve 

tahsilinin üstlenilmesi ile satıcı firmaların da kredi sağlamış olmalarının yanı sıra 

birçok finansman hizmetlerinden yararlanabildikleri bir finansman tekniği olarak 

tanımlanabilir.75  

 

Faktöring’e ilişkin olarak daha dar veya geniş kapsamlı tanımlar 

verilmektedir. ABD kökenli yazında Faktöring, “kısa süreli alacakların geri dönüş 

(rücu) hakkı olmaksızın faktöre devredilmesi ve tahsilâtın borçluya önceden haber 

verilerek faktör tarafından yapılması” olarak tanımlanmaktadır. 

 

Avrupa kökenli daha geniş tanımda ise faktöring, üretici ve tacirlere, alacak 

yönetimi, nakit yönetimi ve tahsilât hizmeti veren, bu temel işlevlerinin yanı sıra 

danışmanlık, pazar araştırmaları ve bilgi işlem hizmetleri de sunan bir finansal 

hizmet paketi olarak nitelendirilmektedir. 

 

Faktöring işlemi, en geniş biçimde, iç ve/veya dış pazarlar için mal ve hizmet 

satımı faaliyetinde bulunan üretici ve tacir firmaların mal ve hizmet satışından 

doğmuş veya doğacak kısa süreli ticari alacaklarının faktör olarak adlandırılan bir 

finansal kurum tarafından satın alınarak (temellük edilerek), satış bedelinin 

vadesinde tahsilinin üstlenilmesi, istenildiğinde vadeden önce belirli bir oranda peşin 

ödemenin yapılması, tahsil edilememe riskinin karşılanması ve alacak muhasebesinin 

tutulması, olarak tanımlanabilir. 

 

Faktöring şirketi veya faktör ülkemizde yasal olarak, mal ve hizmet 

satışlarından doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenen, bu 

alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak parasal kolaylıklar sağlayan kurumlar 

olarak tanımlanmıştır.76 

                                                
75 ÖZDEMİR, Zekai. “Finansman Tekniklerinden Faktöring ve Forfaiting İşlemleri”, Kocaeli Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005, Cilt:2, s.19. 
76 AKGÜÇ, Öztin. Finansal Yönetim,  Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 1998, s.552. 
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Bedelini tahsil etmeden malını gönderen ihracatçının yabancı ülkelerde 

alacak hesapları oluşur. Bu alacakları tahsiledememe riskide doğabilir. İhracatçı bu 

alacağı sürekli takip edecek ve tahsil edecek gücede sahip olmaya bilir ve zarar eder. 

 

Bu durumda, ihracatçı firmanın yurt dışındaki alacakları, belli bir iskonto 

karşılığında factor adı verilen girişimcilere satılabilir. Satış, geri dönülmez biçimde 

olur. Yani, tüm kredi riskleri ve politik riskler faktöring firmasına geçer, mal 

bedelleri ödenmese de, ihracatçı firmaya bir daha başvurma olanağı kalmaz. Demek 

oluyor ki factor, alıcıdan ihracat bedelini tahsil etmenin idari sorumluluklarını ve 

kredi risklerini tümüyle devralmaktadır. Bunları üstlenmeden önce, faktöring firması 

da kuşkusuz yabancı alıcı firma hakkında kendi kredi değerlendirme yöntemlerine 

göre bilgi toplar. 

 

Faktöring işlemlerinde ücretler firmaya göre belirlenir. Ama bu hizmetler 

ucuz olmayıp genellikle satışların yüzde 1.75’i ile yüzde 2’si arasında değişir. 

faktöring hizmetleri, ticari bankalara bağlı faktöring birimleri, ticari finansman 

şirketleri ve öteki uzmanlaşmış finans kurumlarınca sağlanmaktadır. İhracatçıya çok 

riskli görünen bir alacak, faktör açısından o derece riskli olmayabilir. Bunun nedeni, 

factor’un geniş bir kredi bilgi ağına sahip bulunmasıdır. Bu da factor’un risk 

priminin düşük olmasına yol açar. Diğer yandan, geniş bir alacaklar portfolyosu 

tutulması, factor’un bireysel alacaklarla ilgili risklerini azaltır. 

 

Faktöring özellikle, arada bir ihracat yapan firmalarla, geniş bir coğrafi alanı 

kapsayacak biçimde alacak hesapları portfolyosuna sahip ihracatçılar için yararlıdır. 

Çünkü her iki durumda da alacak hesaplarını, firmanın kendisinin tahsil etmesi 

yönetim açısından önemli güçlükler doğurabilir.77  

 

 

 

 

                                                
77 SEYİDOĞLU, Halil. Uluslararası Finans, a.g.e., s.374-375. 
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2.6.4. Forfaiting 

 

 Forfaiting için basit olarak “Sabit faizli, başvurma hakkı olmayan bir ihracat 

finansmanı yöntemidir” denilebilir. 

 

 En genel tanımıyla forfaiting; kredili olarak bir malın ve/veya hizmetin ihraç 

edilmesi dolayısıyla elde edilen tahsil hakkının, söz konusu bu hakkı elinde 

bulunduran ihracatçıya rücu etmeksizin forfaiter adı verilen kuruluş tarafından satın 

alınmasıdır.78 

 

Forfaiting, ihracattan doğan orta vadeli bir alacağın iskonto karşılığı bir 

forfaiting şirketine satışı işlemidir. Çoğunlukla sermaye mallarına uygulanır. 

Sermaye malları genellikle pahalı araçlardan oluşur. Bunların ithalâtçısı kısa 

zamanda ödeme yapamayabilir. Diğer bir deyişle, pahalı sermaye mallarında 

çoğunlukla uzun vadeli finansmana ihtiyaç doğacaktır. İhracatçının mali gücü itha-

lâtçıya kredi sağlamaya yetse de bunu arzu etmeyecektir. Çünkü finansman uzun bir 

dönemi kapsamaktadır. İşte, böyle bir durumda gerekli finansmanı sağlamak üzere 

forfaiting yöntemi geliştirilmiştir. 

 

Forfaiting işleminde ithalâtçı, satın aldığı sermaye malları karşılığında 

ihracatçı lehine emre yazılı bir borç senedi (promissory note) düzenler. Bu senetlerin 

süresi genellikle 3-7  yıldır. İhracatçı da bu borç senedini bir forfaiting şirketine satar 

ve bu satışlarda geriye dönüş hakkı olmamaktadır. Yani, satın alan, ödemelerin 

yapılmaması veya herhangi başka bir nedenle bunların ilk sahibi olan ihracatçıya 

başvuru hakkına sahip olamamaktadır. 

 

Görüleceği gibi, forfaiting bazı yönlerden faktöring’e benzemektedir. 

Forfaitor da factor gibi, alıcıdan tahsilât yapma, kredi ve ülke risklerini üstlenme gibi 

işlemler yapmaktadır. O bakımdan forfaiting şirketi de sanki orta vadeli kredi 

açıyormuş gibi ithalâtçının kredi itibarını değerlendirmektedir. 

                                                
78 MELEMEN, Mehmet; ARZOVA, Burak. Uygulamalı Uluslararası Ticaret Finansman Teknik-
leri ve Ticari İngilizce, Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1998,  s.471. 
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Forfaiting işlemleri, normal olarak ithalât işlemleri konusunda, bir banka 

garantisine veya işlemin süresi boyunca ithalâtçının bankası tarafından açılacak bir 

L/C hesabı teminatına sahip olmaktadır. Yabancı ithalâtçı hakkında bilgi edinmek 

güç olduğundan, forfaiting şirketi ithalâtçının bankası tarafından verilecek bu tür 

güvencelere çok önem vermektedir. Nitekim bu güvence sayesinde, yakın geçmişine 

karşın forfaiting, bir finansman aracı olarak hızla yaygınlaşmıştır. Forfaiting 

piyasasının en çok geliştiği ülkeler özellikle Batı Avrupa ülkeleri ile İsviçre ve 

Avusturya’dır. Çoğu forfaiting kuruluşları, büyük uluslararası bankalara bağlı 

şirketler durumundadır. 

 

Bir forfaiting işleminin değeri tipik olarak 500.000 doların üzerindedir ve 

işlemler genelde birden çok ülkenin parasına bağlanmaktadır. Bazı büyük forfaiting 

işlemleri için birden çok uluslararası banka bir araya gelebilir. O takdir de senedi 

satın alan bir bankalar sendikasyonu söz konusudur ve her katılan banka, risk ve 

kârın belirli bir oranını üstlenir. Forfaiting kuruluşu ithalâtçının düzenlediği borç 

senedini diğer mali kurumlara da pazarlayabilmektedir. Ancak bu durumda eğer 

ithalâtçı firmanın ödemeyi yapmadığı düşünülürse, forfaiting firması ödemeden 

sorumlu olur. 

 

İthalâtçının, düzenlediği borç senetlerine uygulanan iskonto sabit bir orandır 

ve genellikle yerel fon maliyetine göre veya LIBOR’a yüzde 1.25 bir pay eklenerek 

belirlenmektedir. 

 

2.6.5. Ticari Poliçelerin İskonto Edilmesi 

 

İhracatçı elinde bulunan, vadeli satış karşılığı olarak ithalâtçının düzenlediği 

dış ticaret poliçesini bir banka onayına sahip bulunmasa bile, iskonto yoluyla nakde 

dönüştürmektedir. Bir banka veya öteki mali kuruma iskonto ettirilen poliçe 

karşılığında, nominal değerden faiz ve komisyonların düşülerek kalan miktar 

tutarında nakit ödemesi yapılmakta ve ihracatçı poliçeyi ticari ve siyasal risklere 

karşı sigorta ettirmişse nakde dönüştürmede daha düşük bir iskonto oranı 

uygulanmaktadır. 
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Dış ticaret senetlerine uygulanan iskonto oranı genellikle, karşılıksız çek 

kredileri ve öteki banka kredilerinden daha düşüktür. Böyle bir uygulama genellikle 

ülkenin izlediği ihracatı özendirme politikaları çerçevesinde sağlanan 

sübvansiyonların bir sonucudur. 

 

2.6.6. İthalâtçı ve İhracatçıya Kısa Süreli Banka Kredileri 

 

Ticari senetlerin kırdırılması ve banka kabullerinin dışında da bankalar dış 

ticaret şirketlerine kredi sağlarlar. İthalâtçılar yaptıkları dış alımlarla, genellikle mal 

stokları oluştururlar. Stokların satılıp işletme sermayesinin nakde dönüştürülmesine 

kadar geçecek tüm aşamalarda, banka kredisi biçiminde finansman sağlama 

olanakları vardır. Bu dolaşım stok oluşturmadan başlar, malların müşteriye 

satılmasına, alacak hesapları yaratılmasına ve bu hesapların tekrar nakde 

dönüştürülmesine kadar sürer. 

 

İhracatçı açısından kısa süreli kredilerde ise, ihraç edilecek malın üretim veya 

satışının yapılması ile alıcının ödemede bulunması arasında geçecek süre içinde, 

finansman sağlanır. Malı ihracata hazırlamak için kullanılan kredilere, bilindiği 

üzere, ihracat öncesi finansman denmektedir. Ancak açık hesap ve benzeri vadeli 

satışlarda da, yapılan ihracatın güvencesi karşılığında ihracatçılara kısa vadeli banka 

kredisi açılmaktadır. Bu tür kredilere, yukarıda da belirtildiği gibi hükümetler 

genellikle düşük faiz biçiminde sübvansiyon uygularlar. 

 

2.6.7. Banka Kabulleri 

 

Banka kabulü ihracatçı tarafından ithalâtçıya (veya doğrudan doğruya 

bankasına) çekilen ve onun bankası tarafından kabul edilen bir vadeli poliçedir. 

Poliçeyi kabul etmekle banka, onu taşıyana belirli tarihte, belirli miktarda ödeme 

yapmak üzere koşulsuz bir taahhüt altına girmektedir. Böylece banka kendi itibarını, 

borçlunun yerine koyarak piyasada serbestçe alınıp satılabilen bir finansman aracı 

yaratmış olur. 
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Banka kabulü yaratılmasındaki ilk aşama, ithalâtçının malı ihracatçıdan 

sipariş etmesidir. İthalâtçı bunun üzerine, yerel bankasından yabancı ülkedeki 

ihracatçı adına bir akreditif açılmasını ister. L/C'nin açılması, bu banka üzerinde 

ihracatçıya satış bedelinin ödenmesi amacıyla, bir vadeli poliçe düzenleme olanağı 

sağlar. İhracatçı, daha sonra vadeli poliçeyi sevk evrakı ile birlikte ithalâtçının 

bankasına ulaştırır. Söz konusu banka da poliçeyi onaylayınca banka kabulünün 

işlemleri tamamlanmış olur. İhracatçı ya öngörülen tarihe kadar bekleyerek poliçeyi 

tahsil eder, ya da bunu para piyasasında iskonto ettirerek hemen nakde kavuşur. 

 

Banka kabullerinin vadeleri tipik olarak 30, 60 veya 180 gündür. Vadeler, 

sevk edilen malların tahmini satılma süresince finansman sağlayacak biçimde 

ayarlanabilir. Para piyasası yatırımcısı açısından banka kabulleri, mevduat 

sertifikalarının (certificate of deposit) yakın bir benzeridir. Uygulanan iskonto 

oranları da birbiriyle oldukça paralellik gösterir. Para piyasası yatırımcıları bunları 

vade sonuna kadar elde tutarlarsa, kendilerine üzerlerindeki değer tutarında ödeme 

yapılır. Ama diledikleri takdirde bu menkulleri o anda geçerli faiz oranından 

iskontolu olarak yeniden satabilirler. 

 

Eğer ihracatçı vade sonuna kadar, banka kabulünü elinde tutarsa alacaklı 

hesap finansmanında olduğu gibi, ithalâtçıyı bu yolla finanse etmiş olur. Bu durumda 

banka kabulü ile alacaklı hesap finansmanı arasındaki fark ilkinde, ihracatçıya 

yapılan ödemenin bir banka garantisi altında olmasıdır. Onun yerine, eğer ihracatçı 

ikincil piyasada banka kabulünü satarsa artık finansman ihracatçı tarafından değil, 

onu satın alan tarafından sağlanmış olur. 

 

Kabul finansmanı, L/C kullanılmadan, ayrı bir kabul anlaşması ile de 

düzenlenebilir. Normal bir kredi anlaşmasında olduğu gibi, bu anlaşmada da 

bankanın kabul karşılığında (borç senedi yerine), ithalâtçıyı finanse etmeye hazır 

olduğu belirtilir.79  

 

                                                
79SEYİDOĞLU, Halil. Uluslararası Finans, a.g.e., s.375-378. 
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2.7. Dış Ticarette Risk Türleri 

 

 Gerek ihracatın, gerek ithalatın kendine özgü riskleri vardır. Bu riskler; 80 

— Alıcı riski 

— Ülke riski 

— Taşıma riski 

— Kur riski  

şeklinde sıralanabilir. Bu riskler aşağıda açıklanmaktadır. 

 

2.7.1. Alıcı Riski 

 

Direkt olarak alıcının kendisinden kaynaklanan risklerdir. Yani alıcının iflas 

etmesi, şirketini tasfiye etmesi ya da iflâs anlaşması (konkordato) haline girmesi 

veya bütünüyle kötü niyetli oluşundan borç yükümlülüğünü yerine getirmemesi 

olarak açıklanabilir.  

 

Alıcı riskinde karşı taraf ile ilgili iyi istihbarat yapılması (istihbarat 

konusunda karşı tarafın bankaları, meslek odaları, ticari ateşelikler veya ihracatta 

Eximbank sigorta programından istifade etmek mümkündür). Ticari anlaşmanın eğer 

mümkünse bir sözleşme çerçevesinde yürütülmesi (zira ortaya çıkabilecek herhangi 

bir uyuşmazlık durumunda var olan bir sözleşme gerek tahkime gidilmesi gerekse 

ticari mahkemelerde önemli delil teşkil etmektedir), gibi önlemler bu riski azaltmada 

yardımcı olmaktadır. 

 

2.7.2. Ülke Riski 

 

Bu riskte alıcının veya satıcının tamamıyla dışında gelişen ve karşı ülkenin 

politik durumlarından kaynaklanabilecek risklerdir. Savaş, iç savaş, ihtilal, grev, halk 

hareketleri gibi hallerde ortaya çıkabilecek risklerdir. İthalatçı böyle bir durumda 

                                                
80 GÜN, Nuri. a.g.e. s. 80-81. 
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sevk ettiği mal bedelinin hükümetçe gönderilmesinin engellenmesi gibi bir riskle 

karşı karşıya kalabilir. 

 

Ülke riskinde müşteri seçiminde bulunduğu ülkenin politik ve coğrafi 

konumu her an için göz önünde bulundurulmalıdır. Yine Eximbank’ın sigorta 

programı önerilebilecek bir risk azaltma yöntemidir.  

 

2.7.3. Taşıma Riski 

 

İthalat ve ihracata konu olan eşyanın taşınması sırasında doğabilecek 

risklerdir. Bu risk nakliyat sigortası kapsamında eşya sigortalanmakla minimize 

edilir. Ancak unutulmamalıdır ki malların gideceği yere (noktaya) geç ulaşması da 

(modasının geçmesi veya gıda ürünlerinin bozulması gibi) dış ticarette önemli bir 

risk teşkil etmektedir. Taşıma riski nakliyecinin iyi seçimi, iyi talimat verilmesi ve 

denetimle asgari seviyeye indirilebilir. 

 

2.7.4. Kur Riski 

 

İhracatı gerçekleştirilen satış eğer vadeli ise bu riskle her an karşılaşılabilir. 

Yine ithalatta vadeli olduğu durumlarda da kur riski oluşabilmektedir. Özellikle 

alışlarda tercih edilen para birimi satışta tercih edilen para birimi farklı ise bu riskle 

karşılaşabilme ihtimali son derece fazladır. Kur riskinde ihracatta faktöring, döviz 

forwardı, fatura kontratları, döviz opsiyonları uygulanarak riskin azaltılması 

sağlanabilir. 

 

  2.8. Dış Ticarette Teslim Şekilleri 

 

 Dış ticarette alıcı ve satıcının yükümlülük, maliyet ve risklerinin sınırları 

ticari teamüller göz önüne alınarak çeşitli kavramlar tanımlanmıştır. Bu kavramlar 

ICC (International Chamber of Commerce) Uluslararası Ticaret Odası tarafından 

tanımlanmıştır. 
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Uluslararası ticarette kullanılan başlıca teslim şekilleri aşağıdaki gibidir: 

 

CIF: Cost (Mal bedeli) + Insurance (Sigorta) + Freight (Navlun) 

CF: Cost (Mal bedeli) + Freight (Navlun) 

Bu ifadeler kullanıldığında hemen arkasına mutlaka varış yeri ya da limanının 

adı da kullanılmalıdır. Örneğin, CIF İstanbul ya da CF Adana gibi. 

EXW: Ex Works (Ticari İşletmede Teslim) 

FOB:  Free On Board (Gemide Teslim) 

FOR: Free On Rail (Trende Teslim) 

FEXW: Fabrika çıkışında teslim 

FCA: Taşıyıcıya teslim 

FAS: Gemi bordasında teslim 

FOB: Gemi güvertesinde teslim 

CFR: Mal bedeli ve navlun 

DAF: Sınırda teslim 

DES: Varış limanında gemi güvertesinde teslim 

DEQ: Limanda karaya teslim 

DDU: Vergisi ödenmeden teslim 

FOR: Vagonda teslim 

FOA: Havaalanında teslim 

EXQ: Rıhtım çıkışında teslim 

XXX: Yukarıdakilerin haricinde teslim şartlan81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
81 ACAR, Durmuş; USUL, Hayrettin; TİTİZ, İsmet. Ticari İşletme ve Belgeler, Isparta 2001, s. 177-
178. 



 87 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

TÜRKİYE, RUSYA VE TÜRK CUMHURİYETLERİ’NDE DIŞ TİCARET 
 
 

3. Türkiye Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’nde Dış Ticaret 

 

 Tezde barter işlemlerinin uygulanabilirliği genel olarak incelenen ülkelerin 

ihracat ve ithalat kalemleri ve Türkiye ile ikili ticaretlerine konu olan mal ve hizmet 

grupları esas alınarak incelenmiştir. Bu nedenle tezimizin üçüncü bölümünde bu 

ülkelerin dış ticaret yapıları ve dış ticaret değerleri çizelgeler halinde sunularak 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

  

3.1. Türkiye’de Dış Ticaret 

 

Ekonomik ilişkiler bir ülke yerleşiklerinin yabancı ülkeler yerleşikleri ile 

gerçekleştirdiği mal, hizmet, üretim faktörü ve varlık mübadelesini (sermaye ve 

finans hareketlerini) kapsamaktadır. Dış dünya ile bir yıllık ekonomik ilişkilerin 

dökümü dönem sonu itibariyle ödemeler bilânçosunda kaydedilmektedir. Türkiyenin 

ödemeler bilânçosu açıkları son yıllarda giderek artmaktadır. Bunda ihracatın ithalat 

artışı kadar bir ivme sağlayamamasının rolü büyüktür. Türkiyede dış ticaret hacmi 

sürekli büyüme göstermektedir. Aşağda dış ticaretin yapısı açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

3.1.1. Dış Ticaretin Yapısı 

 

Türkiye’nin dünya ile ekonomik ilişkilerinde, son yirmi yıldaki önemli 

değişmeye rağmen, mal ticaretinin hala ağırlıklı bir yeri vardır. 1980’li yıllara kadar, 

hizmet ticaretinden kaynaklanan gelir-gider akımı nispeten daha dar bir boyutta 

kalmaktadır. Sermaye ve finans hareketleri ise cari işlemler bilânçosu açıklarını 

denkleştirmeye yönelik işlemler niteliğini göstermektedir. Ödemeler bilânçosunun 

hacminin ve birleşiminin 1980'li yıllara kadar çok fazla değişmediği gözlenmektedir. 
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Türkiye, İkinci Dünya Savaşından sonra dış ticaretini serbestleştirme, 

ekonomik kalkınma için daha fazla dış kaynak kullanma, dolayısıyla dış açık verme 

ve bu açıkları, dış borçlanma ile finanse etme stratejisini benimsemiştir. Osmanlı 

İmparatorluğunun ilk borçlanmasından yaklaşık yüz yıl sonra ikinci borçlanma 

dönemi başlamıştır. O tarihten itibaren dış krediler ve dış borç anapara ve faiz 

ödemeleri ödemeler bilânçosunda önemli kalemler olarak yer almıştır. Varlık 

ticaretine dayalı özel sermaye hareketlerinin çok sınırlı olduğu bir ülkede ödemeler 

bilânçosu fiili açıkları temin edilen dış krediler ile finanse edilecektir. Bu bakımdan 

ödemeler bilânçosu açıkları ile resmi sermaye hareketleri arasında sıkı bir ilişki 

olduğu söylenebilir. Özel yabancı sermaye hareketleri ise otonom nitelikli sermaye 

hareketleri olup reel veya finansal özel varlıkların mübadelesine dayanır. Türkiye’nin 

ödemeler bilânçosunda otonom nitelikli özel sermaye hareketleri 1990’lı yıllara 

kadar çok sınırlı düzeyde kalmıştır. 

 

Dış ticaret, dış âlem ile mal ticaretini kapsamaktadır. İhracat (dış âleme mal 

satışı) ve ithalat (dış âlemden mal satın alımı) şeklinde açıklanmaktadır. Bunlar 

arasındaki bakiye dış ticaret bilânçosu adını almaktadır. Ülkeden ülkeye değişmekle 

birlikte, dış ekonomik ilişkilerde değer olarak ağırlığı mal ticareti oluşturmaktadır. 

Dünya Bankası verilerine göre, 2003 yılında dünyada gerçekleşen 9.089 milyar dolar 

tutarındaki mal ve hizmet pazarlamasının % 80,2’si mal ticareti, geri kalanı hizmet 

pazarlamasına ait olarak gerçekleşmiştir.    

 

         Türkiye ile ilgili oranlar dünya ortalamasına yakındır. Türkiye, 2004 yılında 

mal ve hizmet pazarlamasından 91 milyar dolar gelir kazanmıştır; bunun %73,6’sı 

mal ihracatı geliri, geri kalanı hizmet pazarlaması geliri olmuştur. Mal ve hizmet 

alımı için ödenen 102 milyar doların % 89’u mal, %11’i hizmet alımı olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

 

3.1.2. Dış Ticaretin Türkiye Ekonomisindeki Yeri 

 

Dış ticaretin bir ülke ekonomisindeki yerini değerlendirmek için 

başvurulabilecek bir kaç ölçüt bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ihracatı ve ithalatı, 
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ikincisi bunların toplamı olan dış ticaret hacmini GSMH’ya oranlamaktır. Bu 

oranlarda zaman içinde meydana gelen değişmelerin incelenmesi ve bu oranların 

başka ülkelere ait oranlarla karşılaştırılması ülkede dış ticaretin yerini değerlerdirmek 

imkânı verecektir. Bir ülkede dış ticaretin önemini tartmak için kişi başına ihracat ve 

ithalat değerlerine ve/veya sınaî ürünler ihracatının toplam ihracata oranına 

bakılabilir. Ayrıca ülkenin dünya dış ticaret hacmindeki payı başka ülkelerin payları 

ile karşılaştırılabilir. Tüm bu oran ve ortalamaların incelenmesi ülkede dış ticaret 

sektörünün önemini ve ülkenin ne derece dışa açık olduğunu ve küreselleşmeye 

katıldığını gösterecektir.  

 

            Aşağdaki çizelge bu amaçla düzenlenmiştir. Günümüzde ülkenin dış alemle 

ekonomik ilişkilerinin yoğunluğunu değerlendirmek için sadece mal dış ticareti ile 

ilgili oran ve ilişkiler ile yetinmeyip, yabancı özel sermaye yatırımlarını, ülkenin dış 

alemdeki yatırımlarını, kurumsal yatırımlar bakımından kredilibite sıralamasını, 

turizm gelir ve giderlerini de değerlendirmeye katmak yerinde olur.82  

 

Çizelge 20: Dış Ticaretin Türkiye Ekonomisindeki Yeri 

 

Dış ticaret yıllık ve dönemsel  (milyon $) 

YILLIK    2005–2006 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Değişim. % 

İhracat 27.775 31.334 36.059 47.253 63.167 73.476 85.142 15,9 

İthalat 54.503 41.399 51.554 69.340 97.540 116.774 137.032 17,3 

Dış Ticaret Hacmi 82.278 72.733 87.613 116.593 160.707 190.251 222.174 16,8 

Dış Ticaret Açığı -26.728 -10.065 -15.495 -22.087 -34.373 -43.298 -51.891 19,8 

İhracat / İthalat 51,0 75,7 69,9 68,1 64,8 62,9 62,1 -1,3 

İhracat / GSMH 13,9 21,5 19,9 19,8 21,1 20,4 - - 

İthalat / GSMH 27,3 28,4 28,5 29,0 32,6 32,4 - - 
Kaynak:http://www.dtm.gov.tr/ead/ekolar1/eko01.xls (15.01.2007).  

 

                                                
82ŞAHİN, Hüseyin. a.g.e. s.381–384. 
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  Çizelge 20’de görüldüğü gibi Türkiye’de dış ticaret kalemleri 2000-2006 

yıllarında sürekli artış içindedir. Ayrıca dış ticaret hacmimiz sürekli yükselmesine 

rağmen dünya dış ticaret hacmindeki payımız oldukça düşüktür. İhracat ve ithalat 

kalemleri (İthalatta 2001 yılı hariç) bir önceki yılla göre sürekli artmasına rağmen 

ithalattaki artışın daha fazla olmasından dolayı dış ticaret açığıda sürekli artmaktadır 

ve ülkemiz için tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Aşağdaki çizelgelerde de 

ihracatımızdaki ve ithalatımızdaki ilk 20 fasıl sıralanmaktadır. 

 

   İhracatımızdaki bu ilk 20 fasıl incelendiğinde 2000’li yıllarda ihracatın ürün 

birleşmelerinde önemli farklılaşmalar olduğu görülmektedir. Son yıllarda özellikle 

makine ve taşıt aracı ihracatın da artışlar tekstil ürünleri ihracatına yaklaşmıştır. 

Bilindiği gibi tekstil ürünleri ihracatımız da en öndegelen kalemlerden biridir ancak 

son yıllarda özellikle Çin Halk Cumhuriyetinin bu sektördeki yakalamış olduğu 

yükselme trendi bu sektörde birçok olumsuz etkiler meydana getirmiştir. İhracattaki 

bu ilk 20 fasılın genel ihracatımızın % 79’unu oluşturduğuna bakarsak ihracat 

çeşitliliğimizin çok fazla olmadığınıda görmekteyiz. Gelişen yabancı yatırım hacmi 

özellikle hizmet sektöründe ve taşıt aracı üretiminde kaydadeğer potansiyel 

oluşturmuştur. Birçok yabancı otomotiv firmasının Türkiye’de üretim fabrikaları 

kurması ile bu üretilen otomobillerin satışı ihracatı geliştirmiştir. 
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Kaynak:http://www.dtm.gov.tr/ead/ekolar1/eko10.xls (20.01.2007). 

 

 

Çizelge 21: Türkiye’nin İhracatındaki İlk 20 Fasıl 2006 Yılı Değer Sıralamasına Göre(milyon $) 
 

 
                                                                

FASIL NO   VE  FASILLAR                  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

2005 
2006 % 
Değişim 

87 
Motorlu KaraTaşıtları, Traktör, Bisiklet, 
Motosiklet ve Diğer 2.335 3.304 5.272 8.288 9.566 11.882 24,2 

61 Örme Giyim Eşyası ve Aksesuarları 3.641 4.443 5.732 6.259 6.590 6.935 5,2 

84 
Nükleer Reaktörler, Kazan; Makina ve 
Cihazlar, Aletler, Parçaları 1.748 2.142 2.992 4.125 5.246 6.502 23,9 

85 
Elektrikli Makina ve Cihazlar, Aksam Ve 
Parçaları 2.256 2.867 3.474 4.790 5.423 6.312 16,4 

72 Demir ve Çelik 2.069 2.269 2.969 5.359 4.973 6.268 26,0 

62 Örülmemiş Giyim Eşyası ve Aksesuarları 2.639 3.254 3.813 4.536 4.862 4.707 -3,2 

27 
Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve 
Müstahsalları, Mumlar 444 691 980 1.429 2.641 3.571 35,2 

73 Demir veya Çelikten Eşya 975 1.243 1.391 2.226 2.731 3.327 21,8 

08 
Yenilen Meyvalar, Kabuklu Yemişler, 
Turunçgil ve Kavun Kabuğu 1.201 1.192 1.391 1.902 2.501 2.380 -4,8 

39 Plastik Ve Plastikten Mamul Eşya 610 679 926 1.323 1.722 2.208 28,2 

63 
Mensucattan Mamul Diğer Eşya 
,Kullanılmış Eşya, Paçavralar 1.055 1.254 1.631 1.856 1.969 1.919 -2,6 

71 
İnciler, Kıymetli Taş Ve Metal 
Mamulleri, Madeni Paralar 473 641 810 1.063 1.325 1.752 32,2 

89 Gemiler, Suda Yüzen Taşıt ve Araçlar 308 290 440 686 1.251 1.397 11,7 

52 Pamuk 842 811 997 1.219 1.179 1.337 13,4 

76 Aluminyum ve Aluminyum Eşya 321 346 497 649 875 1.229 40,5 

40 Kauçuk ve Kauçuktan Eşya 458 514 684 841 1.008 1.191 18,2 

25 
Tuz, Kükürt, Toprak Ve Taşlar, Alçılar 
Ve Çimento 536 614 732 917 1.124 1.146 2,0 

20 
Sebze, Meyva, Bitki Parçaları, Sert 
Kabuklu Yemiş Konserveleri 528 516 671 980 1.281 1.117 -12,8 

94 
Mobilyalar, Aydınlatma, Reklam 
Lambaları, Prefabrik Yapılar 245 360 634 855 958 1.095 14,3 

54 
Dokumaya Elverişli Suni Ve Sentetik 
Lifler 470 501 638 796 894 1.035 15,9 

  Toplam 23.154 27.931 36.674 50.099 58.119 65.913  

  Genel İhracat 31.334 36.059 47.252 63.167 73.476 85.141 15,9 

  Genel İhracatımız İçindeki Payı %        74 78 77 79 79 75  
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Çizelge 22: Türkiye’nin İthalatındaki İlk 20 Fasıl 2006 Yılı Değer Sıralamasına Göre(milyon $) 

FASIL NO VE FASILLAR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

2005 
2006 % 
Değişim. 

27 
Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve 
Müstahsalları, Mumlar 8.339 9.203 11.575 14.407 21.255 28.553 34,3 

84 
Nükleer Reaktörler, Kazan; Makina ve 
Cihazlar, Aletler, Parçaları 6.325 8.173 10.293 13.456 16.400 18.711 14,1 

87 
Motorlu Kara Taşıtları, Traktör, Bisiklet, 
Motosiklet ve Diğer 1.827 2.332 5.383 10.237 10.552 11.278 6,9 

72 Demir Ve Çelik 1.797 2.904 4.747 8.031 9.457 11.275 19,2 

85 
Elektrikli Makina Ve Cihazlar, Aksam ve 
Parçaları 3.614 4.356 5.519 8.371 9.663 10.768 11,4 

39 Plastik ve Plastikten Mamul Eşya 1.733 2.382 3.235 4.763 5.795 6.837 18,0 

71 
İnciler, Kıymetli Taş ve Metal Mamulleri, 
Madeni Paralar 1.074 1.533 2.767 3.763 4.226 4.356 3,1 

29 Organik Kimyasal Müstahsallar 1.625 1.887 2.332 3.016 3.531 3.617 2,4 

30 Eczacılık Ürünleri 1.087 1.439 2.019 2.710 2.849 3.013 5,8 

90 
Optik, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, 
Ayar Cihazları, Tıbbi Alet. 953 1.088 1.361 1.927 2.472 2.698 9,1 

74 Bakır ve Bakırdan Eşya 320 437 571 1.079 1.458 2.405 64,9 
52 Pamuk 950 1.293 1.641 1.982 2.079 2.073 -0,3 

48 
Kâğıt ve Karton; Kâğıt Hamurundan 
Kâğıt ve Kartondan Eşya 652 854 1.163 1.527 1.766 2.023 14,5 

76 Aluminyum ve Aluminyum Eşya 417 525 715 960 1.232 1.774 44,0 
40 Kauçuk ve Kauçuktan Eşya 365 523 764 1.063 1.205 1.528 26,8 

73 Demir veya Çelikten Eşya 844 709 827 928 1.184 1.471 24,3 

55 Sentetik ve Suni Devamsız Lifler 549 857 951 1.173 1.137 1.341 17,9 

38 Muhtelif Kimyasal Maddeler 484 579 743 960 1.131 1.281 13,2 

32 
Debagat ve Boyacılıkta Kullanılan  
Hülasa,  Boya, Macun, Sakızlar 491 680 849 1.030 1.124 1.278 13,7 

54 
Dokumaya Elverişli Suni ve Sentetik 
Lifler 566 751 860 1.008 1.119 1.195 6,8 

  Toplam 34.012 42.505 58.315 82.391 99.635 117.475 17,9 

  Genel İthalat 41.399 51.553 69.339 97.539 116.774 137.032 17,3 

  Genel İthalat İçindeki Payı %  82,15 82,45 84,1 84,47 85,3 85,7 0,5 
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/ead/ekolar1/eko10.xls (15.01.2007). 

 

 İthalatımızı oluşturan ilk 20 fasıl incelendiğinde de bu ilk 20 fasılın genel 

ithalatımızın  % 85,7’sini oluşturduğunu görüyoruz. Çizelge 22’den  anlaşılacağı 

üzere ithalatımızın büyük kısmını sanayi ürünleri, makine teçhizatlar, taşıtlar ve 

enerji ürünleri oluşturuyor. Buradanda sanayimizin özellikle enerji, makine ve 

teçhizat açısından dışa bağımlı olduğu anlaşılmaktadır. 



 93 

Türkiye özellikle enerjide dışa bağımlıdır. Yılda ortalama 22-23 milyon ton 

petrol ve yılda 26-27 miyar m³ doğal gaz ithal etmektedir. Petrol ve doğal gaza 

yapılan ödemeler yıldan yıla artmaktadır. Ülkemiz petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki 

dalgalanmalardan büyük ölçüde etkilenmektedir. 

 

 Türkiye’nin 1980-2005 dönemi incelendiğinde dış ticaretteki serbestleşmeye 

paralel olarak 1980’li yılların ortalarından itibaren tüketim mallarının ithalattaki payı 

yükselmiş ve 1990’lı yılların başında % 16’yı aşmıştır. Bu dönemde petrol 

fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak petrol ve ürünleri ithalatının dış ticaretteki 

nisbi ağırlığı azalmıştır. 

 

 İncelenen dönemde ithalatın yaklaşık % 25’i yatırım malları, üçte ikisi ara 

maları ve hammaddelerden ve % 10’u tüketim mallarından oluşmuştur. Türkiye’de 

ithalatın birleşimi uygulana gelen sanayileşme modelini ve sanayileşmenin ulaştığı 

aşamayı yansıtmaktadır. Mevcut sanayi, ara ve yatırım malları bakımından halen ileri 

derecede ithalata bağımlıdır. Buna karşılık tüketim mallarının yerli üretiminde 

ülkemiz belirli bir yere gelmiştir83 2006 yılı verilerine bakıldığında da yine enerji ve 

enerji ürünlerinin ayrıca makine teçhizatın ithalatımızda önemini koruduğu 

görülmektedir. 

 

 Fasıllara göre yapılan ihracat ve ithalat incelendikten sonra aşağıda çizelge 

23’de dış ticaretimizin yönü incelenmiştir ve ihracat ve ithalatımız da ilk 10 sırada 

olan ülkeler gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 ŞAHİN, Hüseyin. a.g.e., s.393. 
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Çizelge 23: Türkiye’nin İhracatında İlk 10 Ülke (milyon $) 

 

ARALIK OCAK - ARALIK 

ÜLKELER 2005 

Dağılı
m. 
% 2006 

Dağ.
% 

Değişim 
% 2005 

Dağ. 
% 2006 

Dağ.
% 

Değ.
% 

1- Almanya 904 12,5 931 11,0 3,0 9.455 12,9 9.673 11,4 2,3 

2- İngiltere 605 8,3 743 8,8 22,8 5.917 8,1 6.812 8,0 15,1 

3- İtalya 559 7,7 638 7,5 14,0 5.617 7,6 6.749 7,9 20,2 

4- A.B.D. 440 6,1 404 4,8 -8,4 4.911 6,7 4.996 5,9 1,7 

5- Fransa 357 4,9 498 5,9 39,8 3.806 5,2 4.602 5,4 20,9 

6- İspanya 326 4,5 336 4,0 3,1 3.011 4,1 3.679 4,3 22,2 

7- 
Rusya 
Federasyonu 230 3,2 325 3,9 41,6 2.377 3,2 3.226 3,8 35,7 

8- Irak 297 4,1 231 2,7 -22,3 2.750 3,7 2.567 3,0 -6,7 

9- Hollanda 255 3,5 257 3,0 0,7 2.470 3,4 2.536 3,0 2,7 

10- Romanya 154 2,1 241 2,9 56,5 1.785 2,4 2.342 2,8 31,2 
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/IstatistikDb/eko08.xls (15.01.2007). 

 

Çizelge 23 incelendiğinde ihracatımızda Türk Cumhuriyetleri ile olan ticari 

ilişkilerimizin miktar olarak çok az olduğu görülecektir. Dış Ticaret Müsteşarlığı 

verileri incelendiğinde ihracatımızdaki ilk kırk ülke sıralamasında Kazakistan 27. 

sırada Azerbaycan 29. sırada diğer Türk Cumhuriyetleri’nin ise ilk 40 ülke arasına 

giremediği görülecektir. 

 

Diğer yıllarda olduğu gibi 2004 yılı ve sonrasında da Türkiye ihracatında AB 

ülkelerinin payı önemini korumuştur. 2005 ve 2006’da ihracatımızda Almanya ilk 

sırada yer almaktadır. 
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Çizelge 24: Türkiye’nin İthalatında İlk 10 Ülke (milyon $) 

 

ARALIK OCAK - ARALIK 

ÜLKELER 2005 
Dağılım. 

% 2006 
Dağ. 

% 
Değişim 

% 2005 
Dağ. 

% 2006 
Dağ. 

% 
Değ. 

% 

1- 

Rusya 
Federasyonu 1.402 12,0 1.674 14,5 19,4 12.906 11,1 17.494 12,8 35,6 

2- Almanya 1.436 12,3 1.243 10,8 -13,4 13.634 11,7 14.554 10,6 6,8 

3- 

Çin Halk 
Cumhuriyeti 809 6,9 849 7,4 4,9 6.885 5,9 9.553 7,0 38,7 

4- İtalya 774 6,6 783 6,8 1,2 7.566 6,5 8.569 6,3 13,2 

5- Fransa 529 4,5 480 4,2 -9,3 5.888 5,0 6.601 4,8 12,1 

6- A.B.D. 505 4,3 570 4,9 12,8 5.376 4,6 5.920 4,3 10,1 

7- İran 294 2,5 338 2,9 15,0 3.470 3,0 5.623 4,1 62,1 

8- İngiltere 443 3,8 417 3,6 -5,8 4.696 4,0 5.082 3,7 8,2 

9- İsviçre 252 2,2 226 2,0 -10,0 4.054 3,5 3.997 2,9 -1,4 

10- İspanya 341 2,9 301 2,6 -11,9 3.555 3,0 3.789 2,8 6,6 

Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/IstatistikDb/eko09.xls (15.01.2007). 

 

İhracatta olduğu gibi ithalatta da çizelge 24’de görüldüğü gibi Türk 

Cumhuriyetleri yine ilk on ülke arasına girememiş ve ithalatımızda yeterince rol 

alamamışlardır. Kazakistan ithalatta ilk 40 ülke sıralamasında 31. olabilmiş diğer 

Türk Cumhuriyetleri bu sıralamaya girememiştir. İthalatımızda görüldüğü gibi 

Avrupa Biriği üyesi ülkelerin ağırlığı fazladır. Rusya özellikle büyük çaptaki enerji 

ithalatımız dolayısıyla ithalatımızda birinci sırada yer almaktadır. 

 
3.2. Rusya’da Dış Ticaret 

 

 Rusya’da dış ticareti, dış ticaretin yapısı ve Türkiye Rusya ekonomik ilişkileri 

çerçevesinde aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür. 

 

3.2.1. Dış Ticaretin Yapısı 

 

Rusya Federasyonu dış ticareti incelendiğinde Sovyetler Birliği’nin 

parçalanması sonrasında özellikle 2000’li yıllarda gelişmeler görülmektedir. Rusya 

ekonomisi özellikle petrol ve diğer hammadde ihracatına dayalı olarak gelişmektedir. 
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Rusya Federasyonu Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

hazırlanan Rus ekonomisinin geleceğine ilişkin senaryolar incelendiğinde, 2004–

2006 yılları arasında Rusya ekonomisinin gelişiminde  en önemli unsurun başta 

petrol olmak üzere, Rus hammadde fiyatlarında artış olduğu görülmektedir. 

Önümüzdeki yıllarda Rusya ihracatının yaklaşık olarak % 70-75’ini teşkil eden 

hammaddelerin dünya piyasalarındaki fiyatlarının şimdiden  tesbit  edilmesinin 

oldukça zor olduğunu belirten Rusya Ekonomik  Gelişim ve Ticaret Bakanlığı, 30 

dolar/varil düzeyinde oluşacak petrol fiyatlarının  Rus ekonomisini olumlu yönde 

etkileyeceği beklentisi içerisinde  bulunmaktadır. 

Rusya Federasyonu  ihracatının artmasında, uluslararası piyasalarda enerji 

kaynakları ve  demir dışı metal ürünleri fiyatlarının artması etkili olurken, ithalatının 

artmasında ise, Ruble’nin değerinin artması ile halkın alım gücünde meydana gelen 

iyileşmenin önemli rol oynadığı görülmektedir. Dünya petrol fiyatlarının 

yükselmesinin, Rus hükümetinin döviz rezervlerini artıracağı ve dolayısıyla 

Rusya’da sermaye yatırımlarının olumlu yönde gelişmesine neden olacağı 

beklenmektedir. Ancak, önümüzdeki 5–10 sene zarfında petrol fiyatlarındaki 

yükseliş eğiliminin  devam edeceği zayıf bir ihtimal olarak görülmektedir. Petrol ve 

hammadde ihracatından elde ettiği gelirleri  diğer yatırım alanlarına ve küçük ölçekli 

işletmelerin geliştirilmesine yeterince  aktaramayan  Rusya hükümetinin, hammadde 

dışı ihracatını artırmaya yönelik olarak  BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) 

ülkeleri,  BDT dışı ülkeler ve AB ile  serbest ticaret anlaşmaları yapılmasına   ve 

serbest ticaret bölgeleri kurulmasına ağırlık vereceği tahmin edilmektedir. Diğer 

taraftan, Rusya Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanı German Gref’e göre; 

“Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üyeliği 2007 yılından önce 

gerçekleşmesi oldukça  zor bir ihtimal”. Nitekim 2005 yılı içerinde  Rusya’nın 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile yürüttüğü üyelik müzakerelerinin başarılı bir 

şekilde sonuçlandırması halinde bile, adaptasyon ve ilgili belgelerin Rusya 

Parlamentosu’nun onayından geçme süreci de  göz önüne alındığında, Rusya’nın 

DTÖ’ya 2007 yılından önce üye olamayacağı öngörülmüştü. 
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Çizelge 25: Rusya’nın Dış Ticaret Verileri 
 

Kaynak:http://www.rusyaofisi.com (20.01.2007). 
 
    

Dış ticaretindeki önemli ürünler: Petrol ve petrol ürünleri, doğal gaz, ağaç ve 

ağaç ürünleri, metaller, kimyasal maddeler, çeşitli sivil ve askeri malzeme ve 

ekipmanları ihraç eden Rusya Federasyonu’nun en önemli dış ticaret partnerleri 

yüzde itibarıyla, Almanya (%9,7), Beyaz Rusya (%6,5), Ukrayna (%6,3), Çin 

(%6,1), İtalya (%5,7),   Hollanda (%5,2), ABD (%3,7) Polanya (%3,3), İngiltere 

(%3,3), Kazakistan (%3,3), Finlandiya (%3,2), Fransa (%3,0), Türkiye (%3,0) dir.84 

 

3.2.2. Türkiye-Rusya Federasyonu Ekonomik İlişkileri 

 

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin 

temeli Cumhuriyet’in ilk yıllarında atılmıştır. 1937 tarihli Seyrisefain anlaşmasıyla 

ivme kazanan Türk-Rus ticareti o dönemlerdeki ticaret hacmi yaklaşık 100 milyon 

ruble civarındadır. Daha sonra 1984 yılında imzalanan ve 1987 yılında yürürlüğe 

giren doğal gaz anlaşması ekonomik ilişkilere önemli bir ivme kazandırmıştır. Son 

15 yıldır Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerde siyasi olduğu kadar 

ekonomik yöndede önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Rusya devlet başkanı 

Vilademir Putin’in 6 Aralık 2004 tarihinde Ankara’ya yapmış olduğu ziyaret 

sırasında da taraflar ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, 

                                                
84 http://www.rusyaofisi.com (20.01.2007). 
 

Dış Ticaret Hacmi                            
(yıl) 

İhracat  
(milyar dolar) 

İthalat 
(milyar dolar) 

2000       105,6 44,9 

2001      103  53,4 

2002      106,9  60,5 

2003      135,4  76,1 

2004      183,4  96,3 

2005 245,3  125,1 
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çeşitlendirilmesi ve çok boyutlu ortaklığa dönüştürülmesi konusunda kararlılıklarını 

ortaya koymuşlardır.85 

 
 Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilere yön veren temel anlaşmalar 
aşağdaki gibidir; 
 
 
Özel Hesap Anlaşması: İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin dönüm 

noktasını; 1967 tarihinde imzalanan ve SSCB tarafından bazı sınai tesislerin inşası 

amacıyla ülkemize yaklaşık 200 milyon dolar tutarında kredi açılması ve anılan 

krediye ait yıllık taksit ve faizlerin geri ödemelerinin ülkemiz menşeli mallarla 

yapılması esasına dayanan anlaşma oluşturmuştur. 

 

Doğal Gaz Anlaşması: 1984 tarihinde imzalanan Doğal Gaz Anlaşması ile Sovyet 

tarafı 1987 yılından başlayarak 25 yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti’ne doğal gaz 

sevk etmeyi garanti ederken, Türk tarafı da bu süre zarfında doğal gaz ithal etmeyi 

taahhüt etmiştir. 

 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Anlaşması: İki ülkeyi birbirine bağlayan 

gelişmelerden  biri de, 1992 yılında ülkemizin öncülüğünde İstanbul Deklarasyonu 

ile hayata geçirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) projesidir. Türkiye, 

Yunanistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldova, Arnavutluk, Azerbaycan, 

Bulgaristan, Romanya, Ermenistan ve Gürcistan’ın üye olduğu KEİ projesi 

çerçevesinde, üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi 

suretiyle, bölge ülkelerinin potansiyelinin en iyi  şekilde değerlendirilmesi  

amaçlanmaktadır. Rusya Federasyonu’nun KEİ üyesi eski SSCB ülkeleri ile olan 

yakın siyasi ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, Rusya Federasyonu ile 

geliştirilecek iyi ilişkiler KEİ’nin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesinde de 

önemli bir rol oynayacaktır.86 

 

                                                
85 DEİK, Rusya Federasyonu Ülke Bülteni, Ekim2005, s.18. 
86http://www.btso.org.tr/databank%5Cpublication%5CRUSYA%20PAZARI%20HAKKINDA%20G
ENEL%20B%C4%B0R%20ARA%C5%9ETIRMA.pdf (30.01.2007). 
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 Ayrıca 25.02.1991’de Ankarada Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, 

15.12.1997’de Ankarada Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması son olarakda 30.11.2004’te Moskovada 

KEK VI. Dönem Toplantısı Protokolu imzalanmıştır.87 

 

 Çizelge 26’da Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ikili ticarette elde 

edilen veriler belirtilmektedir. Bu çizelgeye baktığımızda Rusyanın genel 

ihracatımızdaki payının yaklaşık % 3 civarında olduğunu, genel ithalatımız içindeki 

payının da % 7 civarında olduğunu ve artmaya devam ettiğini görebiliriz. Aynı 

şekilde Türkiye’nin de Rusya Federasyonu ihracatı ve ithalatı içindeki payınında 

benzer değerlerde olduğu görülmektedir. 2006 ve 2007 yıllarındaki gelişmelere 

bakıldığında bu iki ülke arasındaki ilişkilerin iyleştirilmesi çabaları sonucu dış 

ticarette de artan bir ivme sağlanacaktır.  

 
Çizelge 26: Rusya -Türkiye İkili Ticaret Verileri (Milyon Dolar) 
 
 
 

  
İhracat 

Genel  
İhracatımız 
İçindeki Pay 

(%) 

Rusya’nın  
İthalatı 

İçindeki Pay 
(%) 

 
İthalat 

Genel  
İthalatımız 
İçindeki Pay 

(%) 

Rusya’nın 
 İhracatı 

İçindeki Pay 
(%) 

 
Hacim 

 
Denge 

1996 1.494 6,43 2,19 1.900 4,35 2,10 -407 3.394 

1997 2.056 7,83 2,86 2.174 4,47 2,50 -118 4.230 
1998 1.348 4,99 2,32 2.152 4,69 2,89 -804 3.500 
1999    589 2,21 1,49 2.374 5,83 3,14 -1.785 2.963 

2000    644 2,30 1,43 3.887 7,16 3,70 -3.243 4.531 
2001    923 3,00 1,72 3.436         8,60 3,38 -2.513 4.359 
2002 1.168 3,32 1,92 3.863 7,58 3,63 -2.695 5.031 
2003 1.363 2,90 1,82 5.420 7,88 4,03 -4.057 6.783 
2004 1.851 2,94 1,92 9.009 9,27 4,92 -7.158 10.860 
2005 2.377   12.870       -10.493 15.244 

2006/4 817   5.084   -4267 5.901 
Kaynak:http://www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/ORTA %20ASYABDT/Rusyafederasyonu.doc (20.01.2007) 
 
 

Rusya’ya olan ihracatımız 2005 yılında 2.377 milyon dolara ulaşmış, 2006 

yılının ilk dört aylık döneminde ise 817 milyon dolar olarak geçekleşmiştir. Bunun 

                                                
87www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/ORTA %20ASYABDT/Rusyafederasyonu.doc (20.01.2007). 
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yanında aynı dönemlerde ithalatımız 12.870 ve 5.084 milyon dolar şeklinde 

gerçekleşmiş ve ikili ticarette aleyhimize olan gelişme sürmüştür. 

 

3.3. Azerbaycan’da Dış Ticaret 

 

 Azerbaycan dış ticareti de dış ticaretin yapısı ve Türkiye ile ekonomik 

ilişkileri bakımından aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir. 

 

3.3.1. Dış Ticaretin Yapısı 

 

Azerbaycan’da dış ticaret, bağımsızlığın kazanılmasından sonra artan petrol 

ve doğal gaz ihracatıyla canlanmıştır. Azerbaycan’da ticaretin güçlendirilmesi için, 

petrol sektöründe üretimin arttırılmasına, BDT ülkeleri arasındaki ticaretin yeniden 

canlandırılmasına ve yeni pazarlar oluşturulmasına yönelik çalışmalar 

sürdürülmektedir. Bu kapsamda iki ve çok taraflı anlaşmalar imzalanmaktadır. 

Azerbaycan’ın büyük ticaret ve cari hesap açıkları, petrol fiyatlarındaki artışlarla 

kontrol altına alınmaktadır. Ham petrolün fiyatı 1999 yılının ilk üç ayı ve 2000 

yılının ilk altı ayı arasında iki kattan fazla artmıştır ve petrol ihraç hacimi de aynı 

süre içerisinde neredeyse iki katına ulaşmıştır. Ülkenin önemli bir petrol üreticisi ve 

ihracatçısı olmamasına rağmen, Azerbaycan Uluslararası İşletim Şirketi (AIOC) 

tarafından yapılan yatırım nedeniyle ihracat hızlı bir şekilde artmaktadır. 

 

Dünya çapında ticari ilişki kurulan ülke sayısı 122’dir. Dış ticaretin % 20,9’u 

BDT,  % 79,1’i diğer ülkelerle yapılmıştır.88 

 

 

 

 

 

                                                
88 http://www.tika.gov.tr/yukle/dosyalar/ULKERAPORLARI/Azerbaycan_UlkeRaporu (05.02.2007). 
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Çizelge 27: Azerbaycan Dış Ticaret Verileri. 
 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indıcators/2006/pdf/AZE.pdf (15.01.2007). 

 

Çizelge 27’de görüldüğü gibi ihracat sürekli artmaktadır. Yukarıda da 

bahsedildiği üzere ihracat ta temel artışın sebebi bağımsızlık sonrası artan petrol 

ihracatıdır. Çizelge 28’de ihracat ve ithalat ayrıntılı olarak ele alınacaktır ve fasıllalar 

(mal grupları) bazında bir değerlendirme yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dış ticaret ,milyon dolar,yıllık 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

İhracat, fob 637.2 2314.3 2167.5 2590.4 3615.5 4347.2 

İthalat, cif 667.7 1431.1 1665.5 2626.2 3515.9 4211.2 

Ticaret Dengesi -30.5 883.2 502.0 -35.8 99.5 136.0 

Dış ticarette yıllık değişim, %       

İhracat -2.4 32.6 -6.3 19.5 39.6 20.2 

İthalat -14.2 22.1 16.4 57.7 33.9 19.8 

Ticaret dengesi 75.7 54.1 -43.2 -107.1 378.0 36.6 
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Çizelge 28: Azerbaycan’da Fasıllara Göre İhracat 
 

İhracat,  milyon dolar, yıl   1995     2001     2002     2003     2004    2005 

Hayvan ve Hayvansal ürünler 0.6 0.3 0.2 1.7 1.3 1.5 

Sebze üretimi 13.3 20.7 35.6 60.1 72.1 193.6 

Hayvansal yada bitkisel yağlar 0.3 3.0 4.3 41.1 48.3 68.4 

Hazır yiyecekler 24.4 31.6 27.7 24.7 34.4 63.5 

Maden Ürünleri(mineraller) 373.1 2117.9 1927.7 2228.1 2973.7 3338.6 

Kimyasal ürünler 19.6 21.6 35.8 51.0 77.0 131.8 

Plastik ve Kauçuk 13.6 13.8 23.1 34.1 67.4 71.9 

Post ve Deri 1.6 1.5 1.6 2.7 2.6 2.3 

Orman ve Orman ürünleri 0.3 0.4 0.4 1.0 0.9 0.8 

Kağıt(selüloz) ürünleri 0.7 0.8 0.6 0.8 3.0 3.3 

Tekstil ve Tekstil maddeleri 124.5 18.7 26.9 41.4 48.2 57.0 

Ayakkabı,Şapka vb. 0.3 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 

Taş maddeleri, Alçı, Çimento, Amyant 1.5 0.2 0.1 0.2 0.3 0.8 

İnci, Değerli ve yarı değerli taşlar, Metaller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Temel metaller ve ilgili maddeler 17.5 19.0 21.6 55.1 97.1 105.6 

Makine, Mekanik aksesuarlar ve 
Elektiriksel araçlar 

39.4 38.1 29.4 32.8 20.4 28.0 

Nakliyat techizatı 4.4 9.3 5.4 8.9 144.0 272.3 

Ölçü aletleri, müzik aletleri 1.8 6.4 9.2 1.9 5.3 2.7 

Askeri mühimat       

Muhtelif fabrika malı ürünleri 0.2 0.5 0.4 1.5 2.8 2.9 

Sanatsal çalışmalar     0.0 0.0 

İhracat, Esas (temel )mallar 

1. Mazot(Motorin) 218.4 222.8 182.5 233.4 410.5 742.6 

2. Gaz 43.3 65.1 78.1 74.4 90.7 88.3 

3. Pamuk ipliği 106.3 14.9 22.7 33.3 35.5 40.3 

4.Aleminyum oksit 3.2 9.7 17.1 33.1 50.0 98.7 

5.Polietilen 3.6 10.1 16.0 21.4 45.5 40.7 

Kaynak:http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indıcators/2006/pdf/AZE.pdf (15.01.2007). 

 

Yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi Azerbaycan’ın ihracatı büyük ölçüde 

petrol ve yan ürünlerinden oluşmaktadır. Artan petrol ihracatının nakliye sektörünü 

de canlandırdığı bir gerçektir. Bunun yanı sıra tarımsal üretimin sürekli azaldığı 

sanayi ürünlerinin artışta olduğu gözlenmektedir. Ayrıca madenlerin ihracatında 

büyük gelirler elde edildiği görülmektedir. 
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 Aşağıda verilen çizelge 29’da Azerbaycan’a ait ithalat kalemleri 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Görüleceği üzere ithalat azalan tarımsal faaliyetleri 

karşılamaya yönelik bir seyir göstermekte ve ayrıca sanayiyi geliştirmeye yönelik 

makine teçhizatlara yöneliktir. Özellikle gelişen nakliye sektörünü destekleyecek 

nakliye araç ve teçhizatları önemli bir paya sahiptir. 

 

Çizelge 29: Azerbaycan’da Fasıllara Göre İthalat 

 

İthalat, milyon dolar,yıl  1995     2001     2002     2003     2004      2005 

Hayvan ve Hayvansal ürünler 74.3 34.5 34.3 37.8 38.2 44.9 

Sebze üretimi 51.5 116.8 106.1 146.5 232.0 171.9 

Hayvansal yada bitkisel yağlar 54.5 13.0 13.7 24.9 30.6 36.1 

Hazır yiyecekler 96.8 69.7 84.0 101.9 113.8 194.5 

Madenler(mineral ürünler) 100.8 248.0 324.7 356.1 507.1 641.0 

Kimyasal ürünler 61.3 68.7 83.0 110.3 133.0 183.8 

Plastik ve Kauçuk 11.6 29.7 39.6 74.2 88.4 104.2 

Orman ve Orman ürünleri 5.1 20.6 22.7 31.4 38.8 51.4 

Kağıt(selüloz) ürünleri 15.2 24.5 34.6 27.9 42.7 58.4 

Tekstil ve Tekstil maddeleri 11.4 33.2 27.3 37.9 56.9 64.9 

Ayakkabı,Şapka vb. 1.9 10.1 11.0 10.7 15.9 16.7 

Taş maddeleri, Alçı,Çimento,Amyant 8.0 20.7 25.9 37.2 51.6 78.2 

İnci, Değerli ve yarı değerli taşlar, Metaller 0.1 0.1 0.2 0.3 1.6 2.5 

Temel metaller ve ilgili maddeler 42.0 132.1 281.1 498.8 611.2 489.3 

Makine,Mekanik aksesuarlar ve 
Elektiriksel araçlar 

82.9 353.8 395.9 684.7 1084.6 1402.9 

Nakliyat techizatı 36.6 198.6 123.5 332.6 242.0 420.9 

Ölçü aletleri,müzik aletleri 3.9 35.9 28.8 53.1 72.5 79.9 

Muhtelif fabrika malı ürünleri 7.1 17.9 23.6 57.2 151.5 163.6 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/AZE.pdf (15.01.2007). 

 

Azerbaycan ihracatında ve ithalatındaki ilk 10 ülke sıralamalarının verildiği 

aşağıdaki çizelgelere bakıldığında ise Türkiye’nin Azerbaycan ihracatında 6. sırada 

ithalatında ise 2. sırada olduğu gözlenmektedir. Diğer ülkelerin ise genel olarak 

ekonomide sanayi sektörü ağırlıklı olan  ülkelerden oluştuğu görülmektedir. 
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Çizelge 30: Azerbaycan Dış Ticaretinin Yönü 

 

Ticaretin Yönü Milyon dolar,yıl 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

Toplam İhracat 547.1 2314.5 2167.5 1862.8 2391.7 3765.4 

1. Italya 26.4 1324.1 1082.7 650.0 635.9 938.5 

2. Çek Cumhuriyeti 2.1 0.1 0.2 235.3 285.7 583.5 

3. Fransa 0.1 66.5 166.3 155.0 98.8 447.3 

4. Almanya 3.9 12.9 28.8 196.7 194.9 341.5 

5. Rusya Federasyonu 98.9 77.6 95.7 84.0 126.6 155.4 

6. Türkiye 26.4 67.4 83.4 111.5 123.2 115.4 

7. Romanya 0.0 9.0 28.4 1.3 147.7 176.3 

8. Endonezya  0.0 - - 153.4 183.7 

9. İsrail 0.0 164.1 154.1 0.5 0.2 0.4 

10. Tacikistan 3.3 12.1 28.0 56.6 78.1 93.3 

Toplam İthalat 667.6 1433.5 1665.6 2881.7 4243.0 4978.8 

1. Rusya Federasyonu 88.3 153.0 280.9 448.3 683.6 931.3 

2. Türkiye 140.5 148.2 156.2 347.0 444.2 382.8 

3. İngiltere 9.3 54.0 85.2 252.3 529.0 425.3 

4. Almanya 43.8 72.8 83.5 232.6 329.0 612.6 

5. Ukranya 33.5 39.3 80.0 156.9 237.1 283.1 

6. ABD 13.3 230.9 9S.7 133.3 174.7 145.6 

7. Kazakistan 17.6 99.5 149.8 124.9 164.0 195.9 

8. Çin Halk Cumhuriyeti 2.8 42.0 51.0 224.1 140.9 257.2 

9. Hollanda 3.2 13.4 15.9 70.2 209.7 263.0 

10. Fransa 5.7 26.1 118.1 62.0 106.1 205.3 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/AZE.pdf (15.01.2007). 

 

Azerbaycan ticaretinin yönünün sahip olduğu hammade ve doğal kaynakları 

işleyip çıkarmaya yönelik sanayi ve makine ihtiyacını karşılayabilecek ülkeler ve bu 

hammade ve doğal kaynaklara ihtiyaç duyan ülkelerden oluştuğu görülmektedir.  

 

Azerbaycan ekonomisinde enerji sektörünün çok büyük öneme sahip 

olmasından dolayı çizelge 31’de bu sektör ayrıntılarıyla gösterilmektedir. 
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Çizelge 31: Azerbaycan Enerji Sektörü 

 

 1988 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

ENERJİ    Yıllık 
değerler  Ham Petrol,' 
'000 mil.ton. 

        

Üretim 13043 12513 9161 14909 15334 15381 15548 22212 

İhracat    8462 8881 8997 9048 14036 

İthalat 8459 4290       

Tüketim 21776 16278 9106 6344 6369 6344 6385 7502 

Doğal gaz Mn cu. m.         

Üretim 11827 9926 6644 5535 5144 5128 4995 5676 

İhracat 7934 5424       

İthalat 12093 13441 579 3337 3935 4079 4798 4683 

Tüketim 14969 16931 8151 8319 8454 8725 9201 9449 

Elektirik, BnKwh         

Üretim 23.6 23.2 17.0 19.0 18.7 21.3 21.7 22.6 

İhracat 2.8 3.4 0.5 1.0 0.9 0.9 1.0 1.4 

İthalat 2.3 1.8 0.9 1.6 2.4 2.4 2.4 2.4 

Tüketim 25.9 18.4 15.0 17.1 16.3 18.4 19.0 19.6 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/AZE.pdf15.01.2007. 

 

3.3.2. Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İlişkileri 

 

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticarette denge Türkiye lehinedir ve 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana iki ülke arasındaki ticarette 

her yıl Türkiye için bir dış ticaret fazlası söz konusu olmuştur. İki ülke arasındaki dış 

ticaret hacmi 2005 yılı itibariyle 800 milyon dolara yaklaşmıştır. Son yıllarda 

özellikle mineral yakıtlar ithalatındaki artış nedeniyle Türkiye’nin Azerbaycan’dan 

yaptığı ithalatın bu ülkeye yaptığı ihracattan daha hızlı arttığı görülmektedir.89 

 

Türkiye Azerbaycan arasındaki ticarete ve ekonomik ilişkilere yön veren 

anlaşmalar genel olarak aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

                                                
89 DEİK. Azerbaycan Ülke Raporu, Aralık 2006, s.18. 



 106 

Çizelge 32: Türkiye-Azerbaycan Arasındaki Ticarete Yön Veren Anlaşmalar 

 

 İmza  
Tarihi 

İmza  
Yeri 

RG  
Tarihi  

Yürürlük 
Tarihi 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 01.11.1992 Ankara 23.01.1993 23.01.1993 
Kara Ulaştırması Anlaşması 01.11.1992 Ankara  08.12.1995 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması 

09.02.1994 Ankara 26.05.1997 - 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Anlaşması 

09.02.1994 Ankara 27.06.1997 01.01.2000 

Karma Ekonomik Komisyon II. Protokolü 31.01.2002 Bakü 17.04.2002 17.04.2002 
Uzun Vadeli Ekonomik İşbirliği Anlaşması 13.04.2004 Ankara   
Karma Ekonomik Komisyon III. Protokolü 14.04.2005 İstanbul   

Kaynak:http://www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/ORTA %20ASYA-BDT/Azerbaycan.doc (20.01.2007). 
 
 

Aşağdaki çizelgelerde sırasıyla Türkiye Azerbaycan ikili ticaret verileri ikili 

ticarette başlıca maddeler (ihracatta ve ithalatta) verilmiştir. 

 

Çizelge 33: Türkiye – Azerbaycan İkili Ticaret Verileri (Milyon $)  

 

  
İhracat 

Genel  
İhracatımız 
İçindeki Pay 

(%) 

Azerbaycan’ın  
İthalatı 

İçindeki Pay 
(%) 

 
İthalat 

Genel  
İthalatımız 
İçindeki 
Pay (%) 

Azerbaycan’ın 
 İhracatı 

İçindeki Pay 
(%) 

 
Hacim 

 
Denge 

1997 319,7 1.22 40,18 58,3 0.11 7,14 378,0 261,4 
1998 327,2 1.21 30,36 50,3 0.11 8,30 377,5 276,9 
1999 248,1 0.93 23,94 44,0 0.11 4,74 292,1 204,1 
2000 230,3 0,84 19,62 95,6 0,18 5,48 326,3 133,1 
2001 225,2 0,70 15,23 78,1 0,19 3,37 303,3 147,1 
2002 231,4 0,64 13,63 64,6 0,13 2,93 296,0 166,8 
2003 315,4 0,66 11,99 122,6 0,19 5,21 438,0 192,8 
2004 401,2 0,57  135,4 0,13  536,6 265,8 

2004/3 79,4   23,5   102,9 55,9 
2005/3 115,5   23,7   138,2 91,8 

Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/ORTA %20ASYABDT/Azerbaycan.doc.(20.01.2007). 
 
 

Çizelge 33’den anlaşılacağı üzere Azerbaycan’ın toplam ihracatımız ve 

ithalatımız içindeki payı oldukça düşüktür. Öte yandan Azerbaycan toplam 

ihracatında ve ithalatında ülkemizin önemli bir yere sahip olduğu rakamlardan 

anlaşılmaktadır. Buna karşılık bu değerlerin giderek azaldığıda gözden 

kaçırılmamalıdır.90  

                                                
90 http://www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/ORTA %20ASYA-BDT/Azerbaycan.doc (05.02.2007). 
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3.4. Kazakistan’da Dış Ticaret 

 

 Kazakistan dış ticaretinin yapısı ve Türkiye ile ekonomik ilişkileri aşağıdaki 

gibidir. Dış ticaretin sahip olunan mineral ve madenler üzerine kurgulandığı ticaret 

verilerinden anlaşılmaktadır. 

 
3.4.1. Dış Ticaretin Yapısı 

 
 

1998 yılında Rusya’da yaşanan mali kriz ile birlikte Kazakistan’ın dış ticaret 

hacmi de önemli bir gerileme sürecine girmiştir. İhracatının önemli bir bölümünü 

petrol ve ham maddelerin oluşturduğu Kazakistan’da bu ürünlerdeki fiyat 

düşüşlerinden önemli oranda etkilenmiştir. Diğer taraftan kriz sonrasında Kazakistan 

gümrük duvarlarını yükselterek ithalata kısıtlama getirmiş ve ulusal ekonomiyi 

güçlendirmeye yönelik önlemlerle birlikte ithal ikameci bir politika izlemiştir. Rusya 

Federasyonu, BDT ülkeleri içerisinde Kazakistan’ın en önemli ticari partneri 

durumundadır. Diğer önemli partnerleri ise Çin, Almanya ve Ukrayna’dır. Aşağıdaki 

çizelgede dış ticaret değerleri verilmiştir91. 

 

Çizelge 34: Kazakistan Dış Ticaret Verileri 

 

Yıllar 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

Dış ticaret ,milyon dolar,yıllık        

İhracat, fob 1402.0 5250.2 8639.1 9670.3 12926.7 20096.2 27849.0 

İthalat, cif 1490.0 3806.7 6446.0 6584.0 8408.7 12781.2 17352.5 

Ticaret Dengesi -88.0 1443.5 2193.1 3086.3 4518.0 7315.0 10496.5 

Dış ticarette yıllık değişim, %        

İhracat  48.2 -2.0 11.9 33.7 55.5 38.6 

İthalat  -28.0 27.9 2.1 27.7 52.0 35.8 

Ticaret dengesi  182.9 -41.9 40.7 46.4 61.9 43.5 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/KAZ.pdf (15.01.2007). 

 

                                                
91

http://www.tika.gov.tr/yukle/dosyalar/ULKERAPORLARI/Kazakistan_UlkeRaporu (05.02.2007). 
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Aşağıdaki çizelgelerde ise Kazakistan’ın dış ticaret kalemleri (mal grupları) 

ihracat ve ithalat olarak sınıflandırılarak gösterilmiştir 

 

Çizelge 35: Kazakistan’da Fasıllara Göre İhracat 

 

İhracat, milyon dolar/yıl 1995 2001 2002 2003 2004 2005 
Hayvan ve Hayvansal ürünler 91.5 18.1 19.2 30.8 41.1 63.8 
Sebze üretimi 381.0 392.7 408.2 659.5 640.7 456.5 
Hayvansal yada bitkisel yağlar 2.7 4.2 3.8 8.5 12.7 10.4 
Hazır yiyecekler 63.3 43.5 39.1 79.3 119.6 133.6 
Madenler(mineral ürünler) 1533.0 5028.8 5917.5 8316.3 13727.1 20553.3 
Kimyasal ürünler 504.1 405.9 418.6 440.0 634.1 899.1 
Plastik ve Kauçuk 53.9 6,2 8.4 13.7 20.5 25.4 
Post ve Deri 40.0 21.5 32.8 74.6 138.0 254.6 
Orman ve Orman ürünleri 2.0 8,4 5.2 0.2 0.2 0.4 
Kağıt(selüloz) ürünleri 3.7 9.1 6.5 7.9 11.5 0.2 
Tekstil ve Tekstil maddeleri 131.9 94.9 115.4 155.4 188.9 213.9 
Ayakkabı,Şapka vb. 3.5 2,8 0.8 3.0 3.2 5.4 
Taş maddeleri, Alçı,Çimento,Amyant 22.5 3.4 1.9 2.8 5.3 9.9 
İnci,Değerli ve yarı değerli taşlar,Metaller 11.5 264.6 269.5 249.9 345.6 399.1 
Temel metaller ve ilgili maddeler 2162.6 2109.9 2234.1 2635.1 3897.2 4419.1 
Makine,Mekanik aksesuarlar ve 
Elektiriksel araçlar 

143.1 132.8 112.2 154.8 193.1 245.1 

Nakliyat techizatı 59.4 69.0 52.6 74.9 76.0 89.4 
Ölçü aletleri,müzik aletleri 10.0 17.6 16.6 16.0 30.9 24.2 
Askeri mühimat      2.5 
Muhtelif fabrika malı ürünleri 7.0 3.5 1.9 3.2 3.4 4.5 
Sanatsal çalışmalar 23.5 0.0 0.0 0.0 6.7 0.1 
Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/KAZ.pdf 15.01.2007. 
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Çizelge 36: Kazakistan’da Fasıllara Göre İthalat 

 

İthalat, milyon dolar/yıl 1995 2001 2002 2003 2004 2005 
Hayvan ve Hayvansal ürünler 63.0 69.0 76.9 104.8 116.5 133.8 
Bitkisel üretim 20.8 55.5 62.2 50.7 54.4 86.8 
Hayvansal yada bitkisel yağlar 288.0 331.0 333.0 426.0 611.1 741.1 
Hazır yiyecekler 1145.6 904.4 822.9 1007.2 1873.5 2322,8 
Madenler(mineral ürünleri) 326.6 667.1 715.7 909.6 1128.3 1337.0 
Kimyasal ürünler 123.5 239.8 267.9 362.8 504.2 664,8 
Plastik ve Kauçuk 4.2 4.2 6.3 9.5 19.3 13.8 
Post ve Deri 61.1 71.5 62.9 100.9 158.5 235.0 
Orman ve Orman ürünleri 90.5 166.1 167.3 209.6 277.7 51.3 
Kağıt(selüloz) ürünleri 96.4 75.6 102.1 146.6 162.6 223.9 
Tekstil ve Tekstil maddeleri 32.3 15.0 23.4 23.3 22.8 51.3 
Ayakkabı,Şapka vb. 63.5 114.2 136.2 183.5 311.0 354.7 
Taş maddeleri, alçı,çimento,amyant 5.2 12.3 6.3      8.9 13.8 27.2 
Temel metaller ve ilgili maddeler 312.3 889.5 737.9 993.2 1666.1 2546.3 
Makine,mekanik aksesuarlar ve elektiriksel 
araçlar 

754.2 1852.2 1881.7 2152.5 3421.9 4902.3 

Nakliyat techizatı 265.0 625.0 803.2 1222.8 1777.2 2341.7 
Ölçü aletleri,müzik aletleri 72.7 159.3 165.7 208.4 274.8 351.2 
Muhtelif fabrika malı ürünleri 51.8 115.4 139.3 178.2 234.4 321.8 
Sanatsal çalışmalar 1.6 0.1 0.1 0.1 7.6 0.3 
Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/KAZ.pdf 15.01.2007.  

 

Çizelge 33, 34 ve 35 incelendiğinde ihracat ve ithalat değerlerinin sürekli 

artış içinde olduğu ve 1990 yılı hariç daima dış ticaret fazlasının verildiği 

görülmektedir. İhracatın ve ithalatın ayrıntılarıyla verildiği diğer çizelgelere 

bakıldığında ise Kazakistan’ın dünyanın yeraltı kaynakları bakımından zengin 

ülkeleri arasında yeralmasının periyodik cetveldeki 105 elementen 99 tanesinin 

burada bulunması) ve bunların zengin rezervlerine sahip olması bakımından ihracatta 

bu kalemin önemli yer tuttuğu görülmektedir. Hazar denizinde özellikle zengin petrol 

rezervlerinin varlığı ihracattaki gelişmeye yön vermiştir. İthalata ait çizelge 35 

incelendiğin de ise sanayiye yönelik makine techizat ve petrol nakliyesine yönelik 

makine techizatın ithalatta önem arz ettiği görülmektedir, bununla birlikte tarımsal 

ürünlerin ve özellikle hazır yiyecekler kaleminin ithalattaki nisbi payının yüksek 

olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 36’da ise dış ticaretin daha çok hangi ülkelerle yapıldığı ihracat ve 

ithalat ayrımı yapılarak gösterilmiştir. Kazakistan bağımsızlığın ardından ekonomik 
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olarak Rusya’dan kopamamış, yine her yönüyle Rusya Kazakistan ekonomisinde 

ağırlığını hissettirmektedir. Zengin doğal kaynaklarını çıkarıp kendine modern bir 

sanayi kurabilmesi için gereken makine techizatlarıda bu işi en iyi yapan Avrupa 

Birliği ülkeleriyle, en ucuz yapan Çin Halk Cumhuriyeti’nden temin ettiği 

görülmektedir. 

 

Çizelge 37: Kazakistan Dış Ticaretinin Yönü 

 

Ticaretin yönü,milyon dolar,yıl 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

Toplam İhracat 5256.6 9085.0 9670.3 12926.7 20829.0 26908.2 

1.Rusya Federasyonu 2365.8 1759.5 1497.8 1967.9 3143.0 3527.3 

2. Bermuda  1221.2 2011.3 2192.6 2879.7 3438.6 

3. Çin Halk Cumhuriyeti 297.0 659.7 1023.0 1653.1 2065.6 2638.4 

4. Almanya 171.1 501.8 220.3 146.4 2287.4 2788.1 

5. Italya 142.5 956.3 904.2 1013.1 846.9 2120.2 

6. Fransa 17.4 10.4 27.4 278.1 1365.3 2033.0 

7. İsviçre 203.5 408.7 792.4 1679.9 76.4 82.5 

8. İran 49.2 208.9 309.9 411.1 534.7 640.1 

9. Ukranya 121.5 490.2 291.5 426.2 359.0 428.7 

10. ABD 43.6 159.0 116.9 99.1 516.6 1058.7 

Toplam İthalat 3806.9 6477.7 6584.0 8408.7 14775.2 19862.3 

1. Rusya Federasyonu 1899.7 2891.9 2548.8 3282.1 5112.7 6875.7 

2. Çin Halk Cumhuriyeti 34.7 172.0 313.0 523.7 2269.1 4288.8 

3. Almanya 196.7 490.2 586.2 734.2 1218.6 1418.7 

4. ABD 64.7 349.2 461.5 470.6 351.5 592.1 

5. Ukranya 85.7 155.0 217.1 324.0 685.1 818.0 

6. Fransa 48.6 141.6 110.2 196.9 846.9 744.3 

7. Italya 30.2 268.9 219.1 250.2 456.7 576.3 

8. Türkiye 123.5 136.9 173.7 209.0 391.1 481.2 

9. İngiltere 83.6 249.4 259.7 248.6 278.0 321.4 

10. Kore Cumhuriyeti 43.2 110.6 110.2 114.6 345.3 412.4 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/KAZ.pdf (15.01.2007). 
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Çizelge 36’da görüldüğü gibi Kazakistan ihracatı ve ithalatı genel olarak 

sanayisi güçlü ve petrol ihtiyacı olan ülkelerden oluşmaktadır. Türkiye, Kazakistan 

ithalatında sekizinci ülke olarak görülmektedir. 

 

Kazakistan’ın da Azerbaycan gibi doğal kaynaklar bakımından zengin olması 

enerji sektörünün ayrıntılı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmesini gerekli 

kılmaktadır. 

 

Çizelge 38: Kazakistan Enerji Sektörü 

 

 1988 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 
ENERJİ    yıllık değerler         
 Ham Petrol '000 m.t.         
Üretim 22248 21676 18123 36060 42068 45376 50672 51258 

İhracat   11307 32378 39134 44265 52419 50151 

İthalat   692 2337 2631 2332 3250 3728 
Tüketim   10858 8541 9148 9429  4835 
Kömür, '000 m.t         
Üretim 140714 128000 83355 79135 73731 84907 86822 86385 
İhracat   20768 28515 22664 26890 24338 24138 
İthalat   1209 206 196 356 460 438 
Tüketim   65116 51138 52604 58029  62167 

Doğal gaz, Mn cu. m.         
Üretim 7134 7114 5916 11610 14109 16597 21856 25178 
İhracat   2566 5538 10437 11009 17284 15430 
İthalat   9121 4225 8176 8696 11551 11229 
Tüketim   11513 6060 3688 4833  5749 

Elektirik; Mn.Kwh         
Üretim 88417 87379 66651 55384 58331 63866 66820  
İhracat    1637 1974 4975 7403 3978 
İthalat   7395 3660 2389 3506 5234 4552 
Tüketim 101700 104700 73945 52182 58758 62206  68394 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/KAZ.pdf (15.01.2007). 

 

3.4.2. Türkiye-Kazakistan Ekonomik İlişkileri 

  
Türkiye ile Kazakistan arasında Kazakistan’ın bağımsızlığından itibaren sıcak 

ilişkiler olmuştur ve Kazakistan’ı ilk tanıyan devlet Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. 

Bugün Kazakistan Türk yatırımcıların Orta Asya’da en büyük iş hacmine sahip 
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oldukları ve gelecek içinde en büyük potansiyeli arz eden ülke konumuna gelmiştir.92 

Türkiye Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkilere yön veren anlaşmalar 

aşağıdakilerdir. 

 

Çizelge 39: Türkiye-Kazakistan Arasında Ticarete Yön Veren Anlaşmalar 

 
 

Kaynak:http://www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/ORTA %20ASYA-BDT/Kazakistan.doc 
 
 

Çizelge 40: Türkiye-Kazakistan İkili Ticaret Verileri (1.000 $)  
 
 

 Yıllar 
 

İhracat 
 
 

  

Genel  
İhracatı

mız  
İçindeki 
Pay (%) 

Kazakistan’ı
n İthalatı  
İçindeki 
Pay (%) 

 
İthalat 

Genel 
İthalatımz  
İçindeki Pay 

(%) 

Kazakistan’ı
n İhracatı  
İçindeki 
Pay (%) 

 
Hacim 

 
Denge 

1998 214.307 0.79 3,20 253.668 0.55 4,37 466.616 -40.720 
1999 96.596 0.36 1,72 295.911 0.73 4,93 392.507 -199.315 
2000 118.701 0,43 1,75 346.376 0,64 3,72 465.077 227.675 
2001 119.795 0,38 1,46 90.343 0,22 2,18 210.138 29.452 
2002 160.153 0,45 3,05 203.852 0,40 2,64 364.005 -43.699 
2003 233.993 0,50 2,79 266.638 0,38 2,06 500.631 -32.644 
2004 353,170 0,56 2,55 439,864 0,45 2,14 793,035 -86,693 
2004
/ III 

61,211   63,592   124,803 -2,381 

2005
/ III 

77,327   118,394   195,721 -41,066 

Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/ORTA %20ASYA-BDT/Kazakistan.doc. (25.02.2007) 

                                                
92 DEİK. Kazakistan Ülke Bülteni, Şubat 2007, s.12. 

 

Anlaşma Adı İmza Tarihi İmza 
Yeri 

RG Tarihi Yürürlük 
Tarihi 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşması  

01.05.1992 Almatı  07.09.1995 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması 

01.05.1993 Almatı 11.02.1995     
22199 

31.10.1996 

Karma Ekonomik Komisyon 
Kurulmasına Dair Protokol 

02.09.1993 Ankara   

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Anlaşması 

15.08.1995 Almatı 08.11.1996     
22811 

01.01.1997 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşması 

10.09.1997 Almatı 10.05.2000     
24045 

10.05.2000 

Uzun Vadeli Ticari ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması 

22.06.2003 Ankara   

Karma Ekonomik Komisyon III. 
Dönem Protokolu 

4.5.2004 Ankara   



 113 

İkili ticaret verilerine bakıldığında Kazakistan’ın genel ihracatımız ve genel 

ithalatımız içindeki payının oldukça düşük olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde 

Türkiye’nin de Kazakistan’ın genel ihracatı ve genel ithalatı içindeki payının çok 

düşük olduğunu görmekteyiz. Bu da bu iki ülke arasındaki ticaretin yeterince 

gelişmediğinin göstergesidir. 

3.5. Türkmenistan’da Dış Ticaret 

 
 Türkmenistan dış ticaret verileri ve Türkmenistan-Türkiye ekonomik 

ilişkilerinde enerji sektörünün önemi aşağıda Türkmenistan dış ticaret yapısı ve 

Türkmenistan Türkiye ekonomik ilişkileri alt başlıklarında  açıklanmıştır. 

 

3.5.1. Dış Ticaretin Yapısı 

 

Türkmenistan’ın dış ticaretindeki temel maddeler enerji ve pamuktur. Ancak 

ülkenin yapmış olduğu enerji ihracatından elde etmeyi umduğu para akışı ticaret 

ilişkisi içinde bulunduğu ülkelerin ekonomik sıkıntıları nedeniyle sağlanamadığından 

ülke, enerji üretimini kısmak durumunda kalmıştır. Yine de 1999 yılı verilerine göre 

%33’ünü gaz, %30’unu ham ve işlenmiş petrol olmak üzere ihracatın %63’ünü enerji 

sektörü sağlamaktadır. İhracat karşılığı bedellerin geri ödenmesinde sıkıntılar 

yaşandığından, ülkeye yapılan ihracatın karşılığının takas yolu ile ödenmesine 

çalışılmaktadır. 

 

Türkmenistan, genel üretim ve tüketim karakteristiği itibariyle diğer eski 

Sovyet Cumhuriyetleri’nden pek farklı olmayan bir ülkedir. Ülkede, halen varolan 70 

yıllık geleneksel ürün yelpazesinin üretim açısından fazlaca değiştiğini söylemek 

zordur. Gerek üretim, gerekse ithalatta temel amaç, ana tüketim malları açısından 

pazarı çeşitlendirmek olarak gözükmektedir. 93 

 

  

                                                
93http://www.tika.gov.tr/yukle/dosyalar/ULKERAPORLARI/Turkmenistan_UlkeRaporu.pdf,s.23-24 
(05.02.2007). 
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Çizelge 41: Türkmenistan Dış Ticaret Değerleri 
 
 
Dış ticaret, milyon dolar, yıllık 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

İhracat, fob 1880.7 2620.2 2855.6 3161.0 3463.0 4939.0 

İthalat, cif 1364.0 2348.8 2119.4 2242.1 2917.8 3638.0 

Ticaret Dengesi 516.7 271.4 736.2 918.9 545.2 1301.0 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/TKM.pdf (15.01.2007). 

 

Çizelge 41’de görüldüğü gibi 2000’li yıllarda ihracatta ve ithalatta önemli 

artışlar olmuştur. İhracat artışındaki temel neden artan petrol ihracatı ve özellikle 

dünyada artan petrol fiyatlarıdır. Petrol sektöründeki bu gelişmelere paralel olarak 

ortaya çıkan makine teçhizat ihtiyacı ve nakliye araçları ihtiyacı da ithalatın 

artmasında önemli etken olmuştur. Aşağıdaki çizelgelerde ihracat ve ithalat ürünleri 

ayrıntılı olarak sıralanmıştır. 

 

Çizelge 42: Türkmenistan’da Fasıllara Göre İhracat 

 

İhracat 2001  2002   2003 
Yiyecek ve Canlı hayvan 4.7 3.4 2.9 
İçecekler ve Tütün 0.0 0.6 0.3 
Petrol dışında kalan işlenmemiş malzemeler 123.7 83.8 152.4 
Doğal gaz 2217.2 2447.1 2920.3 
Hayvansal ve Bitkisel yağ, ve diğer yağlar 0.6 0.4 0.2 
Kimyasallar 7.0 28.4 55.0 
Temel imalat maddeleri 141.6 150.6 169.6 
MakineNakliye araçları 14.5 17.1 16.9 
Muhtelif üretim malları 52.8 74.1 80.8 
Sınıflandırılmamış mallar 58.1 50.1 321.6 
İhracat, Başlıca mallar    
1.Doğal gaz 1501.0 1642.7 1850.0 
2. Petrokimyasallar 367.4 406.4 681.8 
3Pamuk ipliği 88.6 48.3 120.0 
4. Ham petrol 305.6 339.5 330.0 
5. Pamuk ipliği ve tel 56.0 36.2 80.1 
6. Pamuklu kumaş/tekstil 38.4 43.4 29.1 
Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/TKM.pdf 15.01.2007 

  

İhracat çizelge 42’de görüldüğü üzere büyük ölçüde yeraltı kaynaklarından 

petrol ve doğal gaz üzerine ve tarımsal faaliyetlerden pamuk üzerine kurulmuş bir 
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pozisyondadır. (Türkmenistan ile ilgili son dönemin sağlıklı verilerine 

ulaşılamamıştır.) 

 

Çizelge 43: Türkmenistan’da Fasıllara Göre İthalat 

 

İthalat 
 

1990 1995 2001 2002 2003 2005 

Yiyecek ve Canlı hayvan - - 129.4 114.3 130.3  - 

İçecek ve Tütün - - 56.8 70.1 67.4  - 

Akaryakıt dışında işlenmemiş malzeme - - 17.7 23.3 21.6  - 

Mineral maddeler, etc. - - 39.1 25.7 17.7  - 

Hayvan, Bitkisel yağ, ve yağ - - 6.2 10.9 7.7 - 

Kimyasallar - - 178.6 210.8 271.2  - 

Temel imalat malzemeleri - - 448.7 394.2 487.7  - 

Makine, Nakliye araçları - - 1204.7 857.6 1125.6  - 

Çeşitli İmalat maddeleri - - 128.1 112.7 165.2  - 

Sınıflandırılmamış mallar - - 138.8 299.7 155.6  - 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/TKM.pdf 15.01.2007 

 

 İthalat ise çizelge 43’den anlaşılacağı üzere yeraltı kaynaklarının nakliyesi 

için gerekli araçlar ve temel imalat malzemeleri üzerine kurulmuştur. 2002 yılında 

ithalat kalemlerinin çoğunda 2001’e göre azalmalar olmuştur. Çizelge 44’de ise dış 

ticarette önem arz eden ülkeler ihracatta ve ithalatta olmak üzere bir sıralamaya tabi 

tutulmuştur. 
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Çizelge 44: Türkmenistan Dış Ticaretinin Yönü 

 

Ticaretin yönü, Milyon dolar/ 
yılı 

1995 2001 2002 2003 2004 2005 

Toplam İhracat 1880.7 2555.0 2815.8 3449.1 3813.2 4742.0 
1. Ukranya 460.3 1198.0 1346.1 1353.0 1776.1 2120.8 
2. İran 11.4 301.6 355.6 507.9 660.6 790.8 
3. Italya 13.0 473.0 486.8 624.8 158.2 186.4 
4. Türkiye 149.6 126.8 168.1 224.7 159.7 169.5 
5.Birleşik Arap Emirlikleri 16.3 10.1 33.9 95.2 123.8 148.2 
6. ABD 31.9 31.7 49.0 56.5 78.7 132.5 
7. Afganistan 9.1 21.9 28.6 73.8 96.9 115.7 
8. Macaristan .. - - 0.2 56.7 265.6 
9. Romanya 0.2 - 0.0 0.1 137.3 167.5 
10. Rusya Federasyonu 66.8 153.5 22.9 27.0 39.3 57.7 
Toplam İthalat 1364.0 2210.0 2127.9 2510.9 2737.2 2821.5 
1. Rusya Federasyonu 95.8 396.7 360.9 538.9 266.6 258.5 
2. Ukranya 416.4 264.9 213.3 382.7 247.6 295.6 
3. Türkiye 160.4 163.6 233.5 236.6 236.3 264.6 
4. Birleşik Arap Emirlikleri 13.2 138.1 181.9 190.7 252.3 316.9 
5. ABD 53.5 208.8 137.3 47.1 323.8 260.9 
6. Almanya 52.1 197.9 103.7 106.3 219.5 151.0 
7. İran 36.4 121.4 80.9 93.3 123.4 155.0 
8. Çin Halk Cumhuriyeti 7.7 59.8 109.7 104.9 93.9 99.5 
9. Fransa 16.3 10.9 32.6 82.6 136.4 96.9 
10. Kazakistan 31.4 15.1 26.5 76.7 100.8 120.3 
Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/TKM.pdf (15.01.2007). 

  

Son olarakta Türkmenistan ekonomisinin de diğer Türk Cumhuriyetleri gibi 

enerji sektörü üzerine yoğunlaşması dolayısıyla bu sektör aşağıdaki çizelge 45’te 

ayrıntılandırılmıştır. 

 

Çizelge 45: Türkmenistan’da Enerji Sektörü 

 

Enerji Yıllık Değerler 1988 1990 1995 2001 2002 2003 
Elektirik;Bn kWh       
Üretim 12.9 14.6 10.0 10.6 10.7 10.8 
İhracat 5.3 6.1 1.5 1.0 0.7    0.1  
İthalat 1.0 1.1 1.0 0.0 0.0     0.0  
Tüketim 13.9 15.7 7.8 9.6 10.1    10.3 
Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/TKM.pdf (15.01.2007). 

 
 
 
 
 



 117 

3.5.2. Türkiye-Türkmenistan Ekonomik İlişkileri 
 
 
  Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti arasında 1991 yılından 

itibaren ekonomik, kültürel, bilimsel ve eğitsel alanda pek çok protokol ve anlaşma 

imzalanmıştır. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin 

çerçevesini oluşturan ve bu ilişkilere yasal altyapı oluşturan temel anlaşmalar 

imzalanmıştır94. 

 

Anlaşma         İmza Tarihi 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması     03.12.1991 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması   02.05.1992 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Protokolü   03.05.1992 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması     17.08.1995 

Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına Dair Anlaşma   17.08.1995 

 
Çizelge 46: Türkiye-Türkmenistan İkili Ticaret Verileri (Milyon $)  

 
 

 
Yıllar 

 
İhracat 

Genel 
İhracatımız 
İçindeki 

Pay  

Türkmenistan 
’ın İthalatı 
İçindeki Pay  

 
İthalat 

Genel 
İthalatımız 
İçindeki 

Pay  

Türkmenistan
’ın İhracatı 
İçindeki 

Pay  

 
Hacim 

 
Denge 

1999 106.6 0,40 7,21 67.0 0,16 5,64 173.6 39,6 
2000 120.2 0,44 6,73 97,9 0,18 3,91 218,1 22,3 
2001 105.3 0,34 4,47 71,7 0,18 2,74 177,0 33,6 
2002 118,3 0,34 5,58 99,0 0,19 3,47 217,3 19,3 
2003 170.2 0,35 6,76 123.6 0,17 3,38 293.8 46,6 
2004 214,5 0,34  175,5 0,18  390,0 39,0 
2004 
/II 

28.5   25.5   54.0 3.0 

2005 
/II 

26.6   18.7   45.3 7.0 

Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/ORTA %20ASYA-BDT/Türkmenistan.doc(20.01.2007) 
 
 
 Yukarıdaki çizelgede Türkiye’nin Türkmenistan ile ikili ticaret verileri 

gösterilmektedir. Bu verilere bakıldığında Türkmenistan’ın genel ihracatımız 

içindeki payının ve genel ithalatımız içindeki payının % 1’e bile yaklaşmadığı 

görülmektedir. Buna karşılık ülkemizin Türkmenistan genel ihracatı içindeki payının 
                                                
94 YILDIZ, Pembe. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, 
Türkmenistan Ülke Raporu, Şubat 2005, s.22. 
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% 4 civarında genel ithalatı içindeki payının ise % 6 civarında olduğu 

görülmektedir.95 

 

 Türkmenistan’ın başlıca ihraç ürünleri arasında; gaz, ham ve rafine edilmiş 

petrol, pamuk ipliği, tekstil, elektrik enerjisi, halı ve halı ürünleri (el yapımı halı) ve 

pamuk yağı yer almaktadır. 

 

  Resmi bilgilere göre ithalatta önde gelen malların başında sermaye malları 

gelmektedir. 2004 yılının ilk çeyreğinde toplam ithalat giderlerinin % 78’ini sermaye 

teçhizatı oluşturmaktadır. Bu hidrokarbon sektörü ve sanayi alt sektörleri olan tekstil 

ve elektriğe verilen öncelikten kaynaklanmaktadır. Türkmenistan teknoloji 

ekipmanının % 25’ini, ulaşım ekipmanının da % 39’unu Rusya’dan almaktadır. 

Rusya hammadde ithalatında da önemli rol oynamaktadır. Ukrayna da ülkenin 

teknoloji ekipmanının %17’sini tedarik etmektedir. Türkiye Türkmenistan’da 

özellikle inşaat sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmiştir.96 

 

3.6. Özbekistan’da Dış Ticaret 

 

 Özbekistan’ın dış ticaret yapısı içerisinde de aşağıda belirtildiği üzere diğer 

Türk Cumhuriyetleri’nde olduğu gibi enerji sektörü ağırlıktadır ve Türkiye ile 

ekonomik ilişkileri de ağırlıklı olarak bu sektör üzerindendir. 

 

3.6.1. Dış Ticaretin Yapısı 

 

Özbekistan’ın ihracatının ana kalemlerini pamuk, doğal gaz, petrol ürünleri 

ve başta altın olmak üzere diğer metaller oluşturmaktadır. İhracatta, 2000 yılında 

gerçekleşen önemsiz miktardaki artış hesaba katılmazsa, 2003 yılına kadar sürekli bir 

düşüş görülmüş ve 2003 yılında beklenenin üzerinde bir artış gerçekleştirilmiştir.97 

Bu artışın 2004 ve 2005 yıllarındada devam ettiği görülmektedir ki bunda temel 

                                                
95 http://www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/ORTA %20ASYA-BDT/Türkmenistan.doc (06.02.2007). 
96 http://www.kobinet.org.tr/hizmetler/bilgibankasi/ekonomi/BKE/ulkeraporlari/Turkmenistan.doc 
97 UYSAL, Faruk. Tika Özbekistan Ülke Raporu, Haziran 2004, s.29. 
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neden uluslararası piyasalardaki petrol ve doğal gaz fiyatlarında meydana gelen 

artışlardır. 

 

Öte yandan diğer yıllarda olduğu gibi 2003’te de yüzde 44,4’lük oranla 

makine ve ekipmanlar ithalatın birinci kalemini oluşturmuştur. Bunu yüzde 12,8’le 

kimyasal maddeler, plastik ve plastik ürünleri, yüzde 10,8’le hizmetler sektörü, 

yüzde 9,9’la gıda maddeleri, yüzde 7,9’la ham ve işlenmiş metaller, yüzde 2,7’yle 

enerji ürünleri ve yüzde 12,1’le diğer kalemler izlemiştir. 

 

IMF’ye verilen “niyet mektubu”na paralel olarak 2002 yılı başında 

uygulamaya konulan ekonomik ve mali program hedefleri doğrultusunda, ithalattaki 

kotalar ve döviz tahsisindeki kısıtlamalar kaldırılmış, ithali yasak mallar listesi 

daraltılmıştır. Buna karşılık uygunluk raporu alınması gibi bazı tarife dışı engeller 

konulmuş ve tüketim malları ithalinde ilave vergiler getirilmiştir. Bunlara ilave 

olarak 2003 yılında tüketicinin kalitesiz ürünlerden korunması ve sağlık 

gerekçeleriyle sınır kapatma önlemleri uygulamaya konulmuştur. 

 
 

Çizelge 47: Özbekistan Dış Ticaret Değerleri 
 
 

Dış ticaret, milyon 
dolar, yıllık 

       1995 2001 2002 2003 2004 2005 

İhracat, fob 3719.9 3170.4 2988.4 3725.0 4853.0 5408.8 
İthalat, cif 2892.7 3136.9 2712.0 2964.2 3816.0 4091.3 
Ticaret Dengesi 827.2 33.5 276.4 760.8 1037.0 1317.5 
Dış ticarette yıllık 
değişim, % 

      

İhracat 38.3 -2.9 -5.7 24.6 30.3 11.5 
İthalat 10.9 6.4 -13.5 9.3 28.7 7.2 
Ticaret dengesi 928.9 -89.4 725.1 175.3 36.3 27.0 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/UZB.pdf 15.01.2007  

 

İhracat ve ithalat kalemleri karşılaştırıldığında da artan bir oranda dış ticaret 

fazlalığının olduğu çizelgedende  anlaşılmaktadır. 
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Çizelge 48: Özbekistan Üretim Değerleri 
 
 
Üretim    Bin ton/yıl 1988 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 
Tarım, Ürün/ yıl         
1. Pamuk  5365 5058 3934 3265 3122 2803 3537  
2.Sebze  2760 2843 2725 2778 2936 3301 3336 3518 
3. Buğday  563 553 2347 3690 4967 5437 5378 5928 
4. Patates  308 336 440 744 777 834 896 924 
5. Pirinç  581 503 328 83 175 334 181 160 
6. Mısır  520 431 186 141 147 146 156 164 
7. Arpa  391 385 321 134 221 155 108 110 

Mineraller          
1. Ham petrol  2436 2810 7587 7213 7234 7169 6617 5449 
2. Kömür  5470 6477 3054 2711 2736 1913 2699 3003 
3. Doğal gaz, Bn cu. m. 40 41 49 57 60 58 60 60 

İmalat sanayi          
1.Çelik  1016 1015 367 446 462 486 602 607 
2. Bükülmüş çelik  862 966 322 402 420 447 55:1 562 
3. Çimento  5583 6385 3419 3722 3927 4062 4805 5068 

Kaynak:http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/UZB.pdf (15.01.2007).  

  

Aşağıdaki çizelgede de yukarda bahsettiğimiz ihracat ve ithalatın yönü 

belirtilmektedir. Özbekistan’ın ihracatında ve ithalatında ilk 10 sırada yer alan 

ülkeler ve değerleri gösterilmektedir. Çizelge 47’den anlaşıldığı gibi ihracatın büyük 

bölümü Bağımsız Devletler Topluluğu ile yapılmaktadır. Türkiye Özbekistan 

ihracatında dördüncü sırada yer almaktadır. İthalatta da en büyük pay Rusya 

Federasyonu’na aittir. Türkiye ithalat sıralamasında ise yedinci sırada yer almaktadır. 
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Çizelge 49: Özbekistan Dış Ticaretinin Yönü 

 

Ticaretin Yönü ; 
Milyon dolar/yıl 

1995 2001 2002 2003 2004 2005 

Toplam İhracat 2717.9 2078.7 1561.7 1974.1 2524.0 3236.4 
1. Rusya Federasyonu 807.9 527.1 310.6 436.7 556.2 770.2 
2. Çin Halk Cumhuriyeti 64.2 6.9 24.9 182.1 371.3 410.0 
3. Tacikistan 228.5 137.0 120.3 120.6 153.5 183.2 
4. Türkiye 14.6 32.8 68.5 90.4 162.4 222.9 
5. Ukranya 89.5 175.5 25.3 145.9 63.3 75.5 
6. Kazakistan 245.0 73.7 78.7 81.6 107.1 127.9 
7. İtalya 196.7 155.2 133.8 54.3 48.7 65.4 
8. Kore Cumhuriyeti  124.3 88.0 71.8 69.9 83.5 
9. Bangladeş ... 22.3 41.9 92.2 101.4 159.5 
10. Japonya 99.5 48.0 66.7 84.3 78.4 113.0 

Toplam İthalat 3029.9 2293.1 2075.6 2487.5 3145.4 3540.3 

1. Rusya Federasyonu 906.5 400.2 498.7 553.6 843.6 1003.4 
2. Korea, Republic of 269.3 380.3 207.3 271.9 395.0 471.6 
3. Almanya 389.4 227.2 224.5 235.7 242.9 316.0 
4. ABD 69.5 162.5 151.9 282.5 252.9 80.9 
5. Kazakistan 168.4 165.3 111.1 151.7 199.2 237.9 
6. Çin Halk Cumhuriyeti 52.3 55.8 114.6 160.9 182.9 253.2 
7. Türkiye 74.3 98.7 103.1 152.3 159.7 176.4 
8. Ukranya 151.6 120.2 74.9 92.0 141.4 168.8 
9. Tacikistan 145.2 95.9 80.2 73.8 72.5 86.6 
10. Italya 33.5 45.5 69.2 48.9 76.3 73.0 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/UZB.pdf (15.01.2007).  
  
 

Çizelge 50: Özbekistan’da Enerji Sektörü 
 
 
ENERJİ(yıllık değerler) 1988 1990 1995 2001 2002 2003 2005 

Doğal gaz, Bn cu. m.        

Üretim   48626 57419 58429 58062 60300 

İhracat   5624 7030 4615 7471 12400 
İthalat   1416 1568 940 1446 1100 
Tüketim   42001 50630 56357 51599 49800 

Elektirik, Mn kWh        
Üretim 50590 56320 47454 47961 49398  47706 

İhracat 16560 18630 14199 12959    
İthalat 
 

17410 
 

16470 12908 13453 11444   

Tüketim 68000 72800 46163 48455 49315   

PerekendeFiyat, 
Sums/litre Gasoline, 
Premium 

  12.4 164.2 224.1 261.4 331.1 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/UZB.pdf (15.01.2007). 
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Enerji sektörü, Özbekistan ekonomisinin son yıllardaki en önemli itici 

güçlerinden birisi olmuştur. Ancak iç piyasanın doymuş olması ve ihracat 

imkânlarının kısıtlılığı nedeniyle sektör daha fazla büyüyememektedir. Bu durum da 

GSYİH üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. 

 

Özbekistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra petrol ve doğalgaz üretim 

kapasitesini artırmış ve kendine yeter bir duruma gelmiştir. Ancak, bu süreçte, 

gerekli kaynaklar dış borçlanma ile sağlandığından devletin petrol ve doğalgaz tekeli 

olan “Uzbekneftegaz” şirketi tarafından yönlendirilen sektörün şu andaki toplam dış 

borcu bir milyar doları bulmakyadır. İhracatı fazla olmayan ve yaptığı dış satımların 

karşılığını da genellikle “barter” yoluyla alan Uzbekneftegaz, bu borcu ödemekte 

güçlük çekmektedir. Uzbekneftegaz’ın diğer bir sıkıntısı da iç pazardaki 

kullanıcılardan tahsilâtın sağlıklı bir şekilde yapılamamasıdır. 

 

Özbekistan’ın enerji ihracatı doğal gaz ağırlıklı olmaktadır. Her yıl iç 

piyasadaki talep karşılandıktan sonra 10 milyar metreküplük bir doğal gaz fazlası 

oluşmakta ve toplam üretimin ortalama yüzde 15-20’sine tekabül eden bu miktar 

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’ya ihraç 

edilmektedir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, 2003 yılında doğal gaz 

üretimi 57,5 milyar metreküp olarak gerçekleşmiştir. 

 

Son dönemlerde Kazakistan’daki pazar payını kaybetmekte olan 

Uzbekneftegaz, yeni ihracat pazarları arayışını sürdürmektedir. 2020 yılına kadar 

yeni yatırımlarla toplam yıllık ihracat hacmini 20 milyar m3’e çıkartmayı hedefleyen 

şirket, 2003-2010  dönemi için Rusya’nın doğalgaz tekeli Gazprom’a yılda 10 milyar 

metreküp doğalgaz satışı için anlaşma imzalamıştır. Ancak bu konuda Özbekistan’ın 

bazı sorunlarla karşı karşıyadır: Birincisi, ülkenin ihraç edebileceği doğalgaz miktarı 

yılda 45 milyar m3’lük ihracat yapan Türkmenistan’a göre çok daha azdır. Ayrıca 

Özbekistan’ın coğrafi açıdan ihracat pazarlarına uzaklığı nedeniyle kar marjları da 

dardır.98 

                                                
98 UYSAL, Faruk. a.g.e., s.49.  
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3.6.2. Türkiye-Özbekistan Ekonomik İlişkileri 

 

Orta Asya’daki coğrafi konumu, ekonomik yapısı,  zengin yeraltı kaynakları 

ve tarım potansiyeli ile ucuz işgücü, petrol, doğal gaz, elektirik olanaklarıyla 

Özbekistan yatırımlara çok elverişli bir ülkedir. Özbekistan Türk firmalarının 

Avrasya’da imalat sektöründe en fazla yatırım yaptığı ülkelerden biridir. 1995’den 

sonra özellikle büyük ölçekli Türk firmaları Özbekistan’a yatırım yapmaya 

başlamıştır.99 

 

Çizelge 51:Türkiye-Özbekistan Arasında İkili TicareteYön Veren Anlaşmalar 

 

 İmza Tarihi İmza Yeri RG Tarih ve No’su 
Ticaret ve Ekonomik   İşbirliği Anlaşması 13.04.1998 Taşkent - 
Yatırımların Karşılıklı   Teşviki ve 
Korunması Anlaşması 

28.04.1992 Taşkent 12.05.1995 – 22200 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 08.05.1996 Taşkent 07.09.1997 – 23103 
Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına 
Dair Anlaşma 

09.07.1995 Taşkent 07.01.1996 – 22516 

Karma Ekonomik Komisyon II. Dönem 
Toplantısı Protokolu 

18.12.2003 Taşkent  

Kaynak: www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/ORTA %20ASYA-BDT/Özbekistan.doc (15.01.2007). 
 
 
 Türkiye-Özbekistan ikili ticaret verileri aşağıdaki gibidir. Bu verilere 

bakıldığında ihracatımız 1998’de en yüksek seviyesindeyken daha sonra 2003’e 

kadar düşük seviyelerde gerçekleşmiş 2003 yılı itibariyle tekrar yükselişe geçmiştir. 

İthalatımızda ise 2004 ve 2005 yıllarında önemli bir artış gerçekleşmiştir. Bunda da 

doğal gaz ve petrolün önemi büyüktür. Buna rağmen toplam ihracatımız ve 

ithalatımızdaki Özbekistan’ın payı diğer Türk Cumhuriyetleri’nin olduğu gibi 

düşüktür. 

 

 

 

 

 

                                                
99 DEİK. Türk-Özbek İş Konseyi Raporu, Mart 2006, s.1. 
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Çizelge 52: Türkiye-Özbekistan İkili Ticaret Verileri (1.000 USD)  

 

 
Yıllar 

 
İhracat 

Genel 
İhracatımız 
İçindeki Pay 

(%) 

Özbekistan’ın 
İthalatı 

İçindeki Pay 
(%) 

 
İthalat 

Genel 
İthalatımız 
İçindeki 
Pay (%) 

Özbekistan’ın 
İhracatı 

İçindeki Pay 
(%) 

 
Hacim 

 
Denge 

1998 156.179 0,58 5,8 96.205 0,21 3,3 252.384 59.974 
1999 99.139 0,37 3,8 47.477 0,12 1,7 146.616 51.662 
2000 82.647 0,30 3,4 85.794 0,16 3,0 168.441 -3.147 
2001 89.725 0,32 3,6 36.045 0,09 1,3 125.770 53.680 
2002 92.778 0,26 4,3 72.930 0,14 2,8 165.708 19.848 
2003 138.386 0,29 6,0 98.263 0,14 3,6 236.649 40.123 
2004 144,388 0,23  177,058 0,18  321,447 -32,669 
2004

/4 
52.066   57.423   109.489 -5.357 

2005
/4 

49.119   100.458   149.577 -51.399 

Kaynak: www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/ORTA %20ASYA-BDT/Özbekistan.doc (15.01.2007). 

 
 

3.7. Kırgızistan’da Dış Ticaret 
 

 
Kırgızistan dış ticareti ülkenin ekonomide dışa aşırı bağımlılığı yüzünden 

istenilen seviyelerde ve yapıda gerçekleşememektedir. 

 
3.7.1. Dış Ticaretin Yapısı 
 

 
Kırgızistan’ın son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu dış ticarette en belirgin 

hususlar, ithalatın ihracattan daha hızlı arttığı ve ihracatın oldukça istikrarsız bir seyir 

izlediğidir. 2005 yılında ihracat bir önceki yıla göre % 6,4 oranında azalarak 672 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ithalat ise % 15,9 oranda artışla 

1101,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 
Çizelge 53: Kırgızistan Dış Ticareti 

 
Dış ticaret ,milyon dolar,yıllık 1995 2001 2002 2003 2004 2005 
İhracat, fob 408.9 476.1 485.5 581.7 718.8 672.0 
İthalat, cif 522.3 467.2 586.8 717.0 941.0 1101.3 
Ticaret Dengesi -113.4 8.9 -101.3 -135.3 -222.2 -429.3 
Dış ticarette yıllık değişim, %       
İhracat 20.2 -5.6 2.0 19.8 23.6 -6.5 
İthalat 39.5 -15.7 25.6 22.2 31.2 17.0 
Ticaret dengesi -232.6 117.9 -1238.2 -33.6 -64.2 -93.2 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/KGZ.pdf (15.01.2007). 
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Çizelge 54: Kırgızistan’ın Fasıllara Göre İhracatı 
 
 
İhracat,  milyon dolar,yıl 1995 2001 2002 2003 2004 2005 
Hayvan ve Hayvansal ürünler 7.0 3.2 3.8 8.1 12.0 18.1 
Sebze üretimi 27.3 13.3 19.9 18.9 26.2 19.9 
Hayvansal yada bitkisel yağlar 0.8 0.0 0.2 0.1 0.1 1.9 
Hazır yiyecekler 84.4 32.7 30.1 25.8 42.9 37.2 
Mineraller 48.3 58.4 62.4 74.7 94.1 96.8 
Kimyasal ürünler 25.0 18.0 25.2 9.7 21.7 13.5 
Plastik ve Kauçuk 2.0 4.0 5.1 13.1 12.6 17.1 
Post ve Deri 5.5 10.3 24.2 5.4 9.3 12.2 
Orman ve Orman ürünleri 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 
Kağıt(selüloz) ürünleri 0.7 1.2 0.6 1.4 2.6 2.4 
Tekstil ve Tekstil maddeleri 78.8 29.5 59.8 69.9 79.5 77.4 
Ayakkabı,Şapka vb. 1.6 0.5 0.2 0.7 1.2 1.1 
Taş maddeleri, Alçı,Çimento,Amyant 9.2 5.2 8.9 26.2 38.0 46.2 
İnci,Değerli ve yarı değerli taşlar,Metaller 0.2 226.7 164.8 262.1 291.2 236.2 
Temel metaller ve ilgili maddeler 69.0 15.3 23.4 19.8 31.7 23.2 
Makine,Mekanik aksesuarlar ve 
Elektiriksel araçlar 

30.0 28.5 26.9 28.2 35.5 32.1 

Nakliyat techizatı 7.5 26.5 21.2 14.5 14.8 18.5 
Ölçü aletleri,müzik aletleri 1.3 1.3 1.8 1.1 1.5 1.1 
Askeri mühimat       
Muhtelif fabrika malı ürünleri 9.7 1.2 6.4 1.7 3.8 16.5 
Sanatsal çalışmalar   0.2 0.0 1.6 0.0 
Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/KGZ.pdf (15.01.2007). 

 

2005 yılı itibariyle Kırgızistan’ın ihracatındaki başlıca maddeler altın ve 

değerli taşlar, mineral ürünler, tekstil ve tekstil ürünleri, hazır yiyecekler gibi 

kalemlerdir ve bu kalemler ihracatın büyük bölümünü oluşturmakadır. Aşağıdaki 

çizelgede  ithalat kalemlerinin dağılımı gösterilmektedir. 
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   Çizelge 55: Kırgızistan’ın Fasıllara Göre İthalatı 
 
 
İthalat,  HSC milyon dolar,yıl 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

Hayvan ve Hayvansal ürünler 3.1 3.3 3.3 5.9 7.9 11.9 

Sebzeler 28.9 15.5 21.7 16.2 23.0 40.6 

Hayvansal yada bitkisel yağlar 6.0 3.9 5.0 10.8 13.8 13.3 

Hazır yiyecekler 60.3 35.8 47.4 59.5 83.0 101.3 

Mineral Ürünleri 195.5 129.5 163.4 195.6 273.3 334.0 

Kimyasal Ürünler 30.9 67.3 78.4 91.7 112.9 130.8 

Plastik ve Kauçuk 8.0 22.0 24.9 39.3 55.7 60.1 

Post ve Deri 0.8 4.1 2.6 0.4 1.9 3.0 

Orman ve Orman ürünleri 5.5 5.2 6.6 10.5 17.2 21.6 

Kağıt (selüloz) ürünleri 6.4 12.8 13.4 17.5 22.6 24.0 

Tekstil ve Tekstil maddeleri 23.6 28.8 38.9 47.3 42.6 36.6 

Ayakkabı, Şapka vb. 2.7 5.1 5.9 7.6 5.8 5.2 

Taş maddeleri, Alçı, Çimento, 
Amyant 

5.4 5.1 6.2 8.6 10.8 16.4 

İnci, Değerli ve yarı değerli 
taşlar, Metaller 

0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 2.0 

Temel metaller ve ilgili 
maddeler 

36.2 27.3 29.7 43.5 65.0 66.5 

Makine, Mekanik aksesuarlar 
ve Elektiriksel araçlar 

63.4 56.5 89.6 89.1 107.3 156.1 

Nakliyat techizatı 30.1 31.8 32.1 51.2 70.3 41.4 

Ölçü aletleri,müzik aletleri 4.2 8.0 10.6 12.2 14.9 22.3 

Askeri mühimat    10.1   

Muhtelif fabrika malı ürünleri 10.8 5.1 6.9  12.9 14.1 

Sanatsal çalışmalar   0.2  3.1 0.0 

  Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/KGZ.pdf (15.01.2007). 
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2005 yılı verileri incelendiğinde Kırgızistan ithalatının; mineral ürünleri, 

makine techizat, hazır yiyecekler, kimyasal ve plastik ürünler, sebzeler gibi 

kalemlerden oluştuğu görülmektedir. 

 

  Kırgızistan’da dış ticaretin yönü incelendiğinde Kırgız altınını başta Birleşik 

Arap Emirlikleri ve İsviçre olmak üzere BDT dışındaki ülkelere ihraç edilmektedir. 

Altın bu ülkelere yapılan ihracatın % 68’ine karşılık gelmektedir. BDT ülkeleriyle 

yapılan ticaretin toplam ticaret içindeki payı 2004 yılında % 51,2 iken 2005 yılında 

% 54,8’e yükselmiştir.100 Çizelge 53’te Kırgızistan dış ticaretin de ihracat ve ithalat 

bazında ilk on ülke sıralanmıştır. 

 

Çizelge 56: Kırgızistan Dış Ticaretinin Yönü 
 
 
Ticaretin yönü Milyon dollar: yıl 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

Toplam İhracat 483.3 476.1 485.5 581.7 702.8 805.2 

1. Birleşik Arap Emirlikleri ... 0.5 68.8 144.3 198.3 237.4 

2. Rusya Federasyonu 114.3 64.6 80.0 97.0 134.3 152.9 

3. İsviçre ... 124.2 96.4 117.9 44.3 47.8 

4. Kazakistan 112.5 39.0 36.8 57.1 78.1 93.2 

5. Çin Halk Cumhuriyeti 3.0 19.4 41.3 23.3 84.5 95.1 

6. Özbekistan 88.9 47.9 27.8 16.3 21.7 25.9 

7, Almanya 7.2 94.5 1.8 3.0 3.1 2.9 

8. Tacikistan 4.S 6.7 10.2 18.9 17.0 20.3 

9. Türkiye 19.1 13.8 16.4 11.0 12.4 15.2 

10. Kanada ... 1.1 4.9 31.0 12.1 18.2 

Toplam İthalat 391.5 464.7 587.2 711.9 1340.7 2155.9 

1. Çin Halk Cumhuriyeti 27.4 48.6 59.1 72.7 352.1 952.5 

2. Rusya Federasyonu  104.8 85.1 116.7 176.1 299.5 394.7 

3. Kazakistan 66.8 81.9 123.9 170.9 229.8 274.4 

4. Özbekistan 70.0 66.8 60.1 39.2 50.9 60.8 

5. Türkiye 3.6 15.8 17.0 26.0 72.0 95.7 

6. Almanya 2.3 24.3 31.4 38.2 50.5 55.6 

7. ABD 3.2 26.7 47.4 47.9 43.0 34.1 

8. Kore Cumhuriyeti ... 7.8 7.0 11.7 45.1 53.9 

9. Hindistan ... 2.7 3.4 3.7 38.6 46.0 

10.Ukranya 8.3 6.2 7.8 12.6 21.0 25.1 
Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/KGZ.pdf (15.01.2007). 

                                                
100 DEİK. Kırgızistan Ülke Bülteni, Şubat 2006, s.11,14. 
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Kırgızistan’da enerji sektöründeki en büyük pay aşağıdaki çizelgede 

görüleceği gibi elektirik enerjisine aittir. 

 

 Kırgızistan büyük su kaynaklarına sahip ve bugün bu kaynakların sadece % 

10’u kullanılabilmektedir. Hidro elektirik enerjisi, ülke ihracatının yaklaşık beşte 

birini oluşturmaktadır. Çevre ülkelerdeki enerji ihtiyacının artmasıyla bu sektör 

yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve 

Çin’e elektirik enerjisi ihraç etmektedir. 

 

Çizelge 57: Kırgızistan Enerji Sektörü 

 
ENERJİ Yıllık değerler 
Kömür -000 m.t      

1988 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

Üretim 4030 3753 463 475 459 415 461       332 

İhracat   171 19 101 31 44 9 

İthalat 
 

  500 343 883 1057 938 847 

Tüketim   792 801 ….. …. …. …. 

Elektirik, Mn Kwh           

Üretim 14230 13370 12349 13667 11922 14021 15141   14853 

İhracat   1622 2165 1062 1716 3382     2685 

İthalat   254 322 385 108 54 0 

Tüketim 7559 8357 10981 11797 … … …          … 

Kaynak: http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2006/pdf/KGZ.pdf (15.01.2007). 

 

3.7.2. Türkiye-Kırgızistan Ekonomik İlişkileri 

 

Türkiye 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan’ı tanıyan ve elçilik 

açan ilk ülkedir. Türkiye ile Kırgızistan arasında o dönemde başlayan sıcak ilişkiler 

daha sonraki gelişmelerle pekiştirilmiş ve artarak devam etmiştir. Bu sektörlerde 

yapılan yatırımlar ve  diğer ikili ilişkilerdeki düzenlemelerin temelleri ise aşağdaki 

anlaşmalarla gerçekleştirilmiştir. 
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Çizelge 58: Türkiye-Kırgızistan Ticaretine Yön Veren Anlaşmalar 

 

 İmza Tarihi İmza Yeri RG Tarih ve  
Numarası 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 24.10.1997 Ankara 26.04.2001–24397 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması 

28.04.1992 Bişkek 12.02.1995–22200 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmas 02.07.1999 Ankara 12.12.2001–24611 
 

Karma Ekonomik Komisyon 
Kurulmasına Dair Anlaşma 

16.08.1995 Bişkek 09.01.1996–22518 

Uzun Vadeli Ticari ve Ekonomik 
İşbirliği Programı 

20.02.2002 Ankara 29.05.2002–24769 

Karma Ekonomik Komisyon III. Dönem 
Protokolü 

14.05.2003 Ankara 
 

18.09.2003 
25233 

Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/ORTA %20ASYA-BDT/Kırgızistan.doc (15.01.2007). 
 
 
 Kırgızistan’daki Türk yatırımları birçok sektöre yayılmıştır. Bunlar içinde en 

çok yoğunlaşılan sektörler; otelcilik, bankacılık, gıda, içecek üretimi, inşaat 

malzemeleri üretimidir. 

 
Çizelge 59: Türkiye-Kırgızistan İkili Ticaret Verileri  (1.000 USD)  

 
 

 
Yıllar 

 
İhracat 

Genel 
İhracatımız 
İçindeki Pay 

(%) 

KırgızC.’nin 
İthalatı 

İçindeki Pay 
(%) 

 
İthalat 

Genel 
İthalatımız 
İçindeki Pay 

(%) 

Kırgız 
C.’nin 
İhracatı 
İçindeki 
Pay (%) 

 
Hacim 

 
Denge 

1997 49.580 0,18 7,7 7.556 0,01 1,2 57.136 42.024 
1998 41.516 0,15 5,5 6.773 0,01 1,3 48.289 34.743 
1999 23.198 0,08 4,2 2.779 0,00 0,6 25.977 20.419 
2000 20.572 0,07 4,1 2,350 0,00 0,0 22.922 18.222 
2001 17.350 0,06 4,1 6.307 0,02 1,3 23.657 11.043 
2002 23.966 0,07 5,1 15.971 0,03 3,2 39.937 7.995 
2003 40.861 0,09 5,9 10.905 0,02 1,8 50.763 9.507 
2004 72,753 0,12  13,097 0,01  85,850 59,656 
2004 

/4 
19,479   3,891   23,370 15,588 

2005 
/4 

21,182   5,507   26,,689 15,675 

  Kaynak: http://www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/ORTA %20ASYA-BDT/Kırgızistan.doc (15.01.2007). 

 
 
 İkili ticaret verileri değerlendirildiğinde başlangıçta yüksek olan ihracatımızın 

(1997’deki) 2003 yılına kadar düşüş gösterdiği ve 2003 yılında tekrar yükselişe 

geçtiği görülmektedir. Kırgızistan’ın genel ihracatımız ve ithalatımız içindeki 
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payının çok düşük olduğu da gözlenmektedir. Kırgızistan’ın genel ithalatımız 

içindeki payının düşük olmasında sahip oldukları enerji kaynaklarının petrol olmayıp 

hidro elektirik enerjisi olması önemli rol oynamaktadır, bilindiği gibi Türkiye de 

yüksek hidro elektirik enerjisi potansiyeline sahip bir ülkedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KARŞI TİCARET TÜRÜ OLARAK BARTER VE  

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

 

4. Karşı Ticaret Türü Olarak Barter ve Muhasebeleştirilmesi  

 

 Uluslararası ticarette bir çok finansman ve ödeme yöntemi vardır. Bu 

yöntemler değişen ve gelişen ticaret sistemlerinin gereksinmelerinden doğmaktadır. 

Barter en ilkel haliyle takas bilinen en esi ticaret yöntemi olarak literatüre girmiştir. 

Tezin bu bölümünde karşı ticaret ve onun bir şekli olan barter ve barterın 

muhasebeleştirilmesi üzerinde durulmuştur. 

  
4.1. Karşı Ticaret 

 
 
 Ödemeler dengesi açıklarının ve ülkelerin dış borçlanmalarının artışı ve az 

gelişmiş ülkelerdeki yapı zayıflıkları, ödeme güçlükleri ya da döviz sıkıntısı bu 

ülkeleri dış ticaret ihtiyaçlarını çevrilgen döviz kullanmadan mal değişimi yoluyla 

yapmalarına yöneltmiştir. Karşı ticaret uygulamaları bu sayede giderek artmıştır. 

 

 Karşılıklı ticaretin az gelişmiş ekonomilerde daha aktif olduğu bilinmektedir. 

Bunun nedenleri de son derece basittir. Paranın az olduğu ve zor bulunduğu 

ekonomilerde ticarette daima alternatif finansman metotları aranır ve bu alternatif 

metotlar sayesinde ihtiyaç duyulan her şey elde edilmeye çalışılır ve işletmenin 

devamlılığı sağlanır. Bir çok kez bu işletmeler ekonominin durumuna bakılmaksızın 

bütün faaliyet ömürleri boyunca karşılıklı ticaret sistemini kullanırlar. Bu özellikle 

(International Reciprocal Trade Association) IRTA’nın sunduğu güvenilir bir takas 

sistemi olması dolayısıyla daha da gerçekçi olmaktadır.101 

 

 Belçika Merkez Bankası eski planlama şefi ve EURO’nun mimarlarından 

Bernard Liater’e göre uluslararası şirket takası ya da karşılıklı ticaret dünyanın 200 

                                                
101  http://www.irta.com/Page.asp?Script=1 (10.02.2007). 
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ülkesinde yaygın şekilde kullanılmakta ve hacmi yılda 800 milyar dolar ila 1.2 

trilyon dolar arasında değişmektedir.102 

 

4.1.1. Karşı Ticaret Tanımları 

 

Mal veya hizmet satışı karşılığında ödemenin nakit esasından başka şekillerde 

yapıldığı ticaret usullerine karşı ticaret yada karşılıklı ticaret  denilmektedir.103 

 

 Serbest ticaret dışındaki uygulamaların temel özelliği, ticaretin tek bir işlemle 

sonuçlandırılmamasıdır. Tersine, bir ihracat işlemini, ikinci aşamada yapılan diğer 

bir ithalat işlemi izlemektedir. Bu şekilde, bir satış ve bir alış işlemi arasında ilişki 

kurulması esasına dayanan ticarete genel bir ifade ile “bağlı ticaret” (countertrade 

veya “karşı ticaret”) adı verilir.104 Karşılıklı ticaret (Countertrade), bir ülkenin mal, 

hizmet ve teknoloji ihracı karşılığında, bunların bedellerini konvertibl döviz dışında 

başka araçlarla geri alma usullerini kapsayan dış ticaret yöntemidir.105 

 

Karşı ticaret genel anlamda bir takas muamelesidir. Ödemek için yeterli 

dövizi olmayan, fakat satmak istediği malı olan ülkelerin çoğu kez başvurduğu bir 

yoldur. Bu ticaret şekli daha çok finansman zorluklarının yaşandığı ülkelere yönelik 

ihracatta gündeme gelmektedir. Karşı ticaret dünya ekonomisindeki daralmalar 

döneminde ortaya çıkmış ve özellikle bu dönemlerde dünya ticaretindeki payını 

arttırmıştır. 

 

Karşı ticarette yapılan işlemler sonucunda paradan başka araçlarda değişim 

için kullanılabildiğinden paranın ticaretteki egemenliğine bu yöntem büyük ölçüde 

son vermektedir. Bu da döviz sıkıntısı çeken yukarıda bahsettiğimiz az gelişmiş ve 

gelişmekte olan özellikle zengin doğal kaynaklara sahip fakat sanayisi büyük ölçüde 

                                                
102 AYDIN, Özlem. “Parasız Ticaret Barter Yükselişe Geçti”, Capital, 1/2007, s.50. 
103OKTAY, Nüvit. Karşılıklı Ticaret Sistemi (countertrade) Dünyadaki ve Türkiyedeki Uygula-
ması Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:232, Eskişehir, 1987, s.9. 
104 SEYİDOĞLU, Halil. a.g.e. s.657. 
105 KARLUK, Rıdvan. Uluslararası Ekonomi, Beta Basım Yayım Dağıtım, Yayın No:618, İstanbul 
1996, s.368. 
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dışa bağımlı olan ülkelerde bu ticaret yönteminin benimsenmesindeki en büyük 

etkendir.  

 

Karşı ticaret ilk çağlarda takas denilen malın malla değişimiyle en basit 

şekliyle başlamıştır. Bu gün karşı ticaret uygulamaları incelendiğinde bu temelin 

üzerinde birçok değişimler gerçekleştirilerek modern anlamda bir ticaret yönteminin 

geliştirildiği gözlenmektedir. Karşı ticaret avantajları yanında birçok risk ve 

zorlukları da bünyesinde taşımaktadır. Aşağıda karşı ticaretin nedenleri genel olarak 

sıralanacaktır; 

 

— Ülkeleri ve firmaları karşı ticarete yönelten nedenlerin başında işlemin bir 

alış veriş olması ve ticari hayatı canlandırması gelmekte, 

— Bu ticaret şekli aynı zamanda yerine göre finansman tekniği olarak 

finanssal zorluklara veya pazarlama yöntemi olarak pazarlamaya yardımcı 

olurken, reklam ve tanıtım amaçlarına da hizmet etmekte, 

— İşletmeler ve devletler için temel girdi fiyatlarındaki dalgalanmalardan 

korunmaya yardımcı olmakta, 

— Gelişmekte olan ülkeler için, kalkınma planlarının gerçekleşmesinde 

finansman problemlerinin çözülmesinde katkı sağlamakta, 

— Dünyada yaşanan rekabet ortamında, rakiplere karşı üstünlük sağlamada 

yardımcı bir ticaret şekli olarak kullanılmakta,106 

— Ekonomisi hammadde ve üretime dayanan ülkelerin üretimi için yeni 

pazarlar bulmada yardımcı olmakta, 

— Özel firmalar arasında olabildiği gibi özel firmalarla devlet arasında ve 

devletlerarasında da olabildiği için ekonomik ve siyasi ilişkilerin 

gelişmesinde katkı sağlamakta, 

— Serbest ticarette yeterli dövize sahip olmayan ülkelerin bu döviz 

kaynaklarını başka alanlarda daha tasarruflu kullanmalarına olanak 

sağlamaktadır. 

 

                                                
106 ZÜGÜL, Muhittin. a.g.e.,  s.98-99. 
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4.1.2. Karşı Ticaret Türleri 

 

Karşı Ticaretin geleneksel yöntemleri, takas, kliring ve bunlara bağlı olarak 

ortaya çıkan aktarma ticaretidir. Ancak uluslar arası ticaret ve pazarlama alanındaki 

büyük rekabet karşı satın alım, dengeleme, geri satın alım gibi yeni yöntemler ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Aşağıda barter dışındaki karşı ticaret yöntemleri ele 

alınmıştır, barter tezdeki öneminden dolayı ayrı bir başlık olarak ayrıntılı olarak 

incelenecektir. 

 

4.1.2.1. Kliring 

 

Sözcük anlamı olarak denkleştirme veya mahsup gibi anlamlara gelen kliring 

(clearing), uluslararası ticarette malın malla değişimine dayanan, fakat takastan biraz 

daha geliştirilmiş bir yöntemdir. Burada ithalâtçı ve ihracatçılar karşılıklı olarak 

hesapları tutmak ve denkleştirmeyi sağlamak amacıyla görevlendirilen merkez 

bankası (veya kliring ofisi) gibi kuruluşlar aracılığı ile buluşmaktadırlar. 

 

Aralarındaki ticareti kliring esasına göre yürütmek amacıyla anlaşma yapan 

ülkelerden her birisinde ithalâtçılar, ithal ettikleri malların bedelini ulusal paralar 

cinsinden ülkelerindeki ilgili kuruluşa ödemektedirler. Merkez Bankası, aynı yabancı 

ülkeye mal satan ihracatçıların alacaklarını ilgili hesapta birikmiş olan bu paralarla 

öder. Böylece ihracat gelirleriyle ithalât giderleri denkleştirilmekte ve dolayısıyla 

döviz kullanılmadan ticaret gerçekleştirilmektedir. 

 

Kliring yoluyla ticaretin örnekleri daha çok geçmişte Doğu Avrupa 

ülkelerinde, Sovyetler Birliği'nde ve azgelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki ticarette 

görülmüştür. Türkiye de Sovyetler Birliği ile olan ticaretini uzun yıllar kliringli 

olarak yürütmüştür.  
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Şekil 1. Kliring İşlemlerinin Yapılış Mekanizması; 

 

TÜRKİYE                       RUSYA FEDERASYONU 

 

 

  Ödeme      Ödeme     (Ruble) 

   (YTL)      

 

 

  Ödeme      Ödeme    (Ruble) 

  (YTL) 

 

 

Kaynak: Halil SEYİDOĞLU. Uluslararası İktisat,  İstanbul, 2003, s.659 

 

Kliringli ticarette temel ilke, ikili ticaret dengesinin sağlanmasıdır. Dengenin 

kendiliğinden gerçekleşmediği durumlarda iki ülke arasındaki ticarette önemli bazı 

sorunlar baş gösterir. Örneğin ihracat, ithalâttan büyük olunca hesapta yeterli 

miktarda fon toplanmadığından ihracatçılara mal bedelleri ödenemez. Bu gibi 

dengesizlik durumlarında ticaretin kesintiye uğramaması için iki taraf, karşılıklı 

olarak, önceden birbirine belirli limitler içinde kredi açmayı kararlaştırmış olabilirler. 

Ticari işlemlerin sonucuna bağlı olarak bu krediler bir tarafın hesabından diğerine 

geçebileceği için bunlara "swing" (hareketli) kredileri denir. 

 

Kliringli ticarette yukarıda açıklandığı gibi, döviz kullanılmaz. Dolar, İsviçre 

frankı veya başka bir ülke parasından hesap birimi olarak yararlanılmaktadır. Ancak, 

dönem sonunda alacak ve borçların toplanmasından sonra, öngörülen kredi limitinin 

ötesinde bir dengesizlik ortaya çıkmışsa, borçlu tarafın alacaklı tarafa, borcunu 

konvertibil dövizlerle ödemesi gerekmektedir. Alınan ve satılan mal değerinin 

eşitlenmesi asıl ilke olduğu için bu yönteme kliring (denkleştirme) adı verilmiştir. 

 

İHRACATÇILAR 

İTHALATÇILAR 

KLİRİNG OFİSİ 
(Merkez Bankası) 

İTHALATÇILAR 

İTHALATÇILAR 

KLİRİNG OFİSİ 
(Merkez Bankası) 
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Kliring yoluyla ticarette ithal ve ihraç edilecek mallar ve bunların değerleri 

ikili anlaşma ve protokollerle önceden belirlenmiştir. O yüzden firmalar için, bir 

anlamda garanti edilen pazarlara girmek söz konusudur. Dolayısıyla, mallarını 

serbest dövizle satamayan ülkeler bu mallara pazar bulmuş olur ve ayrıca döviz 

kullanmadan ihtiyaç duydukları malları ithal ederler. İkili takasa göre daha fazla 

sayıda firma ticarete katıldığı için bu tür ticarete konu olan malların fiyatlarının 

sınırlı ölçüde rekabete tabi olduğu söylenebilir. 

 

Fakat bu tür uygulamaların önemli sakıncaları vardır. Bunlardan en önemlisi 

dış ticaretin serbest gelişme yolundan saptırılmasıdır. Söz konusu ticarette mallar 

istenilen ülkeden değil, ancak anlaşma yapılan ülkeden ithal edilebilir. Anlaşmalı 

ülkelerle ticarete konu olan mallar,  yüksek fiyatlı ve düşük kaliteli olabilir. Ayrıca, 

bu tür ticaret çok yanlı denkleştirmeye de olanak vermez, yani bir ülke ile olan 

alacaklar başka ülkelere olan borçların ödenmesinde kullanılamaz. Aşağıda görece-

ğimiz gibi, bu durumun bir sonucu olarak bazen bir ülke üzerinde kliring alacağı elde 

eden firmalar bu alacak haklarını iskonto karşılığında başkalarına devrederler. 

 

Kliring anlaşmaları ile büyük ülkeler, küçük ülkeler üzerinde siyasi 

etkinliklerini kullanarak haksız ekonomik çıkarlar sağlayabilmektedir. 107  

 

4.1.2.2. Aktarma Ticareti 

 

Aktarma ticareti (switch trading) de bir batılı şirketin kambiyo denetimi 

uygulayan (parası konvertibil olmayan) az gelişmiş ülkeye mal satması durumunda 

ortaya çıkan bir karşı ticaret şeklidir. Satıcı firma, alacağını ancak o ülkeden mal 

satın alarak tahsil edebilmektedir. Eğer o ülkeden satın alabileceği uygun mallar 

yoksa kendisine açık diğer bir seçenek vardır, o da bu hakkını başka bir ülkeye 

aktarmaktır. Buna aktarma ticareti denilmesinin nedeni bununla ilgilidir. 

 

                                                
107 SEYİDOĞLU, Halil. a.g.e.,  s.659-660. 
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Aktarma ticarete aracılık eden firmalar özellikle Viyana’da yerleşmişlerdir. 

Bunlar ihracatçının ilgili ülke üzerindeki ithal haklarını bir iskonto karşılığı alır ve o 

ülkeden mal satın almak isteyenlere belirli fiyattan satarlar. 

 

  Konuya bir örnekle açıklayalım; Türk ihracat firması EXPO-TR, Romanya’ya 

mal satarak bu ülkede kliring dolarları elde etmiştir. Bunlara "kliring doları" 

denmesinin nedeni bu dolarların yalnızca Romanya'dan mal ithal etmede 

kullanılabilmesiyle ilgilidir. EXPO-TR, Romanya'dan ilgisiz mallar almaktansa, ithal 

hakkını yüksek bir ıskonto ile Viyana'daki bir aktarma ticareti firması (switch 

trader)’na satmayı tercih edebilir. Böylece EXPO-TR, konvertibil paraya kavuşmuş 

olur. Kendisine ödeme büyük bir ıskonto ile yapılmış olmasına karşılık, bunu zaten 

daha önceden satış fiyatına eklemiştir. Dolayısıyla karında büyük bir düşme olmaz. 

Ancak bundan sonrası da ilginçtir. Viyana firması, Romanya’dan mal ithal hakkını, 

uygun koşullardan başka bir alıcı firmaya devreder. Sonuçta Romen malları dünya 

pazarlarında (konvertibil paralarla) çok ucuza satışa sunulur. Bu bir tür dampingdir. 

Ama dampingi ana ülkenin kendisi yapmadığı için uluslararası kurallara göre bir 

damping soruşturmasının başlatılması söz konusu olmaz.108 

 

4.1.2.3. Geri Satın Alım  

 

 Karşı ticaretin “buy back” denilen özelikle eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin 

tercih ettiği bu türünde; satın alınan mal, o malla yapılacak ürünle ödenmektedir. 

Başka bir ülkede fabrika kuran tarafın, fabrika kurma maliyetini o fabrikanın 

gelecekteki ürünlerini satın alarak karşılaması gibi olmaktadır. 

  

 Bundan başka bir yerli firma, üretimi için gerekli ve fiyatı uygun ara malını 

bir eski Rusya ülkesinde ürettirmek isteyebilir. Oradaki tesislerin üretim kapasitesi 

bu ihtiyacı karşılamaktan uzaksa, yeni bir tesisin o ülkede kurulması yoluyla 

üretimdeki dar boğazların ortadan kaldırılması da yine böyle bir işlem yoluyla 

                                                
108 SEYİDOĞLU, Halil. a.g.e., s.392. 
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sağlanabilir. Bu tür geri alım yükümlülüklerine çoğu kez az gelişmiş ülkelere yardım 

programları çerçevesinde girilmektedir. 

 

 Bu işlem, üreticinin bankası kanalıyla bir finansman işlevi, ayrıca üretici 

bakımından pazarlama rizikosu içerebilir. Öte yandan ithalatçı ülke işlemle döviz 

kazancı sağlamaktadır. Kurulacak fabrikanın en yeni tekniği yansıtması zorunluluğu 

da ortadadır; çünkü bitmiş fabrika sevk eden (ihraç eden) firma, üretilecek malın 

kalitesine güvenmezse, kurduğu fabrikanın üreteceği malların en azından bir 

bölümünü ithal etme yükümlülüğü altına girmez. 

 

4.1.2.4. Offset 

 

Bağlı işlemler grubunda düşünülebilecek anlaşmalı ticaret şekillerinden birisi 

de dengeleme (offset) anlaşmalarıdır. Burada da serbest döviz karşılığı yapılan bir ilk 

satış işlemi olmaktadır. Genellikle bu ilk satış işlemi, alıcı ülkenin döviz rezerv 

durumunu önemli ölçüde sarsacak kadar büyük bir ödemeyi gerektirmektedir. O 

nedenle ikinci aşamada satıcı ülkenin, alıcı ülke üzerindeki bu döviz baskısını 

hafifletmek (dengelemek) için ona döviz kazandırıcı veya döviz tasarrufu sağlayıcı 

hizmetlerde bulunması söz konusuolmaktadır.109 Uçak gemi ya da büyük askeri 

araçların yapımı türü geniş hacimli ihracatta batılı ülkeler, bu büyük siparişlerin ara 

malı ya da yedek parçası durumundaki bazı alt ürünlerin yapımını ithalatçı ülkeye 

bırakan, belirli işbirliği anlaşmalarına da girebilmektedirler. Offset yöntemi 

çerçevesinde; ileri teknoloji ürünleri ticaretinde, ihracatçı, ihraç edeceği malla ilgili 

parçaların bir bölümünü ithalatçı ülkeden alma yükümlülüğünü üstleneceği için, bu 

yöntemde ithalatçı ülke bir teknoloji transferi yapısı görebilir. Böylece bir lisans 

ilişkisi de kurulmuş olmaktadır.110 

 

 

 

                                                
109 SEYİDOĞLU, Halil. a.g.e., s.663. 
110 YÜKSEL, Sait; YÜKSEL, Aslı; YÜKSEL, Ülkü. Bankacılık Hukuku ve İşletmesi, İstanbul 
2004, s.361. 



 139 

4.1.2.5. Ödeme Anlaşmaları 

 

 Ödeme anlaşmaları, ülkeler arasındaki donmuş alacakların eritilmesine imkan 

tanıyan bir yöntemdir. Taraflar arsında yapılan ticarette taraflardan birinin alacağı, 

borcundan fazla olabilir. Ticaret konvertibil dövizle yapılmadığından bu alacaklar 

tasfiye edilemezler. Bunu önlemek için ödeme anlaşması yapılır ve alacaklı ülke 

kliring hesabına kaydedilen ithalatın belli bir oranını diğer ülkenin borçlarından 

mahsup eder. Bunun gerçekleşebilmesi için, borçlu ülkenin alacaklı ülkeye 

gerçekleştirdiği ihracatın ülkeden yaptığı ithalatı aşmış olması gerekir. II. Dünya 

savaşından sonra Avrupa da yapılan iki taraflı anlaşmaların büyük çoğunluğu ödeme 

anlaşmalarıdır. 111 

 

  4.1.2.6. Karşı Satın Alım 

 

Karşı satın alım yoluyla ticarette, özel bir firmanın bulunduğu ülkeden başka 

bir ülkeye mal satması ve belirli bir süre sonra da o ülkeden mal satın alması söz 

konusuolmaktadır. Yani varılan anlaşma gereği, birinci satış işlemi ile ikinci satın 

alma işlemi birbirine bağlanmış olmaktadır. 

 

Özel firmanın mal sattığı ülkeden alım yapma zorunluluğu, ithalâtçı ülke 

isteklerinden kaynaklanır. Diğer bir deyişle, yabancı devlet özel firmaya, malını 

almak için onun da kendisinden mal satın alması koşulunu öne sürer. Satılan mallarla 

daha sonra satın alınması kabul edilen malların türleri arasında da genellikle bir ilişki 

yoktur. Karşı satın alım için tanınan süreler 3–5 yıl arasında değişebilir. 

 

Ticari sözleşmede iki işlemin birbirine bağlanmış olmasının yanında karşı 

satın alım yoluyla ticaretin en belirgin özelliklerinden birisi de her işlem için ödeme-

nin ayrı ayrı konvertibil dövizlerle yapılmasıdır. Başka bir deyişle, ihracatçı malını 

                                                
111 KARLUK, Rıdvan. a.g.e., s.365-366. 

 



 140 

sattığında, satış bedelini nakit para, yani serbest döviz olarak tahsil etmekte ve 

ithalâtı gerçekleştirdiğinde de ödemeyi yine serbest dövizle yapmaktadır. 

 

Bu tür ticarette genellikle karşılık olarak satın alınacak mallar konusunda 

seçim yapmak üzere önerilen bir liste vardır. Ancak, karşı satın alım için sunulan 

malların çoğunlukla arz fazlası bulunan veya serbest dövizlerle satışı güç, düşük 

kaliteli olduklarını hatırlatalım. 

 

Aracı ticari firmalar, sahip oldukları geniş pazarlama kanalları dolayısıyla bu 

tür malları elden çıkartmakta fazla zorluk çekmezler. Özellikle İsviçre ve Avusturya 

gibi ülkelerde faaliyet gösteren bu gibi firmaların temel fonksiyonu, eski Doğu 

Avrupa ülkelerinden karşı satın alım yoluyla sağlanan malları yeniden pazarlamak ve 

aktarma ticaret işlemlerine aracılık etmektir. 

 

Karşı satın alım uygulamalarına bir örnek Türkiye ile eski SSCB arasında 

1984 yılında imzalanan doğalgaz anlaşmasıdır. Bu anlaşmaya göre Türkiye 

Rusya’dan satın alacağı doğalgaz bedelini serbest dövizle ödeme yükümlülüğünü 

üstlenmekte buna karşılık Rusya da bu dövizlerin yüzde 35’i kadar Türkiye’den ihraç 

malı satın alma ve diğer yüzde 35’i ile de ülkesinde iş yapan Türk müteahhitlerine 

ödemede bulunma yükümlülüğünü üstlenmektedir.112 

 

4.1.2.7. Satın Al-Sat  

 

 Mal ithal ederek satıcı tarafa aktarılan fondan yararlanılarak mal ihraç 

bedelinin tahsil edilmesine dayalı tekniğe satın al-sat (buy-sell) denir. Ödeme 

güçlüğü çeken, döviz sıkıntısı olan ülkelerle olan dış ticarette kullanılır. Bu 

yöntemde, ihracat yapacak şirket önce ilgili ülkenin firmasından döviz karşılığı mal 

ithal ederek ona finansman sağlar. İthalat bedelini, özel bir hesaba yatırır. Bu bedele 

denk gelen miktarda ihracatını gerçekleştirdikten sonra, bedelini özel hesaptan tahsil 

                                                
112 SEYİDOĞLU, Halil. a.g.e., s.661-662. 
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eder. Bu tür ticarette bir özel hesapta bloke edilen ithalat bedeli, ihracat bedelinin 

tahsili dışında bir amaçla kullanılamaz. 

 

4.1.2.8. Üçlü Ticaret  

 

Karşılıklı iki ülkeden birinin satın almak istediği mal diğer ülkenin satmak 

istediği mal ile uyuşmadığı zaman, araya üçüncü bir ülkenin sokulması suretiyle 

gerçekleştirilen ticaret şekline, üçlü ticaret (switch) denir. Switch’e taraf olan A ve B 

ülkelerinden A, B’ye sattığı malın karşılığında B yerine C’den ihtiyacı olan malı 

satın alır. C ise bu satışı, B’den yaptığı mal ithali ile dengeler. Uygulamada bir diğer 

switch şekli de,  karşılıklı satın alma sonucunda, mal satabilmek için ihtiyaç 

duymadığı ürünleri satın almak durumunda kalan tarafın, belli bir iskonto ile üçüncü 

bir tarafa ürün stokunu devrederek nakde kavuşmasıdır. Bu üçüncü taraf, genellikle 

bu işlemlerde uzmanlaşmış bir switch şirketidir. 

 

Dış ticaret işlemlerinde switch, II. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle İsviçre 

ve Avusturya’da yerleşik switch şirketlerince başlatılmış ve geliştirilmiştir. En çok 

Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ticaretinde kullanılan bir yöntemdir. Karşılıklı satın 

alma anlaşmaları uyarınca, bir Batılı şirketin ihracatından sonra gelişme yolunda olan 

Güney veya eski Sosyalist doğu bloku ülkesi mallarının karşı satın alınması 

sürecinde görülür. Karşılıklı satın alma anlaşması çerçevesinde mallarını teslim alan 

şirket, bu malları satamama durumu karşısında, bir batılı switch şirketine belli bir 

fiyat indirimiyle malları devrederek konvertibl döviz elde eder.113 

 

4.1.2.9. Junktim 

 

 Sanayileşmiş batılı ülkelerin (pazarı zor) yumuşak malların ithalatçıları, 

dışarıdaki ihracatçıdan, yolladıkları malın sonraki bir ihracat işi bedeline mahsuben 

gönderildiğinin teyidini istemektedirler. Bu teyitleri söz konusu ithalatçılar, sadece 

ayrı bir karşı ticaret sözleşmesinin yapımı durumunda sevk edilebilecek mallarda 

                                                
113 KARLUK, Rıdvan. a.g.e., s.370-371. 
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kullanılmak üzere ya kendilerine saklı tutarlar, ya da bir pirim ödeyerek bu hakkı 

ihracatçılara satarlar. Bu yüzden Junktim işlemiyle; iki bağımsız sevkıyat sözleşmesi 

arasında üçüncü bir adımla bağlantı kurulmaktadır. Aşağıda bir örnek şekil olarak 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 2. Junktim  İşlemi 

Junktim işlemi 

 

 

 

 

   1.       2. 

 

 

 

 

      3.(Junktim) 

Kaynak: YÜKSEL, S; YÜKSEL, A; YÜKSEL,Ü., a.g.e, s.361. 

 

4.1.2.10. Paralel işlem 

 

Paralel işlem, iki sözleşmeden oluşur ve birbirinden bağımsız olarak yerine 

getirilirler. Bu iki sözleşme arasında bağlantıyı kuran bir üçüncü sözleşme yapılır. 

“Yumuşak mal”ın (soft commodities) (yani satışı zor olan malın) alıcısı, “sert mal”ın 

pazarı kolay bulunan malın) satıcısına (ihracatçıya) ödemede bulunur. Bu durum da 

sert malın ihracatçısı ithalâtçı ticaret firmasına bir de prim öder. 

 

Şekil 3 incelenecek olursa; banyo takım ihracatçısı Türk firmasının, 

hammadde sahibi Türkmenistan firmasıyla yapacağı alış verişte, Türkmenistan 

firmasının hammadde sevkıyatı yükümlülüğünü yerine getirmesinden önce malı 

yollamak istemeyeceği çünkü bu tür karşılıklı edimler için uygulamada uzun zaman 

“yumuşak mal” ihracatçısı 
…………………………… 

(Eski) Doğu bloku 
 

İthalatçı 
Almanya 

İhracatçı 
Almanya 

Yüksek teknoloji mal 
İthalatçısı 

Doğu Bloku 
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fasılalarına ihtiyaç duyulabileceği görülmektedir. Bu durumda Türk ihracatçı işlemi 

pazarlama ve tedarik işlemi olarak ikiye bölme eğiliminde olacaktır. 

 

İşlemde işe bir bankanın katılımı yoluyla işlerlik kazandırılır. Yerli banka 

(yani önce mal yollayan ihracatçının ülkesindeki banka), ihracatçıya banyo takımları 

sevkiyatı karşılığı Türkmenistan firmasının ödeme durumunda olduğu dövizi bir 

sipariş kredisi olarak açar; açılan kredinin de, Türkmenistan’ dan gelecek 

hammaddenin satışından kapatılması kararlaştırılır. Böylece araya bankanın 

sokulmasıyla aynı ülkenin ihracatçısı ve ithalâtçısı arasındaki para akışı 

gerçekleştirilmiş olur 

 

Şekil 3. Banka Aracılığıyla Yabancı Katılımla Dengelenmiş Paralel İşlem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: YÜKSEL, S; YÜKSEL, A; YÜKSEL, Ü., a.g.e, s.358 

 

Rusya’daki politik gelişmelerden rahatsız olan batılı firmalar o ülkenin karşı 

ediminin önceden yapılması koşulunu ileri sürmeye başlayınca paralel işlemde yeni 

türler aranmıştır. Bunlardan biri olan önceden alım (advanced purchase)’da; ihracatçı 

önce Rusya’dan gelecek (yumuşak) malı alır. Bu malı ithal eden, mal bedelini bir 

yedi emin hesabına yatırır. Bunun üzerine sert malın ihracatçısı Rusya’ya kendi 

Banyo takımı 
yollanışı 

Türkiye’deki otel 
yapım şirketi 

Döviz Ödemesi 

Türkmenistan dış ticaret Şti. 

Döviz ödemesi 

Pamuk Yollanışı 

Türkiye’deki 
ticaret şirketi 

Banka 

Kredi sözleşmesi 

Döviz Ödemesi 

Türkmenistan dış ticaret Şti. 

Döviz ödemesi 

Banka 

Kredi sözleşmesi Pamuk Yollanışı 

Türkiye’deki 
ticaret şirketi 

Pamuk Yollanışı 

Türkiye’deki 
ticaret şirketi 

Banyo takımı 
yollanışı 

Türkiye’deki otel 
yapım şirketi 

Döviz Ödemesi 

Türkmenistan dış ticaret Şti. 

Döviz ödemesi 

Banka 
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malını sevk eder ve sevkiyatı kanıtlayan (akreditif belgeleri gibi) belgeleri yedi emin 

hesabına göstererek, yolladığı malın bedelini bu hesaptan çekecektir.114  

 

4.1.2.11. Swap 

 

 Uluslar arası ticarette iki ayrı satış sözleşmesine konu olan malların, ikame 

edilebilir nitelikte olmaları halinde, ek ulaştırma maliyetlerinden kaçınmak için bu 

malların veya hizmetlerin alıcı ve satıcılarının yer değiştirmesini öngören anlaşmaya 

swap denmektedir. 

 

 Swap işlemine konu malların birbirinin yerine ikame edilebilmesi 

gerektiğinden, nitelikleri arasındaki en küçük farklılığın bile sözleşmede belirtilmesi 

zorunludur. 

 

4.1.2.12. İkili Hesap 

 

 Sadece bir muhasebe mekanizması niteliği taşıyan ve sözleşmelerin 

finansmanında kullanılmayan ikili hesap, aralarında çok sayıda ve sürekli karşılıklı 

satın alma ilişkileri bulunan iki ülkedeki iki şirket arasındaki alış verişlerin 

kaydedilmesi amacıyla dış ticaret bankalarınca açılan hesaptır. Bu hesap aracılığıyla; 

aldığından çok satan tarafa, karşı tarafın bankasınca karşı tarafın bankası cinsinden 

kredi verilmesi suretiyle, satın almalar cari veya gelecekteki yükümlülükler için yerli 

para cinsinden kredilendirilebilmektedir.115  

 

4.2. Barter 

 

 Geçmişten günümüze kadar değişik şekillerde kullanılan ve halen 

kullanılmaya devam edilen bir karşılıklı ticaret şekli olan barter bu kısımda ayrı bir 

başlık olarak incelenmiştir. 

 

                                                
114YÜKSEL, Sait. YÜKSEL, Aslı. YÜKSEL, Ülkü. a.g.e., s.357-358,361-362. 
115 KESKİN, Ayşe Dilşat. Barter Sözleşmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 2004, s.18. 
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4.2.1. Tanım ve Temel Kavramlar  

 

 Barter’ın çeşitli kaynaklardan alınan tanımları ve temel kavramları aşağıda 

belirtilmektedir. 

 

4.2.1.1. Tanım 

 

 Barter en basit anlamıyla “Takas” ya da “Değiş Tokuş” olarak 

tanımlanabilmektedir. Daha kapsamlı bir tanımlamada ise; bir işletmenin satın aldığı 

mal ya da hizmetin bedelini kendi ürettiği ya da sahibi olduğu mal ya da hizmetle 

ödemesi olarak belirtilebilir. 

 

Barter sistemi içeriği dolayısıyla sadece takas olmaktan çok daha ötede bir 

kavramdır. Barter; çok sayıda alıcı ve satıcının bir arada karşı karşıya geldiği bir 

geniş pazar olmasının yanı sıra, bu alıcı ve satıcıları belli kurallar çerçevesinde ve 

belli ölçütlere göre bir araya toplayan, alıcı ve satıcının karşılıklı ilişkilerine 

düzenleme getiren, hem alıcının hem de satıcının haklarını belirleyen bir sistemdir.116 

 

 İngilizce kökenli bir kelime olan “barter”, öncelikle iki taraf arasında yapılan 

ve para kullanılmaksızın bir malın diğer bir malla değiştirilmesini öngören anlaşmayı 

ifade etmektedir.117 

 

Barter, bir işletmenin satın aldığı mal veya hizmetin bedelini, yine kendi 

ürettiği mal veya hizmetle ödemesini sağlayan bir sistemin adıdır. Bir işletmenin 

ihtiyaçlarını faizsiz dolar kredisi kullanarak karşılayabileceği bir finansman 

tekniğidir. Ayrıca bir işletmenin hem ihtiyaçlarını satın alabileceği finansman 

sistemi, hem de ürettiği mal ya da hizmeti satabileceği ticaret sistemi olarak da 

tanımlanmaktadır.118  

 

                                                
116 ARZOVA, Burak.  Barter İşlemleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2000, s.1. 
117 GÜRSOY, Celal. Barter El Kitabı, İstanbul, 1998, s.3. 
118DOĞAN, Zeki. “Yeni Bir Finansman Tekniği Olarak Barter Ve Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe 
ve Denetime Bakış Dergisi, yıl:1, sayı:3, Ocak 2001, s.41. 



 146 

 Barter, sadece üye olan şirketlerin birbirleriyle alış veriş yapabildikleri, satın 

alınan mal veya hizmetin bedelinin, üretilen mal veya hizmetle ödendiği ortak bir 

pazardır.119 Diğer bir tanımda ise barter şu şekilde ifade edilmektedir; barter, 

organize bir piyasada mal ve hizmetlerin para kullanılmadan karşılıklı olarak 

değiştirilmesi işlemidir.120 

 

 Barter, işletmelerin ihtiyaç duydukları malları para ödemeden ve hiçbir 

şekilde nakit akışını değişime uğratmadan alabilmeleri, bunun karşılığında da 

stoklarında duran mal ve hizmetleri yine para almadan satarak ihtiyaçlarını finanse 

etmeleri olarak özetlenebilir. Barter, herhangi bir mal ya da hizmet üreten her kişinin 

ya da firmanın ihtiyaçlarına cevap verebilir.121 Barter, kurum şeklinde organize olmuş 

bir piyasada mal ve hizmetlerin değiş-tokuşu demektir. Barter, esas itibariyle 

Türkçe’deki “trampa” anlamındadır. Literatürde daha çok “takas”, “çoklu takas” ve 

“finansal takas” olarak ifade edilmektedir. Ancak barter, basit trampa ve takasa 

nazaran daha çağdaş ve daha geniş kapsamlı bir finansman aracıdır.122 

 

 Barter, ihracatçının ihracatının karşılığını eş zamanlı olarak ya da daha 

sonraki bir tarihte bir ithal malıyla mahsup ettiği ticaretin karşılıklı bir 

oluşumudur.123 

 

 Tanımlardan da anlaşılacağı üzere ‘barter’ paranın kullanılmadığı, mal veya 

hizmetlerin belirli kurallar dahilinde ve belirli kriterlerde mal arz ve talep ediciler 

arasında değiştirilmesine olanak sağlayan bir ticaret ve finansman sistemidir. 

 

 

                                                
119 ŞİMŞEK, M.Sırrı. Parasız Ticaret Barter, Türk barter yayınları, İstanbul 2004, s.28. 
120MARŞAP, Beyhan. “Bir Finansman Aracı Olarak Barter Sistemi ve Muhasebeleştirilmesi”, 
Muhsebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 3, Sayı:1, Mart 2001, s.56. 
121TEKŞEN, Ömer. Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesinin Yeni    
Finansal Tekniklerle Karşılaştırılarak İncelenmesi: Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Isparta, 2006, s.5. 
122 ÖZKAN, Azzem.  “Barter İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  2002, sayı:18, s.63. 
123MARİN, Dalia. and SCHNİTZER, S.Monika. “The Economic Institution of International Barter”, 
The Economic Journal, 112(April), p.293. 
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4.2.1.2. Temel Kavramlar  

 

 Barter sisteminin işlerliğini sağlayan ve yapısında adı geçen kavramlar 

aşağıda ana hatlarıyla anlatılmıştır 

 

Barter İşlemi: Firma, Barter Ortak Pazarı’na dahil olduktan sonra, öncelikle ihtiyaç 

duyduğu mal veya hizmeti satın almak isterse sisteme, alım bedeli kadar teminat 

vermek durumunda kalmaktadır. Bu teminat özellikle gayrimenkul ipoteği ve banka 

teminat mektubu olarak alınmaktadır. Eğer önce sisteme mal veya hizmetini satmış 

ise sattığı miktar kadar satın alma kredisine sahip olmakta, üyenin yeterli kredisinin 

olduğu durumda ve ihtiyaç duyduğu bir ürünü satın alacağı zamanda diğer bir barter 

üyesi ile mal veya hizmet için kalite, teslimat, fiyat ve diğer hususlarda anlaşma 

yapmaktadır. Ödemesini barter ile yapacağı için kendi çekini kullanır. Alıcının 

kredisinin müsait olması durumunda işlem barter şirketi operasyon merkezi 

tarafından gerçekleştirilir ve tarafların cari hesaplarına alacak veya borç bakiyeleri 

kaydedilir.124 

 

Üyeler: Barter sistemiyle çalışabilmek için sisteme üye olmak gerekiyor. Bu sistemle 

çalışmak için barter şirketine başvuran kişilerin talepleri barter şirketi tarafından 

kabul edilirse barter şirketi ile bu kişi arasında bir üyelik sözleşmesi 

imzalanmaktadır. Tarafların hak ve yükümlülükleri bu sözleşmeyle 

belirlenmektedir.125  

 

Üyelik Aidatı: Barter üyelerinin yıllık barter hizmetlerinden faydalanmalarının 

bedeli olarak alınan değişik tutarlardaki aidat bedelleri yine barter hizmetinin 

bedelidir. Barter şirketinin elde ettiği aidat, komisyon vb. hizmetlerin karşılığı 

gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. ve devamı maddeleri hükmünce ticari 

kazançtır. Üyeler tarafından ödenen barter komisyon ve aidatların ise ödeyiciler 

                                                
124 http://www.worldbarter.com.tr/barternasilisler.htm (09.02.207). 
125 DEMİRAL, Halit. “Barter Şirketlerinde Tahsil Edilemeyen Alacakların Gider Yazılması”, Vergi 
Dünyası Dergisi, Ağustos, 2000, sayı:228, s.67. 
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açısından G.V.K’nu 40. maddesi hükmünce ticari kazancın tespitinde gider olarak 

dikkate alınacağı tabidir.126  

 

Barter Şirketi: Firmaların kendi aralarında barter sistemi ile çalışmalarını organize 

eden aracı bir kuruluştur. Firmaların barter sistemi imkânlarından faydalanma biçim 

ve esaslarını düzenlemektedir. Barter sistemi ile çalışan firmaların cari hesaplarını 

tutar; alım yapan firmaların borçlarını ödemelerini sağlar, satış yapan firmaların 

alacaklarını barter sistemi ile tahsil etmesine imkân verir. 

 

Barter Yetkilisi: Barter sistemi üyesinin, barter sistemi ile ilgili her türlü 

işlemlerinde barter şirketine ve diğer üyelere karşı muhatap kişi olarak tayin ettiği 

personeldir. 

 

Barter Kredisi: Barter sistemi üyesinin, barter sistemi’ne borçlanacağı şekilde, 

ödemeyi barter çeki ile yaparak Barter Pazarı’ndan mal ve/veya hizmet satın alma 

limitidir. 

 

Satınalma Kredi Limiti: Barter şirketi tarafından belirlenen üye’nin kullanabileceği 

maksimum barter kredisi miktarıdır. 

 

Teminat: Barter kredisi kullanmak isteyen üye’nin, satın alma kredi limiti 

oluşturmak için barter şirketine verdiği ekonomik değerdir. 

 

Talep Bildirim Formu: Üyenin barter sistemi ile satmak istediği malların ya da 

hizmetlerin bilgilerinin oluşturulduğu listedir 

Arz Bildirim Formu: Üyenin barter sistemi ile almak istediği malların ya da 

hizmetleri bilgilerinin oluşturulduğu listedir. 

                                                
126 ERKAN, Mehmet. “Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter’ın Vergi Hukuku Karşısındaki    
Durumu ”, Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs, 2000, sayı 225, s. 91. 
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Satış Provizyon Kodu: Barter sistemi ile satış yapacak firmaya, satın alacak 

firmanın bu ürünü satın alabileceğine dair verilen onay kodu. 

Kalite ve Fiyat Kontrol Komisyonu: Sisteme arz edilen ürün ve hizmetlerin kalite 

ve fiyat açısından uygunluğunu tespit etmek maksadıyla oluşturulan kuruldur. 

(Barteractive şirketi tarafından oluşturulmuştur.) 

Cari Hesap Ekstresi: Barter sistemi ile alış ve satış yapan üyenin sistem içerisindeki 

cari hareketleri, borç ve alacak bakiyesi, kredi limiti gibi detayları içeren ekstredir. 

İşlem Yapma Yetkisi: Firmanın, üyelik müracaatını inceleyen ve gerekli işlemleri 

tamamlayan barter şirketinin firmayı üyeliğe kabul ettiğini ve sistem içinde işlem 

yapabileceğini gösteren belgedir. 

Üyelik Sözleşmesi: Barter sistemine üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 

barter sistemi ile yapacakları alış verişlere imkân veren, onları cari hesaplarını 

tutmakta barter şirketini yetkilendiren, üyelerin birbirlerine karşı ve barter şirketine 

karşı hak ve yetkilerini düzenleyen sözleşmedir.127 

Barter Hesabı: Üye işletmelerin, arz ettikleri mal veya hizmetleri, talep ettikleri mal 

veya hizmetle takas etme işlemlerinin yapıldığı hesaptır. Her üyenin bir takas hesabı 

vardır. Bu hesapta kullanılan para birimi genel olarak tüm üyeler için uygun olan 

para birimidir. Üyeler bir banka mektubu ile garantilemek şartıyla hesaplarında bir 

satın alım limiti açabilirler. Bu limit barter hesabında satın alma durumunda açılır ve 

belirli sürede (örneğin 9 -12 ay) bu hesabın mal veya hizmet satışıyla eşitlenmesi 

gerekir. Satıcı üye ise, satış yapmadan önce alıcı üyenin barter hesabını merkez 

aracılığıyla belirli bir süre fatura bedeli kadarını bloke ederek tahsilâtı garanti altına 

alır.128
 

Barter Çeki: Barter sistemine içerisindeki üyeler arasında gerçekleşen alım-satım 

işlemlerinde kullanılan bir kıymetli evraktır. Yabancı para cinsinden yazılabilen 

                                                
127 http://www.barteractive.com.tr/terimler.asp (11.02.2007). 
128 SÜRMEN, Yusuf; KAYA, Uğur. “Barter ve Muhasebe İşlemleri”, Vergi Dünyası Dergisi, 
Temmuz 2001, Sayı 239, s.131. 
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barter çekleri, hem ispat aracı olarak kullanılabilmekte hem de ciro olarak 

kullanılabilmektedir. 

 

Barter Doları: 1 Barter Doları, 1$’ın T.C.M.B efektif kurundan YTL’ ye çevrilmiş 

değerine eşittir. 

 

Dekont: Gerçekleşen her barter işlemi için, işlemin yapılabileceğini gösteren ve 

üzerinde söz konusu mal veya hizmetin barter sisteminde satılabileceğini gösterir 

yetki kod numarası bulunan belgedir.129 

 

 Barter Ortak Pazarı: Barter sistemi, üye firmaların bir araya geldiği bölgesel bir 

bütünleşmedir. Bölgesel bütünleşmelerin ekonomik etkileri içinde en belirgin olanı 

ticareti artırıcı etkisidir. Uzun dönemde pazarların daha da genişlemesi ve derinlik 

kazanmasıyla üye firmaların rekabet gücü artabilecektir. Ekonomik bütünleşmeler 

sonucu bir endüstri dalında veya firma bazında ortaya çıkan yapısal değişiklikler ile 

birlikte ölçek ekonomiler belirmektedir. Pazarın genişlemesiyle teknolojik gelişme 

hızlanır, ileri üretim tekniklerine ulaşılır, dışarıdaki firmalara kıyasla bir üretim 

üstünlüğü sağlanır. Bu gelişmeler ile birlikte gelecek hakkında belirsizlikler 

azalacağından yeni yatırım projelerine ilgi artar. Yatırım artışları sektörleri büyütür, 

firma sayılarını ve rekabeti arttırır, anlaşma sonunda fiyatlardaki düşüşler 

tüketicilerin reel gelirlerini artırır.130 

 

Broker: Barter işini barter şirketleriyle imzaladıkları franchasing anlaşması 

çerçevesinde bağımsız olarak kendi başına yapan ve firmaların gerçekleştirdikleri 

barter ticaretinden komisyon elde eden gerçek veya tüzel kişilerdir. Barter şirketleri 

sistemin pazarlanması ve üyelerin daha çok çalıştırılması işinde profesyonel broker 

ları kullanmaktadır. 

                                                
129 HATUNOĞLU, Zeynep; BİLGİNER, Mesut. “Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından 
Barter”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl, 2003 cilt:112, sayı:12, s.74. 
130 ÇİMAT, Ali. “Türkiye’de Barter Sisteminin Hukuki Dayanağı ve Muhasebeleştirilmesi”,Mali 
Çözüm Dergisi, 2002, s.14. 



 151 

Barter İşlem Komisyonu: Gerçekleşen barter işlemleri için alıcıdan, satıcıdan veya 

her iki taraftan işlem tutarının belli oranında alınan ticari komisyondur.131 

 

Barter Sisteminde Fiyat Belirleme: Barter sisteminde gerçekleşen bir işlemde fiyat, 

kalite, teslimat şartları ile ilgili bütün şartlar alıcı ve satıcı tarafından karşılıklı 

belirlenir.  

 

Barter Sisteminde Fiyat Kontrolü: Barter sistemi bir mal ve hizmet pazarıdır. 

Fiyatı alıcı ve satıcı karşılıklı belirler. Barter Şirketi Barter serbest piyasa anlayışında 

işlemlerin gerçekleşmesine özen gösterir. Ancak hiç bir barter sistemi üyesine 

ürününü piyasaya arz ettiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla satmasına izin vermez. 

Satış barter sistemi ile gerçekleştiği için yüksek fiyat isteyen firmalar tespit 

edildiğinde barter şirketi tarafından ikaz edilir. Eğer aynı politikaya devam ederse 

üye sistemden ihraç edilir.132 

 

4.2.2. Tarihsel Gelişimi, Ülke Uygulamaları ve IRTA (International 

Reciprocal Trade Assotiation) 

 

Barter ilk çağlardan itibaren kullanıla gelen daha sonra sistematik olarak 

gelişen ve dünyanın birçok ülkesinde özellikle ekonomilerde daralmaların yaşandığı 

konjonktörlerde kullanılan bir sistemdir. 

 

4.2.2.1 Tarihsel Gelişimi 

 

Takas birebir karşılıklı olarak mal alış verişi anlamına gelir. M.Ö. 9000 

yıllarında ilk takasın bir büyük baş hayvan ile yapıldığı düşünülmektedir. Daha 

sonraları gıda ürünü ve elbise takasları başlamış. Ancak bir süre sonra değerleri 

konusunda tartışmalar başlamıştır. Alınan malın verilen maldan daha değersiz olduğu 

düşünülmüş derken her mala bir değer biçilmiş ve bu değeri belirleyici değerli taşlar, 

madenler kullanılmaya başlanmıştır. Paranın ortaya çıkışı ile takas usulü gittikçe 

                                                
131 ERKAN, Mehmet. a.g.m., s.98. 
132 http://www.alomaliye.com/barter. (15.02.2007). 
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kırsal alanlara doğru gerilemiş ve artık değişim aracı olarak para kullanılmaya 

başlanmıştır. Daha sonraları teknolojinin hızlı gelişmesi, ekonomik çöküntüler ve 

paranın değer kaybının ortaya çıkması sonucu ekonomik düzenin finanssal 

değerlerini koyan parametreler ve değişim araçları artık sıkışma noktasına geldiğinde 

barter yeni bir finanssal araç olarak karşımıza çıkmıştır.133 

 

 Bilinen en eski barter organizasyonu İsviçre’deki WIR-Genossenschaft’dır. 

1934 yılında kurulmuş 1950 yıllarında üye sayısını artırmaya başlamıştır. Bilgi 

depolama işlemleri bilgisayarlarla genişleyince üye sayısı 65.000’leri aşmış, 

sistemde büyüyen barter cirosu da yıllık 2 milyar franka ulaşmıştır. 1950 den 1990’a 

kadar 500 kat artan bu miktar dünyada barter ticaretinin yükselişinin en belirgin 

örneğidir. Bu gün İsviçre’de kurulan her yeni firma ticaret odasına kayıt olurken 

WIR organizasyonuna da kayıt yaptırmaktadır. WIR sadece İsviçre içinde faaliyet 

göstermekte olup dış dünya ile sadece bilgi alış verişi yapılmaktadır.134 

 

4.2.2.2. Ülke Uygulamaları  

 

Barter, 1980 sonrasında özellikle gelişmiş ülkelerde bir endüstri haline 

gelmiştir. Uygulamada en başarılı örneklerinin ABD’de bulunduğu görülmektedir. 

Avrupa’da ve Japonya’da gelişmeler olduğu ve gittikçe artan sayıda firmanın barter 

sistemi ile çalıştığı bilinmektedir. Barter’ın gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları 

dikkate alındığında, bir stok yönetim sistemi olarak kullanıldığı görülmektedir. 

İhtiyaçların karşılanması için finansman bulmada ve ürünlerin satılması için pazara 

ulaşmada çok geniş imkânlar sağlayan, barter, etkili pazarlama sistemi olarak 

kullanılmaktadır.135 

 

Japonya: Diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Japonya’daki barter şirketlerinin 

çok farklı bir yorumla barter işini yaptıkları görülmektedir. Öncelikle barter şirketi 

sayısı azdır ve en önemlisi çok güçlü finans kaynaklarına sahiptirler. Büyük 

                                                
133 “Geçmişten Günümüze Barter”, Ekonomix, Ekim 2005, Yıl: 8, sayı:93, s. 36. 
134 ERKAN, Mehmet. a.g.e., s.93. 
135 http://www.bartermerkezi.com/dunyada barter.asp (11.02.2007). 
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organizasyonları ile örgütlenmektedirler. Firmalara çok zengin hizmet portföyü 

sunmaktadırlar. Firmaların satın alma bölümleri, satış bölümleri gibi çalışa bilmekte; 

kendi fonları ile finansmanlarını sağlayabilmektedirler. Bunların dışında teknoloji, 

pazarlama, üretim, yönetim konularında profesyonel uzman kadroları ile firmaların 

taleplerini karşılamaktadırlar. 

 

Avrupa: Avrupa barter şirketleri barter işini yapmakta Amerika’daki 

uygulamalardan farklı bir yaklaşım içerisindedirler. Barter işini bir enformasyon 

bankacılığı olarak yapan barter şirketlerinin temel amacı firmaları bu sisteme üye 

yapmaktır. Barter sistemine üye olan firmalardan üyelik ücreti alınmakta; yapılan 

barter işlemlerinden komisyon alınmamaktadır. 

 

Avrupa’da, İsviçre dışında, ilk barter organizasyonu Almanya’da 1983 

yılında Hamburg şehrinde kurulmuştur. 

 

İngiltere’de ve Avusturya’da birçok şirket 1980’li yıllardan beri başarıyla 

barter işlemlerini uygulamaktadır. 1986 yılında Viyana’da kurulan BCI (Barter 

Clearing & Information) organizasyonu daha sonra Almanya’da, Slovenya ve 

Slovakya’da bayilikler vererek günümüzde yaklaşık 6.000 üyelik bir organizasyon 

haline gelmiştir. Bu ülkelerde barter cirosu son üç senede 10 kat artış göstermiştir. 

BCI firmasının komisyonsuz çalışma sisteminin içinden birçok komisyon heveslisi 

kişiler çıkmış, barter firmaları kurmuş ama kısa ömürlü olmuşlardır. 80’li yılların 

sonunda ve 90’lı yılların başlarında sadece Almanya’da ondan fazla komisyonla 

çalışan barter organizasyonu kurulmuş ancak önemli iş hacmi gerçekleştireme-

diğinden kapanmıştır.136 

 

Türkiye: Ülkemizde Takas ticareti bilateral (iki istasyonlu)olarak hep yapıla gelmiş 

hatta son zamanlarda yazılı basın ve televizyonlar da reklâm satışlarında barter 

sistemini çok yoğun olarak kullanmışlardır. 

 
                                                
136ERKAN, Mehmet. a.g.e., s.94. 
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 Türkiye’de barter organizasyonları 90’lı yıllarda faaliyet göstermeye 

başlamıştır. Modern barter uygulaması 1994 yılında ilk kez yapılmaya başlanmıştır. 

 

 Türkiye’de Euro-Barter Business (EBB), EG-Bartering, İhlas Barter, Net 

Barter, Fon Barter, Türk Barter, Avrasya Barter, WTC Barter, World Barter, 

Evrensel Barter, Destek Barter, Garanti Barter gibi firmalar Barter işlemlerini 

organize etmektedir. Bunlardan Türk Barter IRTA (International Reciprocal Trade 

Assotiation)’nın üyesidir. 

 

 Genel olarak ülkemizde Barter işlemleri KOBİ’lerin stoklarını eritmeleri ve 

atıl kapasitelerini değerlendirmeleri doğrultusunda yapılmakta iken sistemin 

gelişmesiyle tüm sektörlere uygulanabilmektedir. 

 

Amerika Birleşik Devletleri: Barter Sisteminin en başarılı olarak uygulandığı ülke 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki her eyalette ve her şehirde bir barter şirketi 

bulunmaktadır. Az sayıda firma ile çalışan barter şirketleri olduğu gibi uluslararası 

piyasalarda işlem yapan ve 30.000 üye ile çalışan barter şirketleri de vardır. 

 

ABD’de faaliyet gösteren barter şirketlerinin diğer ülkelerdeki barter 

şirketlerinden en büyük farkı sistemden alım yapan borçlu firmanın her ay için belirli 

oranda faiz ödemesidir. Üyelerin borçlarını kısa sürede ödemeleri için bu şekilde bir 

zorlama olmaktadır. Firmalardan üyelik aidatları ve işlem komisyonları nakit olarak 

alınmaktadır. İşlem komisyonlarının da alıcıdan ve satıcıdan alındığı ve % 5- % 12 

arasında değiştiği görülmektedir. ABD’deki barter şirketleri de yine ticari şirket 

olarak kurulmakta ve ticaret kanunları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Amerika da barter eyaletler arası mal takasıyla başlamış ve büyük şirketlerin 

dikkatini çekmiştir.137 

 

Barter’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmaya başlanması 1950’li 

yıllardır. 30 yıl içinde şirketler arasında kaydedilen önemsiz büyüme sonrası 

                                                
137ERKAN, Mehmet.“a.g.e., s.94. 



 155 

organize barter ile yeni bir endüstri yaratılmıştır. Günümüzde barter endüstrisi 

endüstrileşmiş tüm ülkelere yayılmakta, çekici iş sahalarını arttırmaktadır. Amerika 

Reklâm Acenteleri Birliğine göre Kuzey Amerika’da yaklaşık 500.000 firma ve 

işletme barter ağının içindedir.138 

 

Günümüzde barter küçük şirketler yanında çok sayıda büyük şirket tarafından 

da kullanılmaktadır. Uluslararası karşılıklı ticaret birliğine göre barter ticaret hacmi 

barter şirketlerinin artmaya başladığı 1974–1994 arasında üç misli gerçek artış 

kaydetmiştir; barter ticareti 1.993,32 milyon dolardan 6.050,75 milyon dolara 

yükselmiştir. Küçük barter şirketlerinin toplam barter ticaret hacmine katkısı çok 

fazla olamamıştır. 1974 yılında barter şirketleri üyeleri yaklaşık 17.000 firma iken bu 

sayı 1990’larda 300.000 firmaya yükselmiştir. Amerika’da barter ticareti General 

Motors, Fuji Film gibi büyük şirketler, White Sox beyzbol takımı, avukatlar ve 

marangozlar gibi bireysel mesleklerde kullanılmaktaydı. 1980’lerde barter Amerika 

yayın sektöründe hızla yaygınlaşmış, bazı televizyon yayın istasyonlarında barter 

önemli bir değişim aracı olarak kullanılmıştır. Fox televizyonu kendi organizasyon 

yapısı içinde barter bölümü oluşturmuştur. 1990 yılında Amerika’da reklâm şirketleri 

barter’ın reklâm gelirlerini kısa bir süre içerisinde yükseltip 1.25 milyar dolar 

düzeyine çıkaracağını düşünmüşlerdir. Bu da bir önceki yıl reklâm gelirlerinin 

yaklaşık % 17 artacağı anlamına gelmektedir. Bu öngörüler ve barter işlemlerinin 

reklâm sektöründe yaygınlaşması sonucu önemli televizyon şebekeleri 1993’te % 3,7 

reklâm gelirlerini arttırmışlardır.139 

 

Diğer sektörlerde de barter zamanla yaygın olarak kullanılmaya 

başlanılmıştır. Amerika’da yaklaşık 350 barter organizasyonu 300.000 firma bu 

sistemi kullanmakta ve bunlar arasında bilgi alışverişini organize edebilmek için 

bilgi istasyonları kurulmuştur. Bunlardan Amerika için önemli olan bir isim de 

IRTA’dır. 

 

                                                
138CRESTİ, Barbara. “US Domestic Barter: An Emprical Investigation, Applied Economics, 2005, 
Cilt:37,  p.1953–1954. 
139 MARVASTI, Akbar. & SMYTH, Davıd. “Barter in The US Economy: A Macroeconomic 
Analysis”, Applied Economics, 1998, 30, p.1078–1079. 
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1990’lı yılların ilk yarısında dünya ticaretinin % 40’ı barter’la yapılmaktaydı. 

Batılı ülkelerde bu miktarda yılda % 10–14 artış göstermektedir. Doğu ülkelerinde 

ise ticaretin büyük kısmının barter ile yapıldığı bilinmektedir.140   

 

Rusya Federasyonu: Rusya’nın 1992–1998 arası parasız ticarete geşiç olayı 

analistler ve gözlemciler tarafından çok farklı yorumlanmıştır. Bazıları barter’ın 

reformlara karşı bir pasif direniş olduğunu düşünürken diğerleri reformcuların onun 

yükselişine izin vermelerini suçlamışlardır.141 

 

 Barter için temel neden rekabete dayalı parasal sistem eksikliğidir. 1990’larda 

Barter özel bir araç olarak sisteme yerleşti. Barter’in kendisi vergiden kaçınmak ya 

da işletmelerin varlıklarını gizlemek için bir yol değildir. Fakat barter işletmelerin 

motivasyonunu değiştirip, muhasebe bilgilerinde çarpıtmalara yönelik olarak 

kullanılmıştır. Barter ekonomisindeki düşük saydamlık yatırımlarda ve yeniden 

yapılandırmada bir bariyer olarak engel teşkil etmiştir. Barter ekonomisi borsa 

simsarlarının ekonomisi haline dönüşmüştür. 

 

Rusya Ekonomisindeki barter ve diğer parasız işlemler oldukça yüksek 

düzeyde çalışmalara konu olmuştur. Rusya ekonomik barometrelerine göre 1998’in 

ortalarında Endüstride satışların yaklaşık % 50’si barter ile yapılmaktaymış. Büyük 

şirketlerin verdikleri bilgilere göre ise bu oranın daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 Interagency Balance Sheet Comission’u tahminlerine göre ise bu oran % 75 

olarak 1996-1997’de gerçekleşmiştir. Verimsiz ya da randımansız çalışan 

işletmelerde barter kullanma oranı daha yüksektir. 

 

 Parasız işlemler vergi borçları ve çeşitli vergi ödemeleri ile aynı şekilde sıkı 

bir ilişki içindedir. Çünkü barter işlemleri 1992’den 1998’e kadar yükselme 

eğiliminde ve hükümet onun bu yükselmesini Batılı ve Rus uzmanlar tarafından 

                                                
140 ERKAN, Mehmet. a.g.e., s.94. 
141 IVANENKO, Vlad. & MİKHEYEV, Dmitry. “The Role of Non–Monetary Trade In Russian 
Transition”, Post-Communist Economies, Cilt:14, No.4, 2002, s.405. 
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tavsiye edilen ekonomi politikası önlemlerine rağmen kontrol altına almayı 

başaramamıştır. Bu da hükümetin ekonomi politikasını olumsuz etkilemiştir. 

 

 Bu noktada şunu söylemek adil olacaktır. Sovyetler Birliği dönemindeki 

planlı ekonominin göstergesi olan kıtlık gibi geçiş ekonomisinde olan Eski Sovyet 

ekonomilerinin göstergesi de barter olmuştur. Barter’ı anlamak Rusya’daki 

ekonomik reformların 1990’da neden başarısız olduğunu anlamaya büyük ölçüde 

yardımcı olacaktır. 

 

 Böylece barter ekonomi politikasında birçok ciddi soruna neden olmuştur. 

Kesin politik önlemler vasıtasıyla durum büyük ölçüde değişebilecektir. Bu 

önlemler: Barter işlemlerinin yayılma nedenlerini ekonomik literatürde tartışmak 

şeklinde başlamalıdır.142 Barter’ın Rusya’da endüstriyel satışlarda oldukça yüksek 

düzeyde olduğunu özellikle 1992’de toplam işlemlerin % 10’u civarında olduğunu ve 

1998’de yaklaşık olarak % 50–60 civarına çıktığını Ağustos 1998’deki finansal 

krizden sonra kayda değer bir düşüş gerçekleştirdiğini ve 2001 sonunda toplam 

endüstriyel satışlarda % 10–15 civarına gerilediğini görmekteyiz. 1995’ten sonra 

enflasyonun düşmesine rağmen barter işlemlerinin 1998’e kadar artış kaydetmesi de 

enflasyonun ters yönde bir etki yaptığının göstergesidir.143 

 

 Dünya Bankası’na göre eğer Rusya’nın 1990’lardaki makro ekonomi 

politikası açıkça mali ve parasal durgunluk üzerine kurulmasaydı, mikro ekonomik 

politikada net birşekilde belirlenemezdi. Böylece aykırı bütçe politikaları sonucunda 

ki bu bütçe politikaları girişim ve hızlı durgunluk için esnek bütçe politikasına 

sınırlamalar getirmiştir ve bunun sonucunda da ödemelerde aksaklıklar hatta hiç 

ödeme yapamama gibi durumlar belirmiştir. Geçiş ekonomilerinde genellikle 

Rusya’nın parasız ekonomisinin tipik izlerinin hâkimiyeti miras olarak 

                                                
142 YAKOVLEV, Andrei. “Barter in the Russian Economy: Classifications and Implications(Evidence 
from Case Study Analyses),Post-Communist Economies, Volume:12,No.3, 2000, p. 279–280. 
143 NOGUERA, Jose, & LINZ, Susan J. “Barter, credit and welfare: A theoretical inquiry into the 
barter phenomenon in Russia”,Economics of Transition, Volume, 14(4) 2006, p.720. 
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görülmektedir. Netice itibariyle pazara yönelik 1990’daki reformların hem 

hükümette hem de endüstri sektöründe yetersiz olduğu görülmektedir.
144

 

 

4.2.2.3. IRTA (Uluslararası Karşılıklı Ticaret Birliği) 

 

 Karşılıklı ticaret genellikle barter ticareti, ticari barter ya da müşterek ticaret 

olarak bilinir. Yüzyıllarca barter, işletmelerin kullandığı etkili bir ticaret metodu 

olmuştur. İlk zamanlarda barter direk ticaret (bire bir takas) olarak kullanıldı. Ancak 

daha sonraları değiş-tokuş edilen malların değerlerinin aynı olmadığı tartışılmaya 

başlandı ve bu yöntemden vazgeçildi. 

 

 Modern çağda ise barter ticareti oldukça gelişmiş ve yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Barter ticaretinin satışları arttırdığı, paranın değerini koruduğu, 

stokları erittiği ve işletmelerin fazla üretim kapasitelerini harekete geçirdiği 

ispatlanmıştır.145 

 

 IRTA dünya çapında faaliyet gösteren barter şirketlerinin oluşturduğu, kar 

amacı gütmeyen bir birlik konumundadır. 1979 yılında ABD’de vergi bakanlığı 

tarafından incelemeye alınmaya başlanan bir takım barter kulüplerinin bir araya 

gelmesiyle başlayan bir birliktir. 

 

 Uluslararası Karşılıklı Ticaret Birliği (IRTA) döviz piyasası üyelerinden ve 

endüstrilerinde başarılı ve itibarlı firmalardan oluşmaktadır. Onlar dünyanın bütün 

bölgelerinde etkin ve etik barter ticareti gerçekleştirmektedirler. IRTA üyeliklerini 

belirlerken baz olarak bazı ahlaki kanunları dikkate almakta be bunun üzerinden 

değerlendirmeler yapmaktadır. IRTA 25 yıl önce küçük bir gurupken ve bu grup bir 

biriyle ticaret yaparken bu etik kodları belirlemiştir.146 

 

                                                
144NESVETAILOVA, Anastasia. “Coping in the global financial system: the political economy of 
nonpayment in Russia”, Review of International Political Economy, Volume 11:5, 2004: p.996. 
145 http://www.irta.com/Page.asp?Script=2) (30.03.2007) 
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 Dünyadaki kurumsal barter faaliyetlerini yönlendirmek ve geliştirmek amacı 

ile kurulan IRTA’nın aralarında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada,  

İngiltere, Avustralya, Malezya, Çin, Singapur, Belçika, Hollanda, Almanya ve 

İskoçya gibi otuza yakın üyesi bulunmaktadır. Dünya genelinde çalışmalarını 

yaklaşık 26 yıldır sürdüren IRTA, faaliyetlerini tüm barter şirketlerinin üst kurulu 

olarak sürdürmektedir. Barter şirketleri arasında koordinasyonu sağlamakta olan 

IRTA barter sistemini, bütün ülkelerde tüm ürün ve hizmetler için geçerli kılmakta, 

uygulamaların analiz ve kontrolünü sağlamaktadır.147 

 

 IRTA (Uluslararası Karşılıklı Ticaret Birliği) OECD ülkelerinde birliğe 

yönelen şirketlere barter’ı kullanmak ve uygulamak için geçerli iki neden sunmuştur. 

Bunlardan birincisi mali sıkıntılar ya da baskılardan kurtulmak: “Barter nispeten 

pahalı olmayan bir finansman metodudur” diğeride yedek kapasiteyi harekete 

geçirmek: “Barter yedek kapasiteyi harekete geçirerek, performansı düşük olan veya 

yavaş çalışıp değişimi geç yakalayan firmaların satışlarını arttırmaktadır. Önceleri bu 

firmalar fiyat farklılaştırmalarını tamamen profesyonel olmayan bir yolla hissi olarak 

yaparken daha sonra barter ile birlikte daha profesyonel yapmaya başlamıştır.148 

 

IRTA’nın amaçları ise aşağıdaki gibidir; 

 

— Barter endüstrisini tek bir standart altında toplamak. 

— Barter’i toplum, medya ve devletler düzeyinde geliştirmek. 

—Ülkelerde barter ile ilgili politik kararlar almak ve kanunların 

düzenlenmesini teşvik etmek. 

— Endüstri üyeleri ile büyümeyi ve karlılığı sağlamak için yeni uygulamaları 

ve fırsatları paylaşmak. 

— Kazanılan profesyonel bilgi, tecrübe ve başarılar baz alınarak eğitim ve 

öğretim ile profesyonel standartları yükseltmek. 

                                                
147TEKŞEN, Ömer. a.g.e., s.17. 
148  GURİEV, Sergei. & KVASSOV, Dmitri. “Barter for price  discrimination”,Internatıonal Journal 
of Industrial Organization, Cilt, :22, sayı:3, Mart, 2004 , p.330 
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— Değişikliklere gidilerek ve yeni bilgi ve sistemleri üyelere bildirerek barter 

endüstrisinde liderlik yapmak. 

— Dünyada barter’ın yaygınlaşmasını teşvik etmek ve milletler arasında bilgi 

alış verişinde bulunmak.149  

 

IRTA tüm bu amaçları doğrultusunda üyelerini bilgilendirmek için yıllık 

konferanslar düzenlemektedir. IRTA’nın organize ettiği ve tüm dünyadan gelen 

barter şirketlerinin katılımıyla gerçekleşen yıllık konferans “Reaching The Stars: 

Uniting People & Standards In A Cashless Trading”, 22–25 Eylül de gerçekleşmiştir 

ve Türk Barter International Platinum Sponsor olmuştur.150 

 

4.2.3. Barter Sistemine İhtiyaç Duyulma Nedenleri, Sisteminin Tarafları,   

İşleyişi ve Türleri 

 

Barter sistemi aşağıda sayılacak nedenlerden dolayı birçok ihtiyacı 

karşılamaya yönelik olarak ortaya çıkmış ve geliştirilerek kullanılmaya devam edilen 

bir sistemdir. Bu nedenler, sistemin tarafları ve işleyişi aşağıda açıklanmaktadır. 

 

4.2.3.1. Barter’a İhtiyaç Duyulma Nedenleri 

 

 Barter ekonomide firmaların zaman zaman ihtiyaç duyduğunda kullandığı bir 

enstrümandır. Batı ekonomileriyle bütünleşmiş, çağdaş bir alış veriş işleyişidir. 

Barter hem pazarlama hem de ödeme ve finansman aracıdır. Firmalar açısından en 

önemli özeliği budur. Bu nedenle akla gelen ilk soru “firmaların Barter’a neden 

ihtiyaç duydukları”dır. 

 

Atıl kapasite: Bir firmanın toplam üretim kapasitesinde kullanamadığı veya üretime 

dönüştüremediği atıl kapasite için barter bir çözümolmuştur. Çünkü barter 

organizasyonunu kullanan bir firma, yeni müşteriler bulacak ve pazarını arttıracaktır. 

                                                
149 “Irta International”,  Ekonomix, yıl:8, sayı:90, Temmuz 2005, s.13. 
150 “Türk Barter Platinum Sponsor”,  Ekonomix, yıl:8, Sayı:92, Eylül 2005, s.42. 
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Üretim kapasitesine göre işletme giderleri sabit olduğu için barter’la değerlendirilen 

atıl kapasitedeki üretim maliyeti daha düşük olmaktadır. 

 

Stok Fazlası: Tam kapasite ile çalışan firmalarda pazarlama ağının etkin 

çalışmaması stok fazlaları ile karşılaşılmasına yol açmaktadır. Özellikle günceliğini 

yitirebilecek ürünlerde stok fazlası ciddi bir maliyet yükü getirecektir. Bu durumdaki 

firma için en iyi çözümlerden biri yine barter olur. Barter ticareti sayesinde mevcut 

satış ve dağıtım ağı etkilenmeden stoklar eritilerek, ihtiyacı duyulan ürün veya 

hizmetler alınabilir. 

 

Ödeme ve Nakit Akışı Sıkıntısı: Ödeme güçlüğü çeken veya nakit akışında sorunlar 

yaşayan firmalar için barter ideal bir enstrümandır. Sürekli alınan veya kullanılan 

ürün veya hizmetlerin, barter ile karşılanması durumunda, söz konusu ürün veya 

hizmetlerin nakit çıkışına yol açmaması, firmayı nakit sıkışıklığından kurtarmaktadır. 

 

Finansman Sıkıntısı: Finansman sıkıntısı çeken firmalar için barter, mevcut 

koşullarda en ucuz kredi kullanma olanağı sağlar. İhtiyaç duyduğu alımları barter ile 

yapan firma karşılığını kendi ürün veya hizmeti ile ödeyecektir. Dolayısıyla barter, 

firmaların kullanabileceği en ekonomik finansman kaynağını yaratmış olacaktır. 

 

Satış ve Pazarlama Güçlüğü: Firmanın satışlarda yetersizliği ve istediği pazarlara 

ulaşamama gibi sorunları varsa barter yine ideal bir çözümdür. Barter firmaların yeni 

müşteriler edinmesini, ulaşamadığı kesimlere yeni kanallar açmasını sağlar. 

 

Danışmanlık İhtiyacı: Barter şirketlerinin ve barter işleyişinin en önemli 

katkılarından biri danışmanlık ve araştırma hizmetidir.151 

 

 

 

 

                                                
151 ERKAN, Mehmet. a.g.e., s.101-102. 
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4.2.3.2. Sistemin Tarafları 

 

 Barter sisteminde barter firması (barter organizatörü) ve üyeler 

bulunmaktadır. Aşağıda bu taraflar kısaca açıklanmıştır. 

 

Barter Firması (Barter organizatörü): Barter sistemini organize eden ve işleten 

kurumdur. Üyelerin barter sisteminden yararlanma şekil ve esaslarını belirler, 

üyelerin cari hesaplarını tutar, üyeler arasında bilgi akımını sağlayacak iletişim 

sistemini oluşturur. Mal ve hizmetlerin alıcı ve satıcılarını karşılaştırarak işlemin 

yapılmasını sağlar. Barter şirketleri gelirlerini, genellikle, yapılan işlemlerin tutarı 

üzerinden hesaplanan komisyon üzerinden elde etmekte ayrıca üyelerinden, giriş 

aidatı, aylık aidat gibi ödemeler talep edebilmektedirler. 

 

 Barter firmaları değişik örgütlenme modellerinde kurulmuş olabilirler. 

Şirketin merkezinin yanı sıra şube ve bayileri bulunabilmektedir. Sistemin 

pazarlanması ve daha çok üye katılımı için, franchising anlaşmaları çerçevesinde 

çalışan brokerlar da kullanılmaktadır.152 Amerika Birleşik Devletleri’nde “barter 

club” ya da “barter Exchange”olarak isimlendirilen barter kuruluşları, TEFRA 1982 

ile hukuki bir kimliğe kavuşturulmuş, bu kanunun 311(b) maddesi, barter 

işlemlerinden doğan vergisel yükümlülükleri düzenleyen “dahili gelir kanunu” 

(Internal Revenue Code) na dayanarak, bu kuruluşların yapılan işlemlerle ilgili 

kayıtları tutmak yükümlülüğü altında olduklarını hükme bağlamıştır. Türk 

hukukunda konuyla ilgili özel bir düzenleme bulunmadığından barter organizatörleri, 

Ticaret kanunu ve borçlar kanunu hükümlerine tabidir.153 

 

Barter Sistemi Üyesi: Barter sistemine dahil olmayı kabul eden ve bu kabul 

beyanını yazılı olarak barter firmasına sözleşmeyle bildiren, bu sözleşme uyarınca 

sistemin getireceği kurallara uyacağını taahhüt eden ve sisteme dahil olmak için 

barter firmasının belirlediği giriş ücreti, aylık ve yıllık aidatları zamanında ödeyen 

                                                
152 ÇİMAT, Ali. a.g.m.,  s.15. 
153 KESKİN, Ayşe Dilşat a.g.e., s.31-32. 
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herhangi bir işletmedir. Üyeler bazen belirli bir süre için sisteme dahil olmakta, 

bazen ise yalnızca bir işlem için üye olabilmektedirler. 

 

 Üye firmalar, mal arz ve taleplerini barter firmasına bildirmek zorundadırlar. 

Barter firmaları da internet yoluyla talebi ya da arzı, diğer firmalara bildirir. Bu 

sayede firmaların, oluşturmuş olduğu arz ve talep bilgi bankası meydana 

gelmektedir. Sisteme üye olan her firma, kullanıcı adı ve parola yoluyla internet 

üzerinden diğer firmaların arz ve taleplerine ulaşabilmektedir. 

 

 Üyelik,  barter pazarındaki arz ve talep bilgileri doğrultusunda, barter firması 

tarafından planlanır. Barter firması; bu plana uygun olarak üye kayıtlarını sektörlere 

ve bölgelere göre sınırlandırır. 

 

 Üyelerden gelen taleplerin birikmesiyle ortaya çıkan bilgi bankası yoluyla 

piyasaya yeni bir mamul çıkarmayı planlayan üye firma; 

 

— Bu mamulle ilgili bir talep olup olmadığı, 

— Talebin kimden geldiği, 

— Bu talebe karşılık kimlerin arz bildirdiği, 

— Satışın kaça yapıldığı, 

— Barter oranı, 

— Tekrar satış yapılıp yapılmadığı, 

— Talebin sürekliliği, azalıp artışı, 

— Renk, model, marka gibi değişikliklerin yoğunluğunu öğrenmektedir.154 

 

4.2.3.3. Sistemin İşleyişi 

 

 Barter sisteminin işleyişi sisteme üye olmakla başlamaktadır. Barter firmasına 

üye olan firma üyelik bedelini nakit olarak barter firmasına yatırdıktan sonra üye 

olabilmek için gerekli belgeleri de barter firmasına ibraz ederek üyelik sürecini 
                                                
154 ARZOVA, Burak. a.g.e., s.12. 
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başlatmaktadır. Genel olarak barter firmalarının müşterilerinden istediği belgeler 

aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir: 

 

—  Son yıllara ait vergi levhasının fotokopisi, 

—  Şirket kuruluş gazetesi, 

—  İmza sirküleri, 

—  Ticaret odası faaliyet belgesi, 

—  Sanayi odası kapasite raporu, 

—  İş merkezi Tapu Fotokopisi, 

—  İşyeri Kira sözleşmesi (Kendine ait işyeri olmayanlar için), 

—  Onaylı Bilanço ve Gelir Tabloları, 

— Şirket faaliyetlerini anlatan tanıtım yazısı, 

— Arz bildirim formu, 

— Talep bildirim formu. 

 

Bu belgeler barter firmasına sunulduktan sonra sistemin işleyiş aşağıdaki 

aşamaları takip etmektedir. 

 

— İstenilen belge ve evraklar tamamlandıktan ve sözleşme imzalandıktan 

sonra barter firması, başvuran şirkete kendi belirlediği süre içinde işlem yapma 

yetkisi verir. Sadece sözleşme imzalamış olmak, barter sisteminde işlem yapmak için 

yeterli olmamaktadır. 

— İşlem yapma yetkisi alan üyeye barter firması bir cari hesap açar. Bu cari 

hesap yoluyla barter firması, üyesinin barter sisteminde gerçekleştirdiği alım ve 

satım işlemlerinin bedellerini USD (Amerikan Doları), cinsinden cari hesapta    

muhasebeleştirir. 

— Barter firması üyelerine, sisteme ait barter çeki, arz bildirim formu, talep 

bildirim formundan oluşan faaliyetlerde kullanılacak belgeleri teslim eder ve 

kendisine barter işleminde yardımcı olması için bir müşteri temsilcisi (Broker) tahsis 

eder. 

—Üyenin, satmak istediği mal ya da hizmetlere ait bilgiler barter firmasının 

arz listesine; barter pazarından almak istediği ihtiyaçlarına ait bilgiler barter 
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firmasının talep listesine, barter firması tarafından kaydedilir. Barter firması, bu arz 

ve taleplerin diğer üyeler tarafından görünmesini sağlar. Bunun için bütün üye 

firmaların internet üzerinden yapılacak bu bildirimi görmeleri amacıyla yeterli 

bilgisayar donanımlarının ve internet bağlantılarının olması gerekmektedir. 

— Üye firma satışa ilişkin bildirdiği mallarını istediği zaman artırma, azaltma 

ya da değiştirme hakkına sahiptir. Ancak, barter firması ile imzalamış olduğu 

sözleşme hükümleri bu hak için çeşitli sınırlamalar getirebilir. Barter şirketinin bu 

değişiklik talebini onayladıktan sonra, söz konusu değişiklik yeni haliyle işlerlik 

kazanır. Bazı sözleşme şartları uyarınca; değişikliği barter firmasına bildirmeyen 

işletmenin üyeliği feshedilebilmektedir. 

— Üye firma, mallarını barter sisteminden talep geldiği zaman, alıcı firma ile 

birebir görüşerek fiyat, kalite, miktar ve teslimat şartlarında anlaşır. Sattığı mal ya da 

hizmet bedeli karşılığı barter şirketine ait barter çekine kabul ederek malın YTL 

bedeline denk düşen yabancı para karşılığı barter sisteminden alacaklı olur. Barter 

sistemi ile mal ya da hizmet satan üye, alacağını, barter pazarında satılan mamulleri 

ya da hizmetleri satın alarak tahsil etmesinde garantör firmadır. Üyenin barter firması 

garantörlüğünde barter sistemi ile satış yapması, yaptığı her satışta barter firmasının 

genel merkezinden satış kodu alması şartına bağlıdır. Satış kodu almaksızın üyenin 

yapmış olduğu satışta barter firması garantörlük yapmamaktadır. 

— Barter firması, üyesinin barter sistemi ile mal ya da hizmet satın alması 

için, üyesine satın alma kredisi açar. Üyenin barter sisteminde yaptığı satıştan doğan 

alacağı; satın alma kredi limiti anlamındadır. Üye, alacak miktarı kadar barter 

pazarından mal ya da hizmet satın alabilir. Bazı barter firmaları üyesinden, doğrudan 

işleme başlamadan önce teminat mektubu isteyip, bu teminat mektubu tutarında kredi 

limiti açarken bazıları, eğer üye yaptığı satış bedelinden daha fazla değerde mal ya 

da hizmet alım yapmak istiyorsa teminat ister. Teminat mektubu ve gayrimenkul 

ipoteği teminatı, genel kabul görmüş teminat türleridir. 

— Barter firması üyeye, barter pazarından satın aldığı ve karşılığında 

borçlandığı her mal ya da hizmetin bedelini, satın aldığı tarihten itibaren barter 

sistemi ile ödemesi için sözleşmede hükme bağlanan süre kadar vade tanır. Bu vade 

genellikle dokuz (9) ile on iki (12) aydır. Üye, satın aldığı mal ya da hizmet bedelini 

dokuz ya da on iki aylık vadede barter sistemine satarak ödemezse; borcunu, bu 
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ayların sonunda (vade sonunda) bir seferde nakit olarak ve yabancı para cinsinden 

belirlenen borç için geçen her ay gecikme faizi ile birlikte ödenir. Ancak, bazı barter 

firmaları, üyesi firmaya barter kredisi kullanmak için teminat vermiş olabilir. Buna 

istinaden satın alma kredisi limiti oluşturulmuş ve üye de eğer bu şekilde satın aldığı 

mal ya da hizmeti, sözleşmede belirlenen en geç süre sonunda bir seferde nakden 

ödemişse, bu durumda söz konusu bu işlem için üyesinden komisyon almayabilir. 

Eğer böyle bir durum söz konusu ise, barter şirketi, üyesi ile imzalamış olduğu 

sözleşmede bunu mutlaka belirtmelidir. 

— Üye firmalar barter sisteminde yaptıkları alım ve satım işlemlerinde mal 

ya da hizmetlerin fiyatının makul olduğunu, mamul kalitesini, teslimat süresini, ma-

mule ilişkin miktar bilgilerinin uygunluğunu kendi serbest iradeleri ile değerlendi-

rerek karar verirler. Barter firmasının tahsis ettiği broker, bu belirlemelere etki yap-

maz ve kendi belirlediği şartlara uymaya üyeleri zorlayamaz. 

— Barter organizasyonunda üye firmalar (alıcı ve satıcı), mal ya da hizmetin 

fiyatından, kalitesinden ve diğer özelliklerinden tamamen kendileri sorumludur. 

Bunlardan doğan sorumluluk barter firmasını bağlamamaktadır. Ayrıca; alıcı ve 

satıcı arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda barter şirketi ne alıcı ne de 

satıcı aleyhine ya da lehine taraf olmamaktadır. 

— Barter sisteminde gerçekleşen alım ve satım işlemleri için barter 

firmasının düzenlediği barter çekleri kullanılmaktadır. Alım-satım işlemlerinde alıcı 

firma satıcı firmaya barter firmasının çekini düzenleyerek verir. Bu çek üzerinde 

USD cinsinden bedeli, satış tarihi, satış yetki kodu, alıcı ve satıcı firmaların cari 

hesap kodları ile imza ve kaşeleri yer alır. Satıcı firma ise bu barter çekini, 

sözleşmede belirlenen süre içinde barter firmasına ulaştırır. Barter sisteminde 

gerçekleştirilen alış ya da satış işlemlerinin YTL değeri sistemde hangi yabancı para 

kullanılıyorsa onun TCMB efektif satış kuru ile belirlenmektedir. 

— Barter firması, bu alım ve satımları cari hesaplarda, sistem için belirlenmiş 

yabancı para cinsinden tutar ve cari hesabı hareket gören üyesine belirli aralıklarla 

hesap özeti göndermektedir. Hesap özetini alan üye eğer bu hesap hareketine itirazı 

varsa, sözleşmede belirlenmiş süre içinde barter firmasına yazılı olarak başvurmak 

suretiyle itiraz eder. 
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— Üye firma, kendine yeni ortak alınması, üçüncü kişiler tarafından 

kendisine açılan dava ve takipler ile yönetimi etkileyebilecek her türlü gelişmeleri 

barter firmasına bildirir. 

— Üye firma, uluslararası barter örgütü IRTA’nın belirlemiş olduğu ahlak 

kurallarına işlemlerinde uymak zorundadır.155 

 

Şekil 4: Barter Sisteminin İşleyişi 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

, 

  

Kaynak: ARZOVA, Burak. a.g.e., s.18. 

 

— Reklâm Ajansı, aldığı bilgisayar sisteminin bedelini, bilgisayar şirketi ve 

otele verdiği hizmetle ödüyor. 

— Tekstil firması, otele verdiği perdelerin bedelini, hesabına alacak olarak 

yazdırıyor. 

                                                
155 ARZOVA, Burak. a.g.e. s.17–18. 
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— Otel ve Restoran, tekstil firmasından aldığı perdelerin ve ev ile büro 

mobilyalarının bedelini, bilgisayar firmasının bayi toplantısına ev sahipliği 

yaparak karşılıyor. 

— Ev ve büro mobilyaları pazarlayan şirket, aldığı bilgisayarların bedelini, 

otel ve bilgisayar firmalarına verdiği ürünlerle ödüyor. 

— Bilgisayar firması, reklam ajansı ve ev ile büro mobilyası pazarlayan 

şirkete verdiği bilgisayarlardan doğan alacaklarına karşılık, otelde bayi 

toplantısı yapıyor. 

 

Böylece barter sisteminden, firmalar doğan alacaklarını diğer firmalardan 

almış oldukları mal ve hizmetlerle nakit çıkışı olmadan karşılamış olmakta ve 

mevcut sermayeyi diğer yatırımlar için kullanabilmektedir. 

 

4.2.3.4. Türleri 

 

 Barter uygulamalarında en çok kullanılan barter türleri aşağıdaki gibidir: 

 

Barter Exchange: Burada bir işletme ağına bir broker tarafından verilen aracılık 

hizmetleriyle üyelerin kendi aralannda mal ve hizmet değişimi yapması söz konusu 

olmaktadır. Bu barter türüne “Perakende Barter” adı da verilmektedir. Büyük ölçekli 

üreticiler, hizmet işletmeleri, perakende satış yapanlar, bankalar ve hatta serbest 

meslek grupları bile bu sisteme dahil olabilmektedirler.156 Perakende barter, yerel 

bölge ya da ülke sınırları içinde, ticari kapasiteyi geliştirmekten, günlük yaşamı 

iyileştirmeye kadar yapılan ticari faaliyetleri kapsayabilmektedir. 

 

Toptan Barter: İki şirket birbirlerinin ürünleriyle ilgilendiği zaman şirket 

yöneticileri barterı direkt mal takaslarıyla ilgili iş dünyasının özel bir işlem tipi 

olarak görürler. Üreticiler ve toptancılar stokta kalan mallarını pazarlarda 

değerlerinin altında satmak istememektedirler. Bu bağlamda barter şirketi, görevini 

barter sistemiyle veya nakit olarak, stoktaki bu malları satın alıp, tekrar pazarlayarak 

                                                
156 ARZOVA, Burak. a.g.e., s.11. 
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satmaktadır. Özellikle nakit akışı sağlamak ve stokta bulunan malları eritmek 

amacıyla yapılan bu barter türü, işletmelerin kendi mal veya hizmetlerini, ticari 

faaliyette bulundukları diğer işletmelerle takas etme işlemleridir. Örnek olarak basın 

yayın kuruluşlarının, reklâmını yaptıkları işletmelerin ürünleriyle reklâm hizmetlerini 

takas etmeleri gösterilebilir.157  

 

Uluslararası Barter: Uluslararası barter uygulaması iki şekilde yapılabilmektedir. 

Bunlar daha önce ayrı bir bölüm başlığı altında açıklandığı gibi karşı ticaret ve karşı 

ticaret başlığı altındaki geri satınalma anlaşmaları, endüstri offsetleri, kliring 

anlaşmaları ve üçlü ticaret’tir.158  

 

4.2.4. Barter Sisteminin Şartları, Faydaları ve Sakıncaları 

 

Barter sistemine dahil olabilmek için firmaların sistem tarafından belirlenimiş 

şartları yerine getirmesi gerekir. Aksi takdirde firma Barter sisteminin 

avantajlarından yararlanamaz. Sistemin şartları, faydaları ve sakıncaları aşağıdaki 

başlıklar altında incelenmiştir. 

 

4.2.4.1. Barter Sisteminin Şartları 

 

 Barter işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir olarak yapılabilmesi için aşağıda 

sıralanan şartları taşıması gerekmektedir. 

 

— Barter işleminin mutlaka yazılı olarak yapılması, 

— Barter işleminde mutlaka barter çeklerinin kullanılması, 

— Satıcının barter organizatörü genel merkezinden satış izni alması, 

— Alacakların nakit olarak istenememesi ve tahsil edilememesi, 

— Barter üyesinin,cari hesabında alacaklı duruma geçmesi halinde,üyelik 

anlaşması kapsamında kendi ihtiyaçlarını barter ile diğer üyelerden karşılaya 

bilmesi, 

                                                
157 TEKŞEN, Ömer. a.g.e., s.26. 
158 ARZOVA, Burak. a.g.e., s.11. 
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— Barter üyelerinin cari hesap kalanlarının başkalarına devredilmemesi, 

— Barter ile satış yapmak istemeyen bir üyenin cari hesabındaki tüm 

bakiyeyi nakit olarak ödediği takdirde siparişi reddedebilmesidir.159 

 

 4.2.4.2. Faydaları 

 

 Barter sistemine üye olan şirketler üyeliğin birçok avantajına sahip 

olabilmektedir. Barter işleminin faydalarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür; 

 

— Herşeyden önce barter sistemi üye işletmelerin satışlarını ve karlarını 

arttırmaktadır. Sektöre göre değişmekle birlikte, barter sistemini bir yıl kullanmış bir 

işletmenin satışlarını en az % 20 arttırdığı tespit edilmiştir. Bazı sektörlerde bu 

oranın % 65’lere çıktığı da belirtilmektedir. 

— Barter sistemi uluslararası alanda faaliyette bulunan işletmelere, güvenli 

ve kolay ihracat imkanları sağlamaktadır. Çünkü barter şirketi barter sistemini 

birlikte uygulayabilmek için diğer ülkelerde bulunan barter şirketleri ile anlaşma 

yapmaktadır. Bu şirketler ise dünyanın her yerinde barter ticareti yapan binlerce üye 

işletmenin taleplerini sunmaktadır. Böylece, üye işletmeler interneti de kullanarak 

diğer ülkelerdeki barter sistemi üyelerini tanıma ve ihracat yapma imkânına sahip 

olmaktadır.160 

— Barterla satın alma yapan bir işletme satın aldığı malın bedelini sattığı 

malı ile öder ve satarken içinde karını da bulundurur. 

— Faiz yükünden kurtularak bir yıl vadeli üstelik ürünü ile geri ödemek üzere 

satın alma yapar.161 

— Barter işlemi üretimi teşvik etmektedir. Piyasada hareketliliği sağlar ve 

ülke ekonomisini rahatlatır.162 

— Alternatif ticaret ve finansman sistemidir; Barter sistemi, kuruluşların kısa 

ve uzun vadede yararlanabilecekleri iç ve dış pazarlarını geliştirmek atıl 
                                                
159 TEKŞEN Ömer. a.g.e., s.33. 
160 DOĞAN, Zeki. a.g.e., s.43-44. 
161 “Barter Üniversitelilerin Gündemindeydi”, Barter finans Dergisi, Sayı:18, Mart-Nisan-Mayıs, 
2006, s.7. 
162 “Barter Üniversitelilerin Gündemindeydi”, Barter finans Dergisi, Sayı:18, Mart-Nisan-Mayıs, 
2006, s.51. 
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kapasitelerini değerlendirmek, stoklarını değerinde eritmek, nakit sıkıntısı olmadan 

ticaret yapabilmek, nakit tasarufu sağlamak, hızlı tahsilat yapabilmek, işletme 

giderini azaltmak için kullanabilecekleri ve karşılığını üretimle ödeyebilecekleri 

benzersiz bir ticaret ve finansman sistemidir.163 

— Barter sisteminin sağladığı diğer bir avantaj reklam ve pazarlama alanında 

kendini gösterir: Barter organizatörlerinin aylık olarak yayınladıkları üyeler listesi ve 

internet üzerindeki “Barter-Shop” sayfaları, taraf firmalar açısından ücretsiz ve etkin 

bir reklam niteliği taşımaktadır. İnternet aracılığıyla çok sayıda firmaya ulaşabilmek 

ve onlarla doğrudan bağlantı kurmak da mümkündür. Böylelikle zamandan ve 

işgücünden tasarrufla, ödeme riskleri olmadan talepler toplanmakta yazılı basın 

aracılığıyla aktüel arz ve taleplerin yayınlanmasıyla da yeni ilişkiler içine 

girilebilmektedir. Taraf firmaların sözleşme gereği dahil oldukları pazarlama bilgi 

iletişim sistemine iç ve dış pazardan gelen talepler de, mal veya hizmet arz eden 

firmalar için yeni bir ciro artışı yaratmaktadır.164 

— Faizsiz mal ve hizmet kredisi imkânı; barter sistemi finansman avantajı 

sağlamaktadır. Alınan mal ve hizmetlerin karşılığının aynı anda verilmek zorunda 

olmaması, faiz ödemediği için, barter sistemini diğer finansman tekniklerine oranla 

daha cazip hale getirmektedir. Barter ticareti faiz yükünden tamamen arındırıldığı 

için en ucuz maliyetli finansman tekniğidir. 

— Tahsilat riskini sıfırlama; barter sisteminde her alış veriş öncesi alıcı 

firmanın bakiyesi kontrol edilerek, satıcıya bir provizyon çıkarılıp numara 

verilmektedir. Buna satış izni denilmektedir. Bu satıştan sonra mal ya da hizmet satın 

alan firma iflas etse dahi, sistem havuz mantığıyla işlediği için mal satan (alacaklı) 

iflas eden firmadan değil, sistemden alacaklı olmaktadır. Böylece sistemin işleyişi 

alacaklıyı daima korumaktadır. 

— Pazarlamada rekabet avantajı; atıl kapasitenin kullanılmasıyla üretim 

fazlası mal ve hizmetler satılabilmektedir. Böylece barter pazarlama sorununu 

ortadan kaldırmaktadır. Barter yoluyla bir mal ya da hizmet satın alındığında buna 

karşılık gösterilen mal ya da hizmetin satılamaması az bir olasılıktır. Üye firma sayısı 

arttıkça, sistem derinleştikçe bu daha da kolay bir hal almaktadır. Sisteme satılan mal 

                                                
163 ŞİMŞEK, M.Sırrı. a.g.e., s.31. 
164 KESKİN,  Ayşe Dilşat. a.g.e., s.28. 
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ya da hizmetler atıl kapasiteden karşılandığı için, hem satılamayan mal ya da 

hizmetler alıcı bulmakta, hemde ihtiyaç duyulan mallar nakit ödemeden elde 

edilmektedir.165  

— Barter sistemi 7 gün 24 saat ticaret yapma imkanı sağlar. 

— Barter işlemi 9 ay veya 12 ay lık vade imkânı sağlar. 

— Müşteri sadakati sağlar.166  

— Barter sistemiyle satış yapmak isteyen üyenin, alıcı firma hakkında her 

hangi bir araştırma yapmasına gerek kalmaz. Çünkü bu firmalara yönelik araştırma, 

üyelik sırasında barter şirketi tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla sisteme mal satan 

firma hem garanti sağlamış; hem de yapacağı araştırma için iş gücü ve zamandan 

tasarruf etmiş olur. 

— Barter sistemiyle yapılan satışlar döviz üzerinden yapıldığı için, 

enflasyonun zararlı etkilerinden ve kur artışlarından korunabilir. 

— İşletmeler barter leasing sistemi vasıtasıyla uzun vadelide 

borçlanabilmektedirler. Barter sistemiyle mal ve hizmet alan işletmenin vade sonuna 

kadar borcunu kendi ürettiği mal veya hizmetle ödeyememesi durumunda barter 

leasing devreye girmektedir. İşletmeye 24-36 ve 48 aya varan vadeler tanınarak, 

işletmenin kendi ürettiği mal ve hizmet ile borcunu ödemesine imkân 

sağlamaktadır.167  

 

4.2.4.3. Sakıncaları 

 

 Barter sisteminin işletmelere sağladığı bir çok fayda yanında işletmeler 

açısından sistem bazı sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Bu sakıncalar kısaca 

aşağıda açıklanmaktadır:  

 

— Bir barter kuruluşuna üye olmak suretiyle gerçekleştirilen barter 

işlemlerinin sözleşme tarafları bakımından ortaya çıkardığı önemli bir sakınca, 

işlemlerin yalnızca barter sisteminin üyeleri ile ve onların arz etmiş oldukları mal 

                                                
165 ARZOVA, Burak. a.g.e., s.20-22. 
166 HATUNOĞLU, Zeynep; BİLGİNER, Mesut. a.g.e., sayı:12, s.72. 
167 ÖZKAN, Azzem. a.g.m., s.69-70. 
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veya hizmetlerin konu edinilerek yapılması mecburiyetinin getirdiği sınırlılıktır. İki 

taraflı klasik barter sözleşmelerinde “barter teklifini kabul eden firma”dan ibaret olan 

faaliyet alanı, organize barter da nisbeten genişletilmiş bulunmakla birlikte, henüz 

istenen kalite ve fiyattaki malın serbestçe sağlanamamış olduğu söylenebilir.  

— Uluslararası ticarette gerçekleştirilen iki taraflı barter sözleşmeleri ile ilgili 

olarak bazı ülkelerde doğrudan ya da dolaylı çeşitli hukuki düzenlemelerin yapılmış 

ve uluslararası nitelik taşımayan klasik barter sözleşmelerine uygulanması mümkün 

hükümlerin de mevcut olmasına rağmen, modern (indirect, organize) barter 

sözleşmelerinde hukuki zeminin henüz yeterince sağlam olmaması, sözleşme 

taraflarının karşılaştıkları diğer bir problemdir.168 

—  Tarafların teslimatı uzun süre geciktirmesi, diğer tarafı mağdur edebilir.  

— Özellikle spekülatif dalgalanmalardan çok etkilenen mallar için, satıcının 

mal karşılığında istediği malı kısa sürede alamaması durumunda söz konusu malın 

fiyatının yükselmesi halinde zarar edebilmektedir..  

— İşletmelerin barter sistem üyesine ürününü piyasada sattığı fiyattan yüksek 

satamaması.169  

— Barter Sisteminde her firma hem satıcıdır, hem alıcı. Her pazarın satıcı 

veya alıcı lehinde fiyat seviyeleri bulunur. Bazı pazarlarda satıcı olmak ekstra 

kazandırırken bazı pazarlarda alıcı olmak dahaçok kazandırmaktadır. Oysa barter 

pazarında sadece alıcı olmak veya sadece satıcı olmak mümkün olmadığından böyle 

bir avantajdan da bahsedilemez. 

—   Barter pazarlarında stabil bir fiyat düzeyinin bulunmaması.170  

— Barter sistem işleticisine hem mal alımında hem de mal satışında 

komisyon ödenmesi (%2 ila %4 arasında değişmektedir) sisteme mesafeli 

yaklaşılmasına neden olmaktadır. 

— Barter sistem işleticisinin barter ticaretinde sorumluluğunun fazla olması, 

iyi niyetli olmayan bir barter işleticisi tarafından kurulan barter sisteminde faaliyet 

gösteren firmalara zarar verebilir.171 

                                                
168 KESKİN, Ayşe Dilşat. a.g.e.,  s.9-30. 
169 http://www.fatih.edu.tr/~ahgungormus/fyazi_3.html (05.02.2007). 
170 SOLAK, Sadık. “ Firmalar Barter Sistemini Nasıl Başarılı Kullanır” Barter Finans Dergisi, Mayıs 
2004, sayı:5, s.19.  
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4.2.5. Barter Sisteminin Uygulama Alanları 

 

 Barter sistemi birçok özelliğinden dolayı bütün sektörlere uyarlanabilir ve 

rahatlıkla uygulanabilir. Aşağıda bu sektörlerden birkaçı incelenmektedir. 

 

4.2.5.1. Barter Leasing 
 
 

Ödeme süresinde üyenin barter'a satış yaptığı durumda Barter leasing, barter 

sisteminin sunmuş olduğu orta vadeli bir mal ve hizmet kredisidir. Barter Ortak 

Pazarı’na üye olan yatırımcı ve ihtiyaç sahibi şirketin beğenip seçtiği, pazarlığını 

yaptığı ve uygun gördüğü mal veya hizmeti barter leasing sistemiyle üye olan başka 

bir şirketten satın alarak, ödemesini barter veya nakit olarak kabul ettiğini öngören 

bir anlaşmadır. Barter Sistemi, işletmelere on iki aylık bir finansman sağlamaktadır. 

İşletmeler, barter sisteminden kullandıkları krediye karşılık olarak, on iki ay 

içerisinde kendi ürünü ile ödeme yapmak zorundadır, işletme on iki ay içerisinde 

kullandığı krediyi kendi ürünleri ile ödeyemez ise, nakit ödemek durumundadır. 

Şayet işletme nakit ödeme yapamayacak durumda ise, onu bu zor durumdan 

kurtarmak için devreye barter leasing sözleşmesi girer. Ödeme süresi otuz altı ve kırk 

sekiz aya kadar uzatılabilimektedir. bu miktar borcundan düşülerek kalan kısım 

taksitleri devam ettirilir. Aynı şekilde üye, borcunun tamamını leasing uygulaması 

sırasında yine barter ile ödeyebilir. Satın Alma Kredisi ve teminatı olmayan üyeye 

barter leasing ile kredi verilebilir. Bu durumda üye ihtiyaç duyduğu ürünü barter’la 

alırken, kendisine leasing kredisi sağlanmış olur. Ancak üyenin, barter leasing’e 

konu olabilecek alımlarını barter sistemi ile yapabilmesi için alımlardan doğabilecek 

riske karşılık barter şirketine teminat vermesi gerekmektedir. Leasing işlemine konu 

olan ürün bedeli kadar banka teminat mektubu alınır ve/veya gayrimenkuluna haciz 

işlemi uygulanır. Bu teminat, özellikle barter şirketinden ziyade, sistemin işlemesi ve 

doğal olarak diğer barter üyelerini risklere karşı korumak için önemlidir. Barter 

sisteminde teminat istemeyen barter şirketinin faaliyetleri risk taşımakta ve üyelerini 

                                                                                                                                     
171 UZAY, Şaban; KÜÇÜK, Ergün., “Leasing, Faktöring ve Barter Finansman Tekniklerinden KOBİ 
lerin Yararlanma Düzeylerinin Araştırılması: Kayseri Uygulaması”, I.Orta Anadolu Kongresi 
“Kobilerin Finansman ve Pazarlama Sorunları”, Ankara, Ekim 2001, s.236. 
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de riske atmaktadır (teminat istemeyen Barter şirketinin faaliyetlerine şüphe ile 

yaklaşılır). 

 

  Üye, taksitlerini aylık nakit ödeyerek borcunu sıfırladığında, banka teminat 

mektubu çözülür ve/veya gayrimenkul üzerindeki haczi kaldırılır. Benzer şekilde 

hacze konu malı bulunmayan üyeler için barter ile satın alabileceği ürünlere 

sınırlama konulur ve bu durumda da üyenin aldığı ürüne haciz konabilir. Ancak bu, 

haczedilebilir mallar için geçerli olabilecek bir uygulama olmaktadır. 

 

4.2.5.2. Barter Faktöring 

 

Faktöring, kısaca alacakların tahsilâtına aracı olmaktır. Bu anlamda barter 

sisteminin kendisi, değişik bir bakış açısıyla faktöring işlemlerindeki esaslara da 

dayanmaktadır. Faktöring işlemi, alacaklı firma, borçlu firma ve faktöring işlemine 

aracılık yapan barter şirketi olmak üzere üç taraftan oluşmaktadır. Buna göre; 

alacaklı olan bir firma tahsilâtını, borçlu firmanın ödeme sıkıntısından dolayı borç 

ödemeyi gerçekleştiremediği durumlarda barter faktöring işlemleri ile alacak 

garantisi barter sistemi yoluyla sağlanabilir. Barter şirketi devir ve satış yolunda 

üstlendiği alacakları borçlu tarafından ödenmesi riski ile karşı karşıya kalır. Bu 

nedenle Barter şirketi borçlunun ödeme gücünü araştırarak sadece onayladığı 

alacakların ödenmeme riskini üstlenir.  

 

Faktöring barter sisteminde aşağıdaki gibi gerçekleşir; 

 

— Barter Faktoring işlemlerinin başlatılabilmesi, faktoring anlaşması 

yapacak alacaklı firmanın Barter Sistemi’ne Genel Üyelik Sözleşmesi ile sağlanır. 

Ancak bu sözleşme hüküm ve esaslarına ek olarak bir sözleşme daha düzenlenebilir. 

Bu sözleşme alacak tahsilâtının iki şekilde gerçekleşmesi esasına dayanacaktır, 

bunlardan birincisi; alacak miktarı kadar borçlu firmanın sisteme teminat vermesi ile 

alacaklı firmaya satın alma kredisi hemen verilir. İkinci olarak da; alacaklı firmaya 

üyelik sonrası kredi açılır. Ancak, borçlu firmanın sisteme mal ve hizmet satması 

sonrasında alacaklı firmaya satış yetki kodu verilebilir. 
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— Borçlu ve alacaklı şirketlerin detaylı açıklamalarıyla birlikte bir proje 

hazırlanır. Bu proje kapsamında arz ve talep edilen mal ve hizmetler listesiyle borçlu 

şirketlerin gerekli istihbaratları yapıldıktan sonra barter sistemi’ne üye olmaları 

sağlanır. Buradaki amacın, borçlu üye firmanın, alacaklı firmaya olan borçlarını 

kendi mal ve hizmetleriyle ödemesini sağlamak olduğu açıktır. 

— Alacaklı firma ve borçlu şirketlerin barter sistemi’ne üye olmaları ve 

gerekli teminat ve/veya ürün arz ve talep çakışması sağlandığında faktoring işlemi 

gerçekleşir. 

 

4.2.5.3. Barter Sigorta 

 

Sigorta şirketi, Barter Ortak Pazarı’na dahil olduğu zaman, sahip olduğu satış 

potansiyelinde ve cirosunda sağlayacağı artışla, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri 

nakit para kullanmadan kendi ürünü ile satın alma fırsatına sahip olacaktır. 

 

Sigorta şirketinin ürünü olan sigorta hizmeti, ortak pazarda talep eden hazır 

müşterilerle karşılaşır. Sigorta şirketi, pazarlama, satış, tanıtım, pazar araştırması gibi 

ek maliyetlerle karşılaşmadan direkt satış yapar ve Barter Ortak Pazarı’ndan alacaklı 

konuma gelir. Sigorta şirketinin piyasa beklentilerinin dışında gelişen barter satışları 

sonucunda elde ettiği barter kredisini, normalde nakit harcayarak yaptığı alımlarının 

bir kısmını diğer barter üyelerinden satın alarak değerlendirecektir.  

 

Sigorta şirketi yapmış olduğu bu barter ticareti sonucunda pazarını 

geliştirerek harcamalarını kendi ürünü ile finanse etme şansını yakalayacaktır. 

 

4.2.5.4. Barter Medya 

 

Barter şirketleri Barter Ortak Pazarı’nda çok önemli yer tutan medya 

faaliyetleri için medya satın alma planlama ve yeniden pazarlama bölümleri 

oluşturmaktadırlar. Bu bölümler aracılığıyla medya şirketlerinin atıl kalan reklam 

kapasitelerini yüzde yüz barter ödemesiyle veya bazen kısmi barter, bazen nakit ile 

satın almaktadır. Daha sonra bu reklâm mecraları, öncelikle büyük stokları olup 
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problem yaşayan üretim kapasiteleri düşen şirketlere stoklarındaki mal ve hizmet 

karşılığı pazarlanmaktadır. Barter medya ismini alan bu uygulamalarda ulusal ve 

yerel medyada hem reklâm pazarlanmakta hem de Barter Ortak Pazarı’na üye 

şirketler adına reklâm satın alınarak, reklâm verenler ile reklâm satın alanlar aynı 

platformda toplanmaktadır. Reklamcıların, reklam verenlerin, reklam alanı 

pazarlayanların çözüm ortağı olarak hareket eden barter medya, ulusal ve yerel 

boyutlarda, görsel, işitsel, yazılı basını, reklam ajanslarını, outdoor şirketlerini, 

yapım şirketlerini ve medya satın alma ve takip ajanslarını bir araya getirmektedir. 

 

Türkiye’de iki milyar dolara yaklaşan reklam ve tanıtım cirosunun yüzde 10-

15’i barter sistemi ile pazarlanmaktadır. Öte yandan yazılı basın, TV, radyo, outdoor 

ve diğer reklâm harcamaları şirketlerin bütçelerinde önemli bir rakama ulaşmaktadır. 

Bu miktarların karşılanmasıyla birlikte, nakit sorunu olan kuruluşların da barter 

sistemi ile reklâm ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Aynı zamanda yurtdışındaki 

şirketlerin ulusal medyada reklâm ve tanıtım hizmetlerinden faydalanması 

sağlanmakta, yurtiçindeki şirketlerin de dünyanın diğer ülkelerindeki medyayı 

kullanma imkânı doğmaktadır. 

 

4.2.5.5. Barter Yapı (İnşaat) 

 

Dünyada barter şirketleri için en önemli sektörlerden birisi de inşaat ve inşaat 

malzemeleri sektörüdür. Özellikle ülkemizde sağlıksız bir yapılaşma süreci devam 

ettiğinden yurdun her tarafında, başlanmış ancak finansman ve pazarlama 

sıkıntısından tamamlanamayan binlerce inşaat projesi bulunmaktadır. Satış yapmakta 

zorlanan ve dolayısıyla inşaatlarını tamamlayabilmek için yapı malzemesi ihtiyacını 

karşılayamayan inşaat şirketleri, Barter Ortak Pazarı’na katıldığı andan itibaren 

ihtiyaçlarını nakit para ödemeden barter sistemi ile karşılama imkânına sahip 

olacaklardır. 

 

İnşaat şirketleri; böylelikle üretmiş oldukları gayri menkullerini Barter Ortak 

Pazarı’nda gerçek değerinde diğer üye kuruluşlara pazarlayabilmektedir.Üye inşaat 

şirketi, inşaatlarını barter sistemi ile tamamladığında nakit olarak da pazarlayabilme 
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imkânına kavuşmaktadır. Bu durumda hem inşaat sektörü hem de yapı malzemeleri 

sektörü, içinde bulundukları durgunluktan barter sistemi ile kurtulmakta ve 

sektörlerinde yeni girişimlere yatırım yapabilmektedir. 

 

4.2.5.6. Barter Turizm 

 

Yaşanan ekonomik krizlerde etkilenen sektörlerin başında turizm 

gelmektedir. Turizm sektöründe hizmetlerin tamamına yakını zamana bağlı 

olduğundan, sektörün pazarlanmasında alternatif ticaret kanallarının mutlaka 

kullanılması gerekmektedir. Turizm sektörü ülke ekonomilerinde çok önemli olduğu 

gibi barter sistemi açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Turizm işletmelerinin 

doluluk oranlarının yeterli seviyede olmaması nedeniyle işletmelerdeki mevcut 

kapasiteden tam olarak yararlanılamamaktadır. Boş kalmış otel odalarını veya 

havadaki uçağın koltuklarını satma şansı bulunmamaktadır. Barter Ortak Pazarı 

sayesinde turizm yatırımcıları doluluk oranlarını artıracak hizmetlerini önceden 

pazarlayabilecekleri binlerce firmayla karşılaşmaktadır. 

 

Örneğin; “X” otel işletmesi Barter Ortak Pazarı’ndan mobilya firmasının arz 

ettiği ürünleri talep eder. X otel işletmesi ile “Y” büro mobilyaları firması alım ve 

satım işlemlerinde ürünün fiyatında, kalitesinde, teslim şekli ve süresinde, ürünün 

niteliğinde, satış sonrası hizmetler ve garanti gibi konularda kendi aralarında 

protokol yaparlar. Bu protokol Barter şirketinin gözetimi altında gerçekleştirilir. X 

otel işletmesi aldığı ürün karşılığında Y mobilya firmasına Barter çeki düzenleyerek 

verir. Barter şirketi, X otel işletmesinin Barter hesabına çek tutarı kadar borç, Y büro 

mobilya firmasının hesabına ise, çek tutarı kadar alacak kaydeder. Turizm şirketleri, 

pazarladıkları bu ürün ve hizmetler karşılığında daha önceden nakit para ödeyerek 

karşıladıkları ihtiyaçlarını Barter Ortak Pazarı içerisinde Barter ödeme sistemi 

yoluyla üye olan kuruluşlardan satın almaktadırlar.172 Barter sisteminde her türlü 

hizmet ve/veya mal ticareti yapılabilmektedir. Muhasebe hizmetlerinden ofis 

malzemelerine, sektörel hizmetlerden mimarlığa, diş bakımından sigortacılığa kadar 

                                                
172 ŞİMŞEK, M.Sırrı. a.g.e.,  s.133-141. 
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pek çok ürün ve hizmet el değiştirebilmektedir. Bu çeşitlilik nedeni ile hizmet 

sektöründe de işletmeler barter sistemine olan ilgilerini arttırmaktadır.173 

 

4.2.5.7. Barter Spor 

 

Spor kulüpleri, barter sistemi’ni kullanmalarından dolayı nakit tasarrufu 

sağlayarak gelirlerini artırmış olacaklardır. Spor kulüpleri kârlı alışveriş yapma 

imkânını Barter Ortak Pazarı’nda bulduğunda, alım yapacaktır. Burada tavsiye 

edilen, spor kulüplerinin her harcaması için öncelikle Barter Ortak Pazarı’ndan 

istifade etmelerini düşünmeleridir. 

 

Barter Ortak Pazarı’nda, üye bütün şirketlerin genel giderlerinin kolaylıkla 

karşılandığı zenginlikte bir ürün portföyü bulmaktadır. Spor kulüpleri, ihtiyaç 

duydukları mal ve hizmet taleplerini Barter Ortak Pazarı’ndan karşılayabilmektedir. 

Her işletmede toplam giderlerin en az %10’unu genel giderler oluşturmaktadır. Genel 

giderlerle birlikte sektörlere ve ihtiyaçlara göre her kuruluşun barter sistemi’nden 

satın alabileceği ürün miktarı değişmektedir. Kuruluşların mevcut kaynaklarını 

sisteme arz ederek, satış gelirlerini artırabilir. 

 

Barter Ortak Pazarı’na üye olacak spor kulüpleri, sisteme futbolcu bonservis 

bedeli ve futbolcuya yapılacak ödeme karşılığı sporcu transfer arzını 

yapabileceklerdir. Bugün birebir takas usulü ile transfer edilebilen sporcuların daha 

geniş bir yelpazeden faydalanabilecekleri pazar sunulmasıyla, spor kulüpleri daha 

kolay transfer imkânına sahip olacaklardır. Barter Ortak Pazarı bir havuz mantığında 

çalıştığından kulüpler birebir takas yapmadan, çoklu takas sistemini kullanarak atıl 

kapasitelerini değerlendirecekler ve satış gelirlerini artıracaklardır.       

     

Kulüplerin sisteme öncelikli arzları; sporcu, maç biletleri, forma reklamı vb. 

olabilir. Kulüplerin borç yükünden kurtulması, tahsilat sıkıntısını Barter şirketinin 

üstlenmesiyle, yani tahsilata garantör olmasıyla mümkün olacaktır. Kulüplerin 
                                                
173 GÜNLÜ, Ebru. “Turizm Sektöründe Takas (Barter) Sisteminin Kullanımı”, Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2000, cilt:2, sayı:2, s.36. 
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alacaklarını tahsil etme konusunda çektikleri sıkıntılara da özellikle Barter Faktoring 

işlemi çözüm olacaktır. 

 

Spor kulüpleri bir ticari kuruluş olarak genel ve özel taleplerini Barter Sistemi 

ile en hızlı ve risksiz olarak satın alabileceklerdir. Spor kulüplerinin Barter 

Sisteminden talep edebilecekleri öncelikli sektörler olan: Sporcu (transfer), inşaat 

(spor tesisi), gayrimenkul (daire, arsa), turizm-otelcilik (konaklama), nakliye (ulaşım, 

uçak bileti), tekstil (eşofman, forma, ayakkabı vb.), elektronik cihazlar, spor 

malzemeleri, sağlık hizmetleri, kırtasiye malzemeleri vb. kalenderdeki talepleri 

vardır. Spor kulüpleri bunları kendi arz ettiği kalemlere karşılık sistemden alabilir.  

 

4.2.5.8. KOBİ’lerde Barter Sisteminin Uygulanması 

 

KOBİ’ler, bağımsız nitelikte veya sermayesinin en fazla % 25’i büyük 

işletmelere ait olan farklı sektörlerden değişik konularda hizmet veren kuruluşlar 

olduklarından, barter sistemini çok iyi kullanabilecek kapasiteye sahiptir. 

 

KOBİ’ler kendi imkânları ve kısıtlı krediler ile ürünlerini arz ettiklerinde 

büyük ölçekli şirketlere göre daha hareketli bir sirkülâsyona sahiptir. Ancak bu 

yetersiz pazarlama ve çevre analizinden dolayı işleyiş kısa süreli olmakta ve çoğu 

zaman finansman sıkıntısı KOBİ’leri zor duruma düşürmektedir. Finansman sistemi 

olarak kullanır, kullandığı oranda nakit tasarrufu elde eder. 

 

Barter sistemi, KOBİ’ler için en uygun finansman modeli olabilmektedir. 

KOBİ’ler hem üretim için ihtiyaç duyduğu hammadde ve yardımcı malzemelerini 

hem de genel giderlerini mümkün olduğu oranda Barter Ortak Pazarı’ndan 

karşılayabilir. KOBİ’ler, kısıtlı imkânlar nedeniyle düşük kapasitelerde çalışarak, 

mümkün olan en az stok ile iş görmek durumundadır. Talep her zaman düzenli 

olmadığından, bazı dönemlerde bazı ürünlerin stok miktarı, arzu edilenin üzerinde 

olmaktadır. Ürünler normal satış teknikleri ile satılamadığından, kısa zamanda elden 

çıkarmak için önce fiyat indirimi yapılmakta, ardından riskli satışa razı olunmaktadır. 
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Önemli bir maliyet ile stokta tutulan ürünler Barter Ortak Pazarı’na satılabilir. 

Böylelikle hem stok tutma maliyetinden uzak satış yaparak ciro artırılır, hem de kâr 

edilir. Tahsilat, nakit ödenen ihtiyaçların barter sistemi’nden karşılanmasıyla 

olduğundan, o oranda da nakit tasarrufu sağlanır. KOBİ’lerin öz kaynakları teminat 

vermeye yetmemektedir. Barter sisteminde bir KOBİ kuruluşu teminatını kendi 

ürününü sisteme satarak sağlayabilmektedir. 

 

KOBİ’ler içinde atıl kapasite ile çalışan işletmeler, rahatlıkla bu kapasite 

oranını Barter Ortak Pazarı’na sunabilir; gelen talepleri aynı oranda karşılayabilirler. 

 

KOBİ’ler, şüpheli alacak oranı kadar miktarı Barter Ortak Pazarı’na sunabilir; 

böylelikle riskli satışlardan da uzak durabilir. Riskli satışların barter’la yapılması 

durumunda şüpheli alacaklardan da kurtulmuş olunur. KOBİ’ler ulaşamadığı 

pazarlara barter sistemi ile girerek tutunmayı sağlar. Hedef pazar ve pazar bölümleri 

konusunda araştırma yapılmaması, yalnızca müşteri siparişi beklenerek, tasarım 

geliştirme, kalite kontrol, ambalajlama unsurlarına önem verilmemesi, pazardaki 

gelişmelerin izlenmemesi KOBİ’lerin pazardan çekilmesiyle sonuçlanabilmektedir. 

Aynı sektörde yer alan KOBİ’lerin ortak pazarlama şirketleri kuramamaları 

sonucunda, yüksek pazarlama maliyetleri KOBİ’ler için dezavantaj olmaktadır. 

Standart uygulayamama, kalitesiz ürün, enformasyon ve mevzuat bilmeme ve pazar 

araştırması yapılmaması KOBİ’lerin ihracatını da engelleyen unsurlardır. 

 

Yeni pazarlara girmek için yeterli pazarlama faaliyetlerini uygulayamayan 

KOBİ’ler rahatlıkla barter sistemini kullanabilir. Üstelik satış yapmış olarak 

cirolarını ve kârlarını artırırlar. Barter sistemi'nin üye şirketleri sunduğu büyük bir 

hizmet de, rekabette üstünlük sağlamasıdır. Barter sisteminden alacaklı olan firma, 

mutlaka ürün satın alarak tahsilat yapmak durumunda olduğundan, arz edilen 

ürünlerden kullandıklarını veya piyasada değerlendirebildiklerini satın almak 

istemektedir. Alacaklıların bu tavrı, pazardaki ürünlerin her yönde serbest dolaşımını 

sağlamaktadır. Barter sistemi ile dış pazarlara da satış yapma imkânı bulunacaktır.174 

                                                
174 ŞİMŞEK, M.Sırrı. a.g.e., s.142-149. 
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Modern barter sistemi ekonomiye denge ve verimlilik katacaktır. Modern barter 

sistemi, pazar ekonomisinin tamamlayıcı bir parçası ve ticaretimizin de ödeme 

sistemimizin de nakit değil ayni olarak yapılması ile organize edileceğini 

göstermektedir.175 Özetle barter sisteminin kobilere faydaları; 

 

— Mal ve Hizmet Kredi Desteği, 

— Nakit Tasarruf Desteği, 

— Stokları Eritme Desteği, 

— Kullanım Kapasitesini Artırma Desteği, 

—  Satışları Artırma Desteği, 

—  Reklam ve Tanıtım Desteği, 

—  Eğitim Desteği, 

—  E-Ticaret Desteği, 

—  Proje Hazırlama Desteği, 

—  İletişim Desteği şeklindedir.176 

 

4.2.5.9. Belediyelerde Barter Sisteminin Uygulanması 

 

Belediye, farklı ve birbirini tamamlayan konularda hizmet veren kuruluşlara 

sahip bulunduğundan, barter sistemini çok iyi kullanabilecek kapasiteye sahiptir. 

 

Belediyeler birer kamu kuruluşudur. Bir belediye için hizmetin ifası, hizmetin 

getirisinden daha önemlidir. Belediyeler ticari kuruluşlar değildir, ancak vaat ettikleri 

hizmeti yerine getirmeleri yine maddi kaynaklarla mümkün olmaktadır. 

Belediyelerin gelir kaynakları yasalarla tanımlanmış olduğundan, sahip olunan 

kaynakları akılcı kullanması önem arz etmektedir. Barter sistemi, belediyenin bütün 

kuruluşları için en uygun finansman modeli olabilmektedir. Burada tavsiye edilen, 

belediyenin her harcaması için öncelikle barter sistemi'ni bir finansman aracı gibi 
                                                
175 “Türk Barter’dan KOBİ’lere Alternatif Finans Paketi”, ekonomix, Temmuz 2006, Yıl:9, Sayı 102, 
s.21. 
176 “Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Türk Barter’dan İş Dünyasına Çağrı”, ekonomix, Ağustos 2005, 
Yıl: 8, sayı:91, s.13. 
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düşünmesidir. Belediye de bir firma gibi hem genel giderlerini hem de özel 

giderlerini mümkün olduğu oranda Barter Ortak Pazarı’ndan karşılayabilir. 

 

Belediye hizmetleri, çok büyük bir teşkilat ve pazarlama ağıyla 

sunulduğundan, belirli oranda stok tutma zarureti vardır. Talep her zaman düzenli 

olmadığı için de, bazı dönemlerde bazı ürünlerin stok miktarı arzu edilenin üzerinde 

olmaktadır. Normal satış teknikleri kullanılarak satılamadığından, kısa zamanda 

elden çıkarmak için önce fiyat indirimi yapılmakta, ardından riskli satışa razı 

olunmaktadır. 

 

Önemli bir maliyet ile stokta tutulan ürünler Barter Ortak Pazarı’na satılabilir. 

Böylelikle hem stok tutma maliyetinden kurtulmuş olunur hem de satış yaparak ciro 

artırılır ve kâr edilir. Tahsilât, nakit ödenen ihtiyaçların barter sisteminden 

karşılanmasıyla olduğundan, o oranda da nakit tasarruf sağlanmış olur. İşletmeler 

için en güçlü öz kaynak, kurulu kapasiteleridir. Kurulu kapasite, sahip olunan tam 

kapasitedir. Belediye kuruluşlarından önemli sayıda işletme, bugünkü koşullarda atıl 

kapasiteyle çalışır. Barter sistemi'nin üye şirketlere en büyük getirisi atıl kapasiteyi 

değerlendiriyor olmasıdır. Belediye kuruluşlarından atıl kapasiteyle çalışanlar 

rahatlıkla bu kapasite oranını Barter Ortak Pazarı’na sunabilir; gelen talepleri aynı 

oranda karşılayabilir. Belediyeler özellikle yol, kanal, baraj yapım ve onarım işleri 

için kurdukları makine parkındaki atıl kapasiteyi Barter Ortak Pazarı’nda 

değerlendirebilir. 

 

Büyük teşkilatların pazarlama yaptığı işlerde güvenli satış yapmak 

çoğunlukla zordur. Hedef kitleyi genişlettikçe hiç tanınmayan tüketiciye ürün satmak 

mecburiyeti doğar. Piyasa şartları kredili satış yapmayı gerektirdiğinden, risk 

analizleri yapılmadan satış gerçekleşir. Böyle ürünler için önemli oranda tahsilat 

problemi vardır. 

 

Ticari işletmelerde, cironun % 5’i oranında şüpheli alacak rasyonel 

bulunmaktadır. Pek çok işletmede şüpheli alacakların daha yüksek olduğu 

bilinmektedir. Hatta bunun % 20’lere kadar çıktığı görülmektedir. Problemli 
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tahsilatların işletmelere zararı, sadece hak edilmiş kazancın kaybı değildir; aynı 

zamanda tahsilat için harcanan ek zaman, masraf ve enerji de büyük bir verim 

kaybına sebep olur. 

 

Belediye kuruluşları, şüpheli alacak oranı kadar miktarı Barter Ortak 

Pazarı’na sunabilir; böylelikle riskli satışlardan uzak durabilir. Riskli satışların Barter 

Sistemi ile yapılması durumunda şüpheli alacaklardan da kurtulmuş olunacaktır. 

Belediye kuruluşları pazarlama organizasyonu ve hizmet anlayışıyla profesyonel 

faaliyet gösterdikleri halde, rasyonel olmayan şartlar nedeniyle, pazarda hak ettikleri 

payı alamamaktadır. 

 

 Yeni pazarlara girmek için büyük reklam kampanyaları yapan ve promosyon 

programları uygulayan belediye kuruluşları aynı amaçla rahatlıkla Barter Sistemi’ni 

kullanabilir. Üstelik reel fiyatlarla satış yapmış olarak cirolarını ve karlarını da 

arttırır.177  

 

4.3. Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 

 

 Barter işlemlerinde muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağı incelendiğinde bu 

işlemlerin satıcı, alıcı ve barter şirketi açısından ele alınması gerektiği görülecektir. 

Bununla birlikte sistemin işleyişini incelediğimiz zamanda barter işlemlerinin üyelik 

aidatının ödenmesi, alım ve satım yapılması ve barter komisyonlarının tahakkuku 

veya ödenmesi şeklinde bir muhasebe düzenine tabi tutulması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

                                                
177 ŞİMŞEK, M.Sırrı. a.g.e., s.142-149. 
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4.3.1. Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılabilecek      

Hesaplar ve İşleyişi 

 

 Barter işlemleri 01.01.1994 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Tek 

Düzen hesap planına göre muhasebeleştirilmektedir.178 Barter şirketinin finans 

kanunlarındaki yerine bakıldığı zaman günümüzde barter şirketlerinin ticaret 

mevzuatına göre adi şirket olarak kurulmakta ve çalışmaktadır. Borçlar kanunu 

Md.520’de Adi şirketler; “Şirket bir akiddir ki onunla iki veya daha fazla kimseler 

saylarını (emeklerini)ve mallarını müşterek bir gayeye eriştirmek için birleştirmeyi 

iltizam ederler.”şeklinde tanımlanmaktadır. Adi şirketin borçlar kanunundaki 

tanımından da anlaşılacağı gibi, şirketin kuruluşu şekle bağlı olmayıp, şirket 

sözleşmesi yazılı olabileceği gibi sözlüde olabilmektedir. Adi şirketin bir tüzel 

kişiliği yoktur. Bunun yanında bir ticaret unvanına da sahip değildir. Borçlar 

kanununda tanımlanan adi şirket dışında, TTK’da tanımlanan adi şirketler de, adi 

şirket sayılmaktadır. Adi şirketlerin tüzel kişiliği olmadığı için bunların muhasebe 

kayıtları, şahıs işletmelerinin muhasebe kayıtlarından farksızdır.179 

 

Barter ticaret, çalışma şartları üyelik sözleşmesiyle belirlenmiş; firmaların bir 

yıl için üye olarak çalıştığı sistem olarak daha öncede tanımlanmıştı. Şimdi bu 

sistemin muhasebeleştirilmesinde kullanılan TDHP’nında olan ve önerilen hesapları 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

 

100       KASA 

102       BANKALAR 

120       ALICILAR 

             120.01   Barter’lı İşlemler 

123       BARTER SİSTEMİNDEN ALACAKLAR (öneri) 

124       BARTER SİSTEMİ ALACAK DENKLEŞTİRİCİ (-)(öneri) 

127       DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 

                                                
178 SÜRMEN, Yusuf; KAYA Uğur. a.g.m., s.136. 
179 OTLU, Fikret. Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM odası Yayınları, No:2002/6, Malatya 2004, 
s.16. 
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            127.02   Barter’lı İşlemler Olumlu Kur Farkı 

191       İNDİRİLECEK KDV 

320       SATICILAR 

             320.01   Barter’lı İşlemler 

323       BARTER SİSTEMİNE BORÇLAR (öneri) 

324       BARTER SİSTEMİ BORÇ DENKLEŞTİRİCİ (-)(öneri) 

329       DİĞER TİCARİ BORÇLAR 

             329.02   Barter’lı İşlemler Olumsuz Kur Farkı 

391       HESAPLANAN KDV 

600       YURTİÇİ SATIŞLAR 

621       SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 

632       GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

646       KAMBİYO KARLARI 

649       DİĞER OLAĞAN GELİR KAR 

653       KOMİSYON GİDERLERİ 

656  KAMBİYO ZARARLARI 

659       DİĞER OLAĞAN GİDER ZARARLAR 

760       PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 

770       GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

780       FİNANSMAN GİDERLERİ 

900       NAZIM HESAPLAR 

 

Hesap işleyişinin oturtulmasında yararlanılan temel muhasebe kayıtları 

aşağıdaki gibidir: 

— Yabancı paralar kasası ve YTL kasası hesaplarının işletilmesi yoluyla 

yabancı paranın satın alınması ve yabancı paranın satış anında artış ya da 

azalışından doğan kambiyo kârı ya da zararının kayıtlanması, 

— Poliçe ilişkisinde keşidecinin yaptığı kayıtlama, 

— Şüpheli Ticari Alacaklar için karşılık ayrılması. 

 

Kayıtlama işleminin temel mantığı Barter İşlemlerinin bir “Cari Hesap 

Sözleşmesi” olduğudur. İster satın alma işlemi yapan isterse satış işlemi yapan bir 
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işletme olsun, sistemde temelde para ile alış veriş yoktur. Mal/Hizmet alımı ayrı 

kayıtlanır. Mal/Hizmet satın alındığı zaman, para işlemde olmadığı için malı satan 

kişi ya da kurum (320 Satıcılar) alacaklı, satın alınan mal ya da hizmet ilgili 

hesabında borçlu olur. Mal ya da hizmet satıldığı zaman ise bu mal ya da hizmeti 

satın alan kişi ya da kurum (120 Alıcılar) borçlu, Satışlar Hesabı ise alacaklı olur. 

Sistemde mal satanı mağdur etmemek için satış yaptığı tutar o anki kur üzerinden 

sistemde kullanılan yabancı para cinsine çevrilir. Mal alındığında kurda meydana 

gelen artma ya da azalmadan dolayı bir Kâr ya da Zarar oluşmaktadır. Bu 

kayıtlamanın sağlıklı olabilmesi için önce cari hesabın denkleştirilmesi daha sonra 

kapatılması yapılmalıdır. Cari hesap denkleştirilmesinde satıcılar ya da alıcılar 

aleyhine ya da lehine bir fark ortaya çıkacaktır. Bu farkın cari hesap kapaması 

aşamasında bir düzenleyici hesaba alınması gerekmektedir. Bu hesap; THP’da boş 

bırakılan ve alacak ve borcu düzenleyici hesaplar olarak düşünülen 124 BARTER 

İŞLEMİ ALACAK DENKLEŞTİRİCİ HESAP VE 324 BARTER İŞLEMİ BORÇ 

DENKLEŞTİRİCİ HESAP ile sağlanmıştır. Bu hesaplardan 124 Numaralı Hesap 

bilânçonun aktifinde yer almasına rağmen pasif karakter gösterirken; 324 Numaralı 

Hesap, bilânçonun pasif tarafında yer almasına rağmen aktif karakter göstermektedir. 

Hesap denkleştirilmesi aşamasında 124 ve 324 Numaralı hesaplar yoluyla 120 

ALICILAR ya da 320 SATICILAR Hesaplarından eksik olanı yönünde tamamlanır. 

Kur farkından doğan kâr/zarar, 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR ve 329 DİĞER 

TİCARİ BORÇLAR altında bu sistem için oluşturulmuş alt hesaplar yoluyla; 

karşılıklı olarak 656 KAMBİYO ZARARLARI ya da 646 KAMBİYO KARLARI 

Hesapları beraber çalıştırılmak suretiyle Dönem Sonunda 690 DÖNEM 

KÂRI/ZARARI Hesabına devredilmek üzere ilgili hesaplarına kaydedilir.180 

 

4.3.2. Barter Sisteminde Yapılan İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 

Örnekleri 

 

Barter sisteminde muhasebe uygulamaları açısından özellik gösteren işlemler 

yukarda da bahsettiğimiz gibi; üyelik aidatının muhasebeleştirilmesi ve teminat 

                                                
180 ARZOVA, Burak. a.g.e. s.91–92. 
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verilmesi, mal alım satımı, komisyonun ödenmesi ve sisteme olan borcun ödenmesi 

şeklindedir. Aşağıda bu işlemler ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

4.3.2.1. Üyelik Aidatının Muhasebeleştirilmesi ve Teminat Verilmesi 

 

Barter sistemine üye olan firma barter kuruluşunca belirlenmiş olan yıllık 

üyelik aidatını bir kerede nakden ödemektedir. Barter kuruluşlarının aidat miktarları 

farklı olabilir ve sözleşmelerinde belirtilmiştir.  

 

 Barter üyesi firmalar sistemi, hem pazarlama hem de finansman avantajından 

yararlanmak için kullanmaktadır. Bu nedenle üyelik aidatının bu iki fonksiyona 

paylaştırılarak gider yazılması gerekir. Ancak bu hesaplamalara fayda maliyet 

açısından bakıldığında, firmalar açısından pratik olmayışı bu tür giderlerin yönetim 

gideri olarak yazılmasını uygun kılmaktadır.181 Ayrıca barter organizatörü 

üyelerinden yükümlülüklerini yerine getirememelerinden dolayı teminat almaktadır. 

Muhasebe mantığı açısından tüm kayıtların doğru olduğu kabul edilmiştir. 

 

Örnek: Kardelen A.Ş. 1.5.2006’da X barter şirketine üye olabilmek için 15.000 YTL 

peşin ödeyerek üye olmuştur. (KDV oranı bütün işlemlerde % 18 olarak kabul 

edilecektir.). Bilânço yıllık düzenlenmiştir. 

 

                                

 

 01.05.2006 
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ    
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                                      
191 İNDİRİLECEK KDV                                                                    
                                    100 KASA HES.                                                               
Üyelik aidatının yatırılması 

 / 

 

10.000 

5.000 

2.700 
 

 

 

 

 

17.700 

 

 

 

                                                
181 MARŞAP, Beyhan. a.g.m., s.58-59. 
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Örnek: Kardelen A.Ş üye oluş tarihinde Z bankasından aldığı 150.000 YTL’lik 

teminat mektubunu barter kuruluşuna vermiştir. Teminat mektubu komisyon gideri 

500 YTL dir.182 

 

   01.05.2006 

900 TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇL.                        
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
                          901TEMİNATMEKT.ALAC. 
 100 KASA     
Teminat Verilmesi 
 / 

 

150.000 

         500 
 
 
          

 

 

  

150.000 

            500  

 

 

Örnek: Barter organizatörüne üye olan Kardelen A.Ş bir şirkete ait elinde 

bulundurduğu 20.000 YTL’lik tahvili teminat olarak vermiştir. 

 

                                

 

 / 
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT.  
                             111ÖZELKESİM TAHVİL    
                                    SENET VE BONALARI 
Teminat verilmesi 

 / 

 

20.000 
 

 

 

20.000 

 

 

4.3.2.2. Barter Sistemiyle Mal Alım-Satımı 

 

Mal Alınması: Barter sisteminde mal alımı karşılığında mal satıldığı için sistemde 

her firma hem alıcı hem satıcı konumundadır. Sistemde malın fiyatı taraflar arasında 

belirlenir ve malın kalitesi karşılıklı tespit sonucunda değerlenir Ancak hem alıncının 

hem satıcının sistem dolayısıyla barter kuruluşuna karşı sorumlulukları vardır. 

Ayrıca hem mal alışında hem de satışında barter şirketine komisyon öderler. 

Sistemde mal alışverişlerine karşılık olarak barter çeki kullanılmaktadır. Bu çek bir 

kambiyo senedi olmadığından sistem için hazırlanan diğer hesaplar kullanılacaktır. 

 

                                                
182 ÖRTEN, Remzi. “Barter ve Muhasebe Uygulamaları”, Ankara SMMMO Bülteni, Ağustos-Eylül-
Ekim 1998, sayı:90–91–92, s.12. 
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Örnek: Mavi Göl Limited Şirketi, X Barter Şirketine başvurarak Y Anonim 

Şirketinden 10.05.2006 tarihinde 4000 $’lık mal almıştır (1$=1.35 YTL). Mavi Göl 

Limited Şirketi, X Barter Şirketine % 3 komisyonu ve KDV’yi nakit olarak 

ödemiştir. 

 

                            

 
 10.05.2006 
153 TİCARİ MALLAR                                                  
191 İNDİRİLECEK KDV      
                                  323 BARTER SİSTEMİNE                
Mal alış kaydı             BORÇLAR 
 

 

      5.400                    
         972 
              

 

 

      6.372 

 

 

   

     

Barter işlemleri ile ilgili olarak TDHP’nına yeni hesap koymadan 

mevcutlarıyla yapılacak olursa aşağdaki gibi kayıt yapılacaktır.  

 

                                

 
 10.05.2006 
153 TİCARİ MALLAR  
191 İNDİRİLECEK KDV 
 
               329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR    
                      329.01Barter Kuruluşuna Borçlar 
Mal alış kaydı 
 / 

 

5.400 

972 

 
 

 

 

 

6.372 

 

 

Yukarıdaki yevmiye maddesinde mal alış kaydı yapıldıktan sonra 

komisyonun ödenmesi aşağıdaki gibidir; 

 

                                

 
 10.05.2006 
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM      
        GİDERLERİ 
191 İNDİRİLECEK KDV 
                                              100 KASA HES. 
Komisyonun ödenmesi 

 / 

 

152 

29 
 

 

 

 
 
        191 

 

 

 Barter sistemiyle mal alışlarında ve satışında 9 aylık bir vade tanınmaktadır. 

Bu vade sonunda üye ile barter şirketi arasında dönem sonunda hesap kesimi yapılır, 

kalan borç alacak kayda alınır. Barter sisteminde işlemler döviz bazında görüldüğü 
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için dönem sonunda değerlemesinin yapılması gerekmektedir. Barter sisteminde 

firma borcunu dönem sonuna kadar ürettiği mal ile ödeyemezse dönemsonunda nakit 

olarak ödemek zorundadır aksi takdir de sözleşme gereği yaptırımlar 

uygulanmaktadır. 

 

Örnek: ABC Limited Şirketi’nin dönem sonunda barter sistemine 1000 $ borcu 

(Alış kuru 1$=1,20 YTL) bulunmaktadır. Dönem sonunda 1 $=1,35)YTL’dir. 

 

 

 

 

Mal Satılması: Barter sisteminde firmaların hem alıcı hem de satıcı konumunda 

olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle gerek üyelik aidatlarının gerekse verilen 

teminatların muhasebeleştirilmesi yukarıdaki örneklerde olduğu gibidir. 

 

 Barter sistemiyle mal veya hizmet satan işletme; alıcıyla miktar,  kalite, 

taşıma, sigortalama gibi konularda anlaşma yapar. Barter şirketine de bu alıcıya mal 

veya hizmet satacağını bildirerek kredisinin olup olmadığını öğrenir. Barter 

şirketinin mal veya hizmet satabileceğine dair onay vermesiyle satışı yapar ve 

karşılığında barter çeki alır. Mal veya hizmetin faturasını ise alıcıya keser ve malı 

teslim eder veya hizmeti sunar. Almış olduğu barter çekini de barter şirketine 

gönderir. Barter şirketi bu çeki satıcının cari hesabına alacak, alıcının cari hesabına 

borç kaydeder. 

 

 Her ne kadar satış faturası alıcı adına kesilmiş olsa da, satıcı firma muhasebe 

kaydını barter şirketinden alacaklı olarak yapar. Çünkü satıcının alıcıyla herhangi bir 

                                

 
 31.12.200X 
656 KAMBİYO ZARARLARI   
                                    323 BARTER SİSTEMİNE  
                                           BORÇLAR 
Barter Sistemine Olan Borcun Dönem sonu Değerlemesi 
                              
 

 

         150 

 

 
 

 

 

150 
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borç-alacak ilişkisi kalmamıştır. Borç-alacak ilişkisi artık barter şirketiyledir. 

Alacağını ise sistemden mal alarak tahsil edecektir.183 

 

Örnek: ABC Limited Şirketi, 15.05.2006 tarihinde X Barter Şirketi aracılığıyla 

VYZ, Anonim Şirketine 5000 $ + KDV tutarında mal satmış ve % 5 komisyonunu da 

nakit olarak ödemiştir (1 $=1.35 YTL). Aşağıdaki 1. madde sistem için önerilen 

hesaplardan 123 Barter Sistemi’nden Alacaklar hesabı kullanılarak yapılmıştır. 2. 

madde ise TDHP nına uygun olarak yapılmıştır. 

 

 1                               

 
 15.05.2006 
123 BARTER SİSTEMİNDEN ALACAKLAR   
         123.01 X Barter Şirketinden 
                            600 YURT İÇİ SATIŞLAR                           
                            391 HESAPLANAN KDV       
 
   Barter sistemiyle mal satış 
    

 

 

7.965 
 

 

 

6.750 

1.215 

 

                                                         

  

 2                               

 
 15.05.2006 
120 ALICILAR  
       120.01Barter Şirketinden Alacaklar     
                                   600 YURT İÇİ SATIŞLAR 
                                   391 HESAPLANAN KDV 
   Barter sistemiyle mal satış 
 
 / 

 

   7.965 
 

 

 

   6.750 

   1.215 

 

Komisyonun ödenmesi aşağıdaki gibi muhasebeleştirilir: 

 

                                

 
           15.05.2006 

760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM   
        GİDERLERİ 
       760.01Barter Komisyon Gideri 
191 İNDİRİLECEK KDV 
                                                100 KASA HES.  
Komisyonun Ödenmesi 
 / 

 

   270,0 

 

        48,6 
 

 

 

 

 

  318,6 

 

                                                
183 ÖZKAN, Azzem. a.g.m., s.77-78. 
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 Dönem sonu geldiğinde işletmenin barter şirketinden olan alacağını ve 

borcunu cari kurla değerlemesi gerekmektedir. Dönem sonunda barter sisteminden 

1000 $ alacağı olan (1$= 1.40 YTL ise ) ABC şirketi aşağıdaki kaydı yapmalıdır. 

 

                                

 
            31.12..2006 

120 ALICILAR      
       120.01 X Barter Şirketinden   
                                     646 KAMBİYO KARLARI  
Barter sisteminden Olan Alacağın Değerlemesi 
 / 

 

        50 
 

 

 

 

        50 

 

 

4.3.2.3. Barter İşletmesinin Kayıtları 

 

Barter şirketi, kurum şeklinde organize bir piyasada alıcı ve satıcıları 

buluşturan ve yapılan alım satım işlemlerinden komisyon alan ticaret tellalı 

niteliğinde olan bir işletmedir. Barter şirketinde meydana gelen mali işlemler, 

üyelerin sisteme kaydedilmesi, yıllık üyelik bedellerinin tahsil edilmesi, sisteme üye 

olan işletmelerden teminat alınması ile alıcı ve satıcıların cari hesaplarının tutulması 

şeklinde olmaktadır. Bu mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi aşağıdaki gibidir: 

 

Üyelik Aidatının Muhasebeleştirilmesi: Barter sisteminde, üyelik aidatlarının 

muhasebeleştirilmesinde bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bazı yazarlar üyelik 

aidatlarını muhasebeleştirirken “600 Yurtiçi Satışlar” hesabına almaktadır. Bilindiği 

üzere, bu hesapta işletmenin esas faaliyet konusuna ilişkin elde edilen hâsılatlar 

izlenmektedir. Barter şirketinin esas faaliyet konusu ise, işletmeler arasında bir aracı 

kurum olarak çalışmak ve bu işletmeler arasındaki alışverişin barter sistemi ile 

gerçekleşmesini organize etmektir. Bu nedenle, sadece satış ve alış işlemleri 

üzerinden alman komisyonun yurtiçi satışlar hesabında, üyelik aidatının ise “649 

Diğer Olağan Gelir ve Kârlar” hesabında izlenmesi daha uygun olacaktır. Üyelik 

aidatı gelirleri hangi hesapta gösterilirse gösterilsin işletmenin elde edeceği dönem 

kârı değişmeyecektir. Ancak, analiz sonuçları, özellikle kârlılık analizi (satış 

kârlılığı, faaliyet kârlılığı vb.) sonuçları farklı olacaktır. Bu da mali tabloların yanlış 
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yorumlanmasına veya işletmenin kârlılığı hakkında yanlış bilgiler elde edilmesine 

neden olacaktır.184  

 

Örnek: X Barter Şirketi,01.05.2006 Tarihinde Kardelen A.Ş ve Mavi Göl Limited 

Şirketinden 1500’er YTL + KDV’li Üyelik aidatı tahsil etmiştir. 

 

                                

 
 01.05.2006   
100 KASA HES.  
                           
                           600 YURT İÇİ SATIŞLAR 
                           380 GELECEK AYLARA AİT 
                                  GELİRLER 
                            391 HESAPLANAN KDV 
 
Kardelen A.Ş üyelik aidatı tahsili 
/ 

 

   1.770 
 

 

 

   1.000 

      500 

      270 

 

 

 
                                

 

  
100 KASA 
                    600 YURT İÇİ SATIŞLAR 
                    380 GELECEK AYLARA AİT GEL. 
                    391HESAPLANAN KDV 
 
Mavi Göl Limited Şirketi üyelik aidatı tahsili 

 

 

   1.770 
 

 

 

   1.000 

      500 

      270 

 

 
              

Bir diğer uygulamada ise aşağıdaki gibi kullanılması önerilmektedir. 
 
 

                                

 

  
100 KASA  
 649 DİĞER OLAĞAN GELİR 
                               VE KARLAR 
Üyelik aidatı tahsilâtı 
 / 

 

   1.770 
 

 

 

   1.770 

 

 
 

Üyelerden Alınan Teminatların Muhasebeleştirilmesi: Üyelerden alınan 

teminatlar TDHP’de kullanılan hesaplar yardımıyla muhasebeleştirilmektedir.           

 

                                                
184 TEKŞEN, Ömer. a.g.e., s.89. 
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Örnek: ABC Limited Şirketi, 01.05.2006 tarihinde X Barter Şirketi’ne elinde 

bulundurduğu başka bir şirkete ait tahvillerden 50.000 YTL’lik kısmını teminat 

olarak vermektedir. 

 

                                

 
 01.05,2006   
111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE       
        BONOLARI 
                              326 ALINANDEPOZİTO VE 
                                     TEMİNATLAR 
ABC Limited Şirketinden Alınan teminat 
 / 

 

50.000 
 

 

 

50.000 

 

 

Örnek: Bir Mobilya Firması üye oluş tarihinde X Bankası’ndan almış olduğu 50.000 

YTL’lik teminat mektubunu Barter Kuruluşuna vermiştir.  

 

                                

 

  
900 TEMİNAT MEK. BORÇLULAR  
       X Bankası 
                   901TEMİNAT MEK. ALACAKLAR  
 
Mobilya Firması için X Bankasından alınan Tem. 
Mektubu 
 / 

 

50.000 
 

 

 

50.000 

 

 

Yapılan Alış-Satış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi: Barter Sistemi’nde sisteme 

üye olan firmaların birbirleriyle yapmış oldukları alış-veriş işlemlerinde barter şirketi 

hem alacaklı hem de borçlu durumundadır. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde de 

barter çeklerinin kullanıldığını daha önceden de belirtilmiştir. 

 

Örnek: Kardelen A.Ş barter üyesi Mavi Göl Limited Şirketine 20.05.2006’da 10.000 

$’lık mal satmıştır (1 $=1.35 YTL’dir.) değerleme günü ise 1 $ =1.45 YTL’dir. 
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 20.05.2006 
120 ALICILAR  
       120.01 Mavi Göl Limited Şirketi 
                                        320 SATICILAR 
                                               320.01Kardelen A.Ş 
 Barter üyesi iki firma arasında alış –satış 
                             
 / 

 

13.500 
 

 

 

13.500 

 

Barter Sistemi’nde kullanılması tavsiye edilen hesaplar kullanılacak olursa da 

bu kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

                                

 
 20.05.2006     
123 BARTER SİSTEMİNDEN ALACAKLAR 
       123.01 Mavi Göl Limited Şirketi            
                              323 BARTERSİSTEMİNDEN 
                                     BORÇLAR          
                                     323.01Kardelen A.Ş 
Barter üyesi iki firma arasında alış–satış 
 / 

 

13.500 
 

 

 

13.500 

        

 
 

 X Barter Şirketi bu kayıtları yabancı para olarak kayıtlayıp izlemek ister ise 

aşağıdaki şekilde kayıt yapacaktır. 

 
 

                                

 
   20.05.2006     
906 İZBEDELİ KIYMETLERDEN BORÇLAR 
              Mavi Göl Limited Şirketi 
                        907 İZBEDELİ KIYMET. ALACAKLAR 
                               Kardelen A.Ş                         
                            
Borç ve Alacağın dolar üzerinden izlenmesi. 
 / 

 

10.000 
 

 

 

 

10.000 

 
 

Değerleme gününde aşağıdaki kayıt yapılacaktır. 
 
 

                                

 
 31.12.2006 
120 ALICILAR  
       120.01 Mavi Göl Limited Şirketi 
                                     320 SATICILAR  
                                            320.01Kardelen A.Ş 
          Kur Farkının kaydı 
 / 

 

1.000 
 

 

 

1.000 
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4.3.2.4. Üyeliğin Sona Ermesi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 
  
 
 Barter Sistemi’ne üye olan firmalar ödedikleri aidat ve yatırdıkları teminat 

karşılığında bir yıllık üyelik hakkı kazanmaktadırlar. Bu sürenin sonunda üyelik 

aidatlarını yatırarak tekrar bir yıllığına üye olabilirler. Üyeliği biten ve uzatmak 

istemeyen firmanın üyeliği sona erdiği tarihte sistemden alacağı veya borcu olmuş 

olabilir. Eğer süre sonunda üye firma sisteme borçlu ise barter şirketi bu alacağı nakit 

olarak tahsil eder ve bu işlem aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir. 

 

                                

 
 1.1.200X    
323 BARTER SİSTEMİNE BORÇLAR  
       323.01 X Barter Şirketine Borçlar 
                                 100 KASA HES 
                                       100.00 YTL Kasası 
 
Üyeliğin sona ermesi ve borcun ödenmesi 
 / 

 

XX 
 

 

 

    XX 

 
 

Barter İşletmesi’nin yapacağı kayıt ise aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
 

                                

 
 1.1.200X     
100 KASA HES.             
      100.00 YTL Kasası 
          123 BARTER SİST. ALACAK 
                 123.01 ABC Ltd.Şti 
ABC Şirketinin üyeliğinin sona ermesi    
 

 

XX 
 

 

 

XX 

 
 

Eğer barter sistem üyesi firmanın üyeliği bittiğinde sistemden alacağı varsa 

bunu nakit olarak alamaz. Ancak üyeliği bittiği tarihten sonra alacağını 

tamamlayıncaya kadar sistemden mal almaya devam edebilir, fakat bu süre içinde 

sisteme artık mal satamaz. Son olarak da sisteme üye olan firma üye olduğunda 

yatırdığı teminatı borcu ile alacağını kapattıktan sonra geri alır. 
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 01.12.200X 
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 
                              111 ÖZEL KESİM TAHVİL  
                                      SENET VE BONOLARI 
Teminatın geri İade edilmesi 
 / 

 

XX 
 

 

 

XX 

 
 

Aşağıda genel bir örnek ile Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi üzerinde 

durulacaktır. 

 

Örnek: 1- Ticari mal ticareti yapan Kardelen A.Ş. 01.03.2006 tarihinde X Barter 

Şirketine 15.000 YTL yatırarak üye olmuştur. 

2- Bu firma üye oluş tarihinde elinde bulundurduğu 75.000 YTL’lik devlet 

tahvilini teminat olarak vermiştir. 

 3- Kardelen A.Ş 15.03.2006 tarihinde 30.000 YTL’lik ticari malı, XYZ 

firmasına satmış ve mal bedeli + KDV’yi oluşturan tutar için barter çeki almıştır. 

Anlaşmaya göre mal satışı üzerinden barter kuruluşuna % 3 komisyon peşin 

ödenecektir. 

 4- Kardelen A.Ş 25.03.2006’da yine barter yoluyla bir diğer barter üyesi olan 

ABC firmasından 20.000 YTL’lik bir demirbaş eşya satın almış, alış tutarı + KDV 

tutarı kadar barter çekini ABC firmasına vermiştir. 

 5- Kardelen A.Ş’nin kalan alacağı 15.06.2006 tarihinde Barter Kuruluşundan 

tahsil edilmiştir.185 

- KDV oranı % 18’dir. 

- 1 $ = 1,35 YTL Kardelen A.Ş nin mal sattığı tarihte 

- 1 $= 1,45 YTL Demirbaş eşya alınış tarihinde 

- 1 $= 1,50 YTL Kalan alacağın tahsil edildiği tarihte 

 

İstenilen:  

1-Satıcının (Kardelen A.Ş’nin) kayıtlarını yapınız. 

2-Barter kuruluşunun muhasebe kayıtlarını yapınız. 

                                                
185 ÖRTEN, Remzi. “Barter ve Muhasebe Uygulamaları”, Ankara SMMMO Bülteni, Ağustos-
Eylül-Ekim 1998, Sayı:90–91–92. 
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Satıcının Kayıtları: 

 

1                              
 

 01.03.2006 
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  
180GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
191 İNDİRİLECEK KDV 
 
                                    100 KASA HES.  
Barter Kuruluşuna ödenen üyelik aidatı 

 / 

 

12.500 

   2.500 

    2.700 
 

 

 

 

 

17.700 

 

 

 2                               
 

    01.03.2006    
112 KAMU KESİMİ TAH. SEN. VE BONOLARI  
                              
                                126 VERİLEN DEPOZİTO VE                       
                                      TEMİNATLAR 
Barter kuruluşuna teminat verilmesi 

 / 

 

75.000 
 

 

 

    75.000 

 

 

3a                              
 

 15.03.2006   
120 ALICILAR  
        120.01  X Barter kuruluşundan 
                                 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 
                                  391 HESAPLANAN KDV 
XYZ firmasına barter yoluyla mal satışı 

 / 

 

35.400 
 

 

 

30.000 

  5.400 

 

 

3b                                
 

  
 15.03.2006    
906 İZBEDELİKIYMETLERDEN  
       BORÇLAR 
        X Barter Şirketi             
                  907 İZBEDELİKIYMETLERDEN 
              ALACAKLAR 
               Kardelen A.Ş 

   Alacağın yabancı para olarak takibi($)  
 / 

 
 

   26.222 

 

 

 

 

  

    26.222 

 

 
3c                               
 

 15.03.2006     
760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM 
       GİDERLERİ 
 191 İNDİRİLECEK KDV  
 100 KASA HES.  
Komisyon ödemesi 

 / 

 

         900 

         162 
 

 

 

 

 

   1.062 
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 4a                              
 

 25.03.2006 
255 DEMİRBAŞLAR                                             
191 İNDİRİLECEK KDV 
                              
                                 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                        
ABC Firmasından demirbaş eşya alımı 

 / 

 

 20.000 

  3.600 

 
 

 

 

 

    23.600 

 

 

4b                                 
 

 25.03.2006       
907 İZ BEDELİ KIYMETLERDEN       
       ALACAKLILAR 
        Kardelen A.Ş 
                       906 İZ BEDELİ KIYM. BORÇLULAR 
                    Barter Kuruluşu 
ABC firmasından demirbaş alımından doğan 

borcun($) olarak izlenmesi 

 / 

 

16.276 
 

 

 

 

16.276 

 
 

5a                                  
 

           15.07.2006 

100 KASA HES.  
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR  
       329.01 Barter Kuruluşuna Borçlar 
656 KAMBİYO ZARARARI  
        kurfarkı(16.276*(1, 50-1,45) 
 
                     120 ALICILAR 
                            120.01Barter kuruluşundan alacaklar 
                     646 KAMBİYO KARLAR  
                            kur farkı karları 
 
(1,50-1,35) x 26.222  
Barter işlemlerinden kaynaklanan borç ve alacağın 
mahsubu ve Kur değişmelerini de nazara alarak kalan 
alacağın tahsili 
 
 / 

 

14.919,5 

23.600,0 

 

      813,8 
 

 

 

 

 

 

 

35.400,0 

 

   3.933,3 

 

5b                         
 

 15.07.2006    
 
907 İZ BEDELİ KIYMETLERDEN ALACAKLAR     
        Kardelen A.Ş 
                           906 İZ BEDELİ KIYM. BORÇLULAR 
                                    Barter kuruluşu 

Tahsil edilen dövizli alacak kalıntısını kapanışı 

 / 

 

 

     9.946 
 

 

 

 

      9.946 
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Barter Kuruluşu’nun kayıtları: 

 

 1                             
 

  
100 KASA HES.  
 
                  100 KASA HES.  
                  380 GELECEK AYLARA AİTGELİRLER 
                  391 HESAPLANAN KDV 
Üyelik aidatının tahsili 
 / 

 

   17.700 
 

 

 

12.500 

   2.500 

   2.700 

 

 

 

 2                              
 

  
112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE  
       BONALARI  
                    326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAT. 
Kardelen A.Ş’den Teminat alınması 

 / 

 

    75.000 
 

 

 

    75.000 

 

 

3a                                
 

  
906 İZ BEDELİ KIYMETLERDEN BORÇLULAR 
        XYZ FİRMASI 
                    907 İZ BEDELİ KIYMETLERDEN  
     ALACAKLAR 
XYZ Firmasının $ olarak borcunun takibi           

 / 

 

26.222 
 

 

 

26.222 

                             

           

 3b                               
 

  
100 KASA HES.  
                             600 YUTR İÇİ SATIŞ 
                             391 HESAPLANAN KDV 
Kardelen A.Ş’ den alınan mal satışı komisyonu % 3 

 / 

 

1.062 
 

 

 

900 

162 

 

 

 

 4a              
 

  
120 ALICILAR 
       120.01 Kardelen A.Ş 
                         320 SATICILAR 
                                320.01 ABC Firması 
ABC Firmasının Kardelen A.Ş’ye demirbaş eşya 
satmasının kaydı. 
 / 

 

23.600 
 

 

 

 

23.600 
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 4b          
 

 / 
907 İZ BEDELİ KIYMETLERDEN ALACAKLILAR 
       Kardelen A.Ş 
                      906 İZ BEDELİ KIYMET.BORÇLULAR 
Barter şirketinin $ olarak demirbaş eşya satışını takibi 
 / 

 

16.276 

 

 
 

 

 

    16.276 

 

 

 

Borç ve alacağın mahsubu ve kapanış kayıtları aşağıdaki maddelerde 

gösterilmiştir. 

 

                                

 
                         / 
120 ALICILAR 
      120.02 XYZ Firması 
  320 SATICILAR 
Kur farkının ilgili hesaba alınması 
                                 / 

 

3.933,3 

 

 
 

 

 

3.933,3 

 

 

 

                                

 
 / 
120 ALICILAR 
     120.01 Kardelen A.Ş 
  320 SATICILAR 
 
 
Kur farkının ilgili hesaba alınması 
 /  

 

813,6 

 

 
 

 

 

813,6 

 

                                  

 

                                

 
 / 
320 SATICILAR 
       Kardelen A.Ş 
                                                 120 ALICILAR 
                                                        KARDELEN A.Ş 
                                                 100 KASA 
3 Ay sonra Kardelen A.Ş’nin Barter İşlemlerinden 
doğan alacak ve borçlarının mahsubu ve kalan alacak 
fazlasının bu firmaya nakden ödenmesi 
 

 
    39.333 

 
 
 

    24.414 
    

    14.919 

 

  

                               

 
 / 
907 İZ BEDELİ KIYMETLERDEN ALACAKLILAR 
       Kardelen A.Ş 
                     906 İZ BEDELİ KIYMET. BORÇLULAR 
Kardelen A.Ş ye ödenen $ cinsinden yabancı paranın 
ilgili nazım hesaplardan çıkarılması 
 
 / 

 

9.946 

 
 

 

 

9.946 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’NİN RUSYA VE TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TİCARİ 

İŞLEMLERİNDE BARTER UYGULANABİLİRLİĞİ 

5. Türkiye’nin Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile Ticari İşlemlerinde 

Barter Uygulanabilirliği 

            Barter sisteminin birçok mal ve hizmet ile yapılabileciğini ve her sektörde 

barter işlemlerinin gerçekleştirilebileceğini daha önceki bölümlerde belirtmiştik. Bu 

bölümde Türkiye’nin, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile ticari işlemlerinde mal 

grupları ve hizmet sektörü olarak bartera konu olabilecek olgular üzerinde 

durulmaktadır. 

            5.1. Türkiye’de Çeşitli Kanunlar Açısından Barter İşlemleri 

Ülkemizde barter firmalarının çalışma şartları, ticareti ile ilgili bir mevzuat 

henüz bulunmamaktadır. Ancak sistemin uygulanabilirliği ile ilgili içerdiği unsurlar 

ayrı ayrı kanunlarda tanımlandığı için barter ticareti yapılabilmektedir. Türkiye’de 

yeni bir sektör olarak gelişen barter ticareti; Türk Ticaret Kanunu’nda takas ve 

komisyon hizmeti olarak düzenlenmiş olup ayrıca özel hüküm ifade etmemektedir. 

Barter işlemlerinin esaslarını üyelik sözleşmesi belirlemektedir. Barter sistemiyle 

hangi esaslarda mal ve hizmet alınabileceği, hangi esaslarda mal ve hizmet 

satılabileceği tanımlanmıştır. Barter sistemi uygulamada ihtiyaç duyduğu hukuki 

yapılanma, T.T.K ve Borçlar Kanunu’nda yer alan farklı hükümlerin karma 

sözleşmede kullanılması ile meydana gelmektedir.186 

 

5.1.1. Türk Ticaret Kanunu Açısından Barter İşlemleri 

 

 Barter şirketi, alıcı ve satıcı firmaları karşı karşıya getirmekte ve bunların mal 

ve hizmet alış verişine aracılık etmektedir. Yaptığı bu işlem içinde üyelerden hem 

yıllık üyelik bedeli hem de yapılan işlemler üzerinden komisyon almaktadır. Dolayısı 

                                                
186ARZOVA, Burak. a.g.e., s.24. 
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ile barter şirketinin yaptığı iş, ticaret işleri tellallığıdır. Barter şirketlerinin kuruluş ve 

örgütlenmesi TTK’da özel bir statüye bağlanmamıştır. TTK’nın genel hükümleri 

çerçevesinde kurulup örgütlendiğinden herhangi bir şirket statüsüyle kurulup 

örgütlenebilirler.187 Barter işlemlerinin TTK’da yararlandığı maddeler aşağıdaki 

gibidir. 

 

Madde 1: TTK, Türk Medeni Kanunu’nun ayrılmaz bir cüzüdür. Bu kanundaki 

hükümlerle, bir ticaret hane ya da fabrika yahut ticari şekilde işletilen her hangi bir 

müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlere dair diğer kanunlarda yazılı hususi 

hükümler, ticari hükümlerdir. Hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde 

mahkeme, ticari örf adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. 

Madde 3: Bu kanunda tanzim olunan hususlarla bir ticarethane veya fabrika yahut 

ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işler 

ticari işlerdendir.188 Barter işlemleri de ticari faaliyet kapsamında olduğundan bu 

kanun hükmünde değerlendirilmektedir. 

 

5.1.2. Borçlar Kanunu Açısından Barter İşlemleri 

 

Borçlar Kanununda genel işlem şartları; “Şartname”, “Umumi Şartlar”, 

“Mukavele Şartları”, “Genel Kayıtlar”, “Katılma” olarak adlandırılmakta ve aslında 

hukuki içeriği itibariyle de Özel Hukuk’un Borçlar Hukuku bölümünde yer 

almaktadır. 

 

Genel işlem şartları, müteşebbisin ileride kurmayı düşündüğü ve işletmesinin 

uğraşı alanına giren sözleşmelerin muhteviyatlarının önceden ve tek taraflı olarak 

tayin ve saptanmasını ifade etmektedir. 

 

Barter sözleşmeleri; muhteviyatı barter firması tarafından önceden ve tek 

taraflı olarak tayin edilmiş sözleşmelerdir. 

                                                
187 ÖZKAN, Azzem. a.g.m., s.72. 
188 Türk Ticaret Kanunu. Madde: 1,3. 
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Borçlar Kanunu’nda yer alan şekliyle sözleşme şekilleri ve şartları aşağıdaki 

gibidir. 

— Borçlar Kanunumuz, kural olarak “şekil serbesti" prensibini kabul etmiştir. 

Borçlar Kanunumuzun 11. maddesinin I. fıkrasına göre:"Sözleşmenin sıhhati, 

kanunda açıklık olmadıkça hiç bir şekle bağlı değildir”. 

— Kanun, bir sözleşmenin belli bir şekilde yapılmasını emretmişse, emre-

dilen şekil, kural olarak, “sıhhat şartı”dır. BK. m. 11/2'ye göre: “Kanunun emrettiği 

şeklin kapsam ve etkisi hakkında başkaca hüküm yoksa sözleşme bu şekle 

uyulmadıkça geçerli olmaz”. 

— Kanun belli bir şekle uyulmasına ilişkin kuralları “emredici ”nitelik tedir. 

Taraflar anlaşarak bu kuralları etkisiz kılamazlar. 

— Bir sözleşmenin şekil noksanlığı sebebiyle geçerli olmadığını hakim 

kendiliğinden dikkate alır. Taraflardan her biri de, sözleşmenin kanuni şekle 

uyulmaksızın yapıldığını, batıl(hükümsüz)olduğunu ileri sürmek hakkına sahiptir. 

— Şekle uyulmaması sebebiyle sözleşme batılsa, hataen, yani sözleşmeyi 

geçerli zannederek borcunu ifa eden kimse, verdiğini geri isteyebilir. Borç, 

sözleşmenin geçersiz olduğu bilindiği halde yerine getirilmişse bağışlama vardır. 

— Şekil noksanı sözleşmenin sadece bir kısmına ilişkin bulunuyorsa 

BK,m.20 hükmü kıyasen uygulanır.189 

 

Barter üyelik sözleşmeleri, içeriği barter firması tarafından önceden ve tek 

taraflı olarak tayin edilmiş sözleşmelerdir. Barter firması, satıcı firmanın alacağını 

borçlu firmadan barter sistemi ile tahsil etmekte, Borçlar Kanunu’nda belirtilen 

temsil yetkisini kullanmaktadır. Buna göre temsil: Bir kimsenin mümessil sıfatıyla 

diğer bir kişi adına hukuki işlem yapmasıdır. Barter sisteminde borçlu firma, borcunu 

mal satın aldığı firmaya değil de mal ya da hizmetine talepte bulunan sistemin diğer 

üyelerine satış yaparak ödeme yapar ve bu üçüncü şahıs lehine yapılmış bir akittir. 

Borçlar kanunu’nun 109–111. maddelerinde, borçların sözleşmeye taraf olmayan 

kişilere, diğer bir deyişle “üçüncü şahıslara” ilişkin etkileri düzenlenmiştir. 

 

                                                
189 Borçlar kanunu. Madde:11,12. 
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 Ayrıca barter firması şu yönüyle de Borçlar Kanunu müktesebatı ile ilgilidir; 

barter şirketi, malını barter sistemi ile satan firmaya alacağını diğer barter üyelerinin 

mal ya da hizmetlerinden satın aldırarak tahsil ettirirken üçüncü şahsın fiilini taahhüt 

etmektedir. Bu taahhütünü yerine getirmek için de alacağını belirli bir zamanda 

mal/hizmet satın alarak tahsil edemeyen firmaya, nakit ya da mal/hizmetle ödeme 

garantisi vermektedir.190  

 

5.1.3. Vergi Kanunları Açısından Barter İşlemleri 

 

 Vergi kanunları içerisinde konu Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma 

Değer Vergisi ve Damga Vergisi Kanunları açısından incelenecektir. 

 

5.1.3.1. Gelir Vergisi Kanunu Açısından Barter İşlemleri 

 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 37.maddesinde, “her türlü ticari ve sınaî 

faaliyetlerden doğan kazançlar, ticari kazançtır.” Denilmektedir. Bu sebeple, sistem 

dâhilinde mal satanlar, satışlardan elde ettikleri kazançlardan, barter şirketi ise elde 

ettiği % 2- 5 oranındaki komisyondan ve yıllık barter üyelik aidatından dolayı 

vergiye tabi olacaktır. Buna karşılık söz konusu komisyon ve aidatları ödeyen üyeler 

ise, ödedikleri tutarları ticari kazancın tespitinde indirilebilir gider olarak kayıtlara 

intikal ettirebileceklerdir.191 

 

5.1.3.2. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Barter 

 

 Kurum kazancı, Gelir Vergisi mevzuatına giren gelir unsurlarından terekküp 

eder. Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve 

vakıflara ait işletmelerin kazançları kurumlar vergisine tabidir. Dolayısıyla sermaye 

şirketleri statüsünde kurulabilen barter şirketleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 

1.maddesine göre, Kurumlar Vergisi mükellefidirler. Diğer taraftan Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan muafiyetlerde barter şirketlerine ait 

                                                
190 ARZOVA, Burak. a.g.e., s.24-33. 
191 HATUNOĞLU, Zeynep; BİLGİNER, Mesut. a.g.m., s.72-73. 
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herhangi bir muafiyet ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan 

istisnalarda barter şirketine ait herhangi bir istisna söz konusu olmadığından, barter 

şirketlerinin elde ettikleri ticari kazanç, kurum kazancı olarak vergilendirilmektedir. 

Zira Kurumlar Vergisi kanunu’nun 13. maddesine göre, safi kazancın tespitinde 

Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanmaktadır.192 

 

5.1.3.3. Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Barter 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde “Türkiye’de yapılan ticari, 

sınaî, zirai faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin Katma Değer 

Vergisi”ne tabi olduğu belirtilmektedir. Aynı kanunun 2. maddesinde ise “teslim, bir 

mal üzerinde tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya 

adına hareket edenlere devredilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Yine aynı maddenin 

son bendinde ise “trampa iki ayrı teslim hükmündedir” denilmesi suretiyle barter 

işlemlerinde de her iki tarafın, alıcı ve satıcının, yaptıkları işlemlerin KDV’sine konu 

olduğu belirtilmiştir. Buna bağlı olarak barter şirketinin aldığı komisyon da katma 

değer vergisine tabi olmaktadır. KDVK’nun 26. maddesinde bedelin döviz ile 

hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur 

üzerinden Yeni Türk Lirasına çevrilir denilmektedir. Bu sebeple, Türkiye’deki barter 

şirketlerinin barter işlemlerinde kullanıldığı dolar veya diğer konvertibl paraların TC 

Merkez Bankası tarafından belirlenen ve Resmi Gazete’de günlük olarak yayınlanan 

kurlar üzerinden kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

 

5.1.3.4. Damga Vergisi Kanunu Açısından Barter 

 

Damga Vergisi Kanunu (DVK)’nun 1. maddesine göre kişi veya kurumların 

düzenlediği kâğıtlar nitelikleri itibarıyla DVK’nın da öngörülere uygun olması, 

DVK'na ekli 1 sayılı tablo’da yer alması ve kâğıtların Türkiye’de düzenlenmiş 

olması veya Türkiye’deki hükümlerden faydalanmış olması halinde Damga 

Vergisi’ne konu edilmektedir. Bu sebeple barter genel üyelik sözleşmesi ve ek 

                                                
192 TEKŞEN, Ömer. a.g.e., s.135. 
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sözleşme ile varsa kefalet sözleşmesi Damga Vergisine tabi tutulacak, buna karşılık 

arz ve talep listesi, barter çeki, arz ve talep bildirim formları ise damga vergisine tabi 

tutulmayacaktır.193  

5.2. Barter Sisteminin Türkiye’deki Bazı Sektörlerde Kullanımı  

Modern anlamda barter uygulamaları ülkemizde ilk defa 1994 yılında 

başlamıştır ve bu tarihten sonra giderek artmıştır. Barter ticareti bütün sektörlerde 

uygulanabilir, ülkemizde son yıllarda özellikle aşağıda sıralanacak olan sektörlerde 

gelişerek uygulanmaya devam etmektedir. 

5.2.1. Turizm Sektörü 

Ülkemizde turizm sektörü barter sistemini % 100 randımanla kullanmaktadır. 

Hem yurt içinden hem de yurt dışından firmalar barterla ülkemizdeki turizm 

işletmelerini kullanmak istemektedirler. Özellikle İstanbul dışındaki firmalar internet 

üzerinden rezervasyon yapmaktadırlar. Bu nedenle çok yakın bir gelecekte 

otellerimizin tümü Internet üzerinden rezervasyon sistemine geçecektir.194  

Otellere her geçen gün artan maliyetler getiren boş odaların barter sistemiyle 

nakit akışı bozulmadan değerlendirilmesi, sistemi turizm sektörü açısından oldukça 

önemli hale getirmiştir. Barter sistemiyle çalışan otellerde, boş kalan odalar, yani atıl 

kapasite, firmaların seyahat veya bayilik toplantısı talepleriyle karşılanmakta, buna 

karşılık otellerin pek çok ihtiyacı sistemden temin edilmektedir. Böylece firmalar 

nakit çıkışlarını artırmadan taleplerini karşılarken, oteller de hem atıl kapasitesini 

değerlendirmiş, hem de nakit kullanmadan ihtiyaçlarını karşılamış olmaktadır.  

En kolay barter yapılabilecek sektörlerden sayılan turizm sektöründe maliyet 

unsurunun oldukça önemli olması ve sektörün diğer sektörlerle de iç içe bulunması 

nedeniyle barter uygulaması, apart otellerden devre tatil yatırımlarına, yat ve tekne 

üretiminden seyahat acentelerine, yiyecek-içecek işletmelerinden, uçak ve otomobil 

kiralama şirketlerine kadar uzanan geniş bir yelpazeye hitap etmektedir. Diğer 

                                                
193 HATUNOĞLU, Zeynep; BİLGİNER, Mesut. a.g.m., s.73. 
194 GÜRSOY, Celal. a.g.e., s.46-47. 
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yandan turizm işletmelerinin mobilya, dekorasyon hizmetleri, havalandırma ve 

ısıtma teçhizatları, temizlik, onarım gibi pek çok hizmete ihtiyaç duyması nedeniyle 

söz konusu ürünlerle ilgili üyelere de sistemde satış olanağı sağlanmakta ve mal veya 

hizmet akımı artmaktadır.195  

Ülkemizde sisteme üye olan bir turizm işletmesi nakit ödemeden satın 

alabileceği ürünlerin sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir. 

— Gıda 

— Elektrik-Elektronik Aletler ve Malzemeler 

— Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 

— Reklam, Kiralık Araba Servisi, Matbaa, Promosyon Hizmetleri, Medya 

İlan Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri, Personel Kiralama Hizmetleri, 

Hazır Yemek Servisi, Catering, Parti Düzenleme Hizmetleri-Mobilya 

— Sanayi (Klima ve Güneş Enerjisi Sistemleri, Havalandırma Sistemleri, 

Yangın Söndürme Aletleri v.b.) 

— İnşaat-Mimarlık-Dekorasyon 

— Büro Malzemeleri 

— Bilgisayar 

— Tekstil  

Bütün bu sektörlerden barter sistemi üyesi turizm işletmesi rahatlıkla 

yararlanabilir. Hilton otelleri dünyanın en iyi çalışan barter zincirlerinden biridir.196 

5.2.2. İnşaat Sektörü 

 İnşaat Sektörü olarak Türkiye gerek yurt dışında gerekse yurt içinde yapılan 

yatırımlarla sürekli artan bir potansiyele sahiptir. Özellikle birçok büyük inşaat 

firmamızın Türk Cumhuriyetleri’nde büyük projelere imza atması, yurt içinde de 

düşük faizli konut kredisi mortgage gibi yöntemler sayesinde artan talebi karşılamak 

için sektörün sürekli büyümesi bu sektörde barter’ın önemini arttırmaktadır. İnşaat 

                                                
195 http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcarsamba9.doc#_Toc69048858 (22.04.2007). 
196 GÜRSOY, Celal.  a.g.e., s.46-47. 
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sektöründe önemli bir maliyet malzeme ve işçilik maliyetidir. Bunlarda barter 

sistemiyle rahatlıkla karşılanabilmekte buda firmalarda nakit çıkışını asgari seviyeye 

çekebilmektedir. 

 İnşaat sektöründe müteahhitler barter sistemini eskiden beri kullanmaktadır. 

Bu işlem satın alınan inşaat malzemelerine karşılık daire verilmesi şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra barter sisteminin gelişmesiyle malzeme satıcıları 

sistemden daire alma yerine daha kolay paraya çevirebilecekleri malzemelere yönele 

bilmişlerdir. Ayrıca sisteme mal veya hizmet sunan büyük şirketlerde bu daireleri 

alıp personeline kiralama yoluyla sistemin ve sektörün gelişmesine katkıda 

bulunmuşlardır. İnşaat sektörü canlandığı zaman diğer bütün sektörleri harekete 

geçirecek bir özelliğe sahip olduğundan ülke ekonomisine büyük katkı sağlar bu 

nedenle hem yurt içinde hem de yurt dışına yönelik olarak (özellikle mamul ve yarı 

mamul ihracatıyla) barter sistemi daha fazla kullanmalıdır. 

 Türkiye’de 2004 yılında yaklaşık 496 bin, 2005’te 572 bin konut satıldı. 2006 

yılında ise bu rakam 600 binin üzerinde olması bekleniyor. Türkiye’de tamamlanmış 

konut sayısı henüz ihtiyacı yakalamış değil. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 

rakamlarına göre Türkiye’de 2,5 milyon acil konut ihtiyacı var. TOKİ(Toplu Konut 

İdaresi), bu ihtiyacı % 5–10 düzeyinde tamamlayabilmek için sürekli proje 

geliştiriyor. 

Barter sistemi üye firmalara sunduğu satış artırma, stok eritme, kar payını 

artırma, yeni pazar bulma, ek satış imkânı sağlama, hızlı ve güvenli tahsilât gibi 

imkânlarla inşaat sektöründe yarım kalan inşaatları tamamlama olanağı 

sunmaktadır.197 

 Türkiye’de tüm sektörler için risksiz bir ekonomik model sunan Türk Barter 

International bünyesinde yer alan “Barter İnşaat”, inşaat sektörünü bir araya getirerek 

sektörün önünü açmaktadır. Halen 60’ın üzerinde üyesi bulunan barter inşaat, inşaat 

ve inşaat malzemecileri alıcı ve satıcılarına yönelik alternatif finans modelleri 

sunmaya devam etmektedir. Dünyada 600 binden fazla üyesi olan barter sisteminin 

                                                
197 “Emlakta Stok Eritme Yarışı Başladı”, ekonomix, Ekim, 2006, Yıl:9, sayı:1005, s.37. 
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Türkiye’deki temsilcisi Türk Barter Internatıonal, Barter İnşaat ile  Barter Ortak 

Pazarı’nda bulunan her türlü inşaat alanı, malzemesi arz ve talebini karşılamaya 

yönelik bir platform oluşturuyor. Barter İnşaat’a üye olan firmalar sisteme arz 

ettikleri emlak, gayri menkul, yapı malzemesi, taahhüt, proje ve mimari çizim 

karşılığında 2.200’ün üzerindeki üye firmanın sunduğu 10 binlerce ürün ve hizmet 

alternatifinden yararlanmaktadır.198  

5.2.3. Gıda Sektörü 

Ülkemiz gıda sektöründe dünyanın en şanslı ülkelerinden biridir. 

Tarlalarımızda, denizlerimizde, otlaklarımızda yetişmeyen bir ürün yok gibidir. Bazı 

ürünlerde dünyada en önde gelen sayılı üreticilerden biriyiz. Bazı ürünlerde ise 

istesek bütün dünyaya satacak kadar yetiştirebiliriz. Bu sektör dünyaya açılamayı 

henüz 15 yıldır gerçek anlamda tanımaya başlamıştır. Ambalajlama teknikleri, 

normlar, nakliye sorunları, yeni teknoloji kullanarak üretimde bulunmak, gereksiz 

aracılar yüzünden fiyat yükselmesi, doğru bilgiye zamanında ulaşamama, pazarlama 

tekniklerini geliştirememe, ürün kalitesini arttıramama, ürünü zamanında satamayıp 

bozulmasına neden olarak zarar etme gibi problemler gıda sektöründe doğru bilgi ve 

pazarlama tekniklerini kullanan barter sistemine çok büyük ihtiyaç göstermektedir. 

Dünyanın neresinde hangi ürüne ne zaman ihtiyaç duyulacağı bilinse pazarlama daha 

kolay olacaktır buda barter şirketleri sayesinde gerçekleştirilebilir. 

 Gıda sektöründe toptancılar önemli bir yükü taşırlar bunlar barter sistemiyle 

yurt içinde ve yurt dışında yeni pazarlara ulaşabilmektedirler. Bilgi akışını takip 

ederek potansiyel pazarları kontrol altında tutmak, mevsimine göre doğru 

zamanlamayla devreye girmek zorundadırlar. Bunun içinde dil bilmek, dış ticaret 

mevzuatını bilmek, gümrük mevzuatlarını bilmek, kotaları ve normları bilmek, 

ambalaj yönetmeliklerini bilmek gerekir. Bunun içinde barter sistemi bilgi 

bankalarını kullanabilmekteler. 

 Son olarak gıda sektöründe ürünün son kullanıcıya ulaşmasını sağlayan 

perakendeciler hassas bir şekilde değerlendirilmeli, onlardan gelecek olumlu veya 

                                                
198 “İnşaat Sektörüne Yeni Soluk Barter”, ekonomix, Temmuz, 2005, Yıl: 8,sayı 90, s.44. 
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olumsuz sinyaller hızla değerlendirilerek ürünlerin zamana karşı değerini 

kaybetmeden yeni pazarlara yönlendirilmeleri gerekmektedir bu da bilgi akışının iyi 

olmasını gerektirir. Ayrıca diğer yan sektörlerle de (ambalajlama, dondurulmuş gıda 

v.b) iyi ve kaliteli iletişim gereklidir.199 

5.2.4. Tekstil Sektörü 

 Türkiye’de tekstil sektöründe barter sistemi, henüz yaygın olarak 

kullanılmamaktadır. Oysa Avrupa ve Amerika’da, dünya çapındaki birçok tekstil 

markası kendi isimleriyle barter şirketi kurmuşlardır. Söz konusu tekstil şirketlerinin 

barter organizasyonları kurmalarının amacı, yeni müşterilere ulaşmaktan çok, ihtiyaç 

duydukları mal veya hizmet satın alımlarını barterla yaparak paranın maliyetinden 

kurtulmaktır. Türkiye’de pek çok tekstil firmasının kendi markalarını üretmektense 

yabancı firmaların üreticisi olma yoluna gitmeleri, sektörde yurt içi pazara yönelik 

üretim yapan üreticilerin krizlerden olumsuz yönde etkilenmesine ve tahsilâtların 

gecikmesiyle de zora düşmelerine neden olmaktadır.  

 

 Tekstil sektörü, modadaki hızlı değişimler dolayısıyla üretimin yılda dört kez 

planlanmasını gerektirmektedir. Tekstil firmalarının, değişen trendi yakından takip 

ederek, iç ve dış piyasada rekabet şanslarının olması, ayakta kalabilmeleri için bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle Türkiye’de ağırlığını KOBİ’lerin taşıdığı 

tekstil sektörü mutlaka kaliteye önem vererek kendi markalarını yaratmak ve sektörle 

ilgili dünyadaki gelişmeleri yakından izlemek durumundadır.200 Nitekim Dünya 

piyasaların da tekstil sektöründe belirli bir paya sahip olan Türkiye, Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin bu sektördeki büyümesi karşısında tekstil sektöründe krizler 

yaşamıştır. Bu nedenle paranın maliyetini düşürmek için ve yeni pazarlar bulabilmek 

için tekstil sektöründe barter sistemini yaygın olarak kullanmamız gerekmektedir. 

 

                                                

199 GÜRSOY, Celal; Bartering 2. kitap, Türkiye’de barter (takas)ticaretinin kullanıldığı sektör-
ler, Bursa, 2000, s.83–88. 
200 TEKŞEN, Ömer. a.g.e., s.53. 
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 Türkiye’de Tekstilya Tekstil Terbiye İşletmeleri dış ya da iç pazara hitap 

eden her türlü firmaya, ham ya da mamul kumaş tedarik edebileceğini hazır giyim 

yönüyle de gecelik, switşort, eşofman takımları v.s ürünlerle barter sistemine 

girebileceğini karşılığında bartera üye otellerin hizmetlerinden ve ofis ve büro 

malzemeleri tedarikinden de sistemden yararlanabileceğini bildirmiştir.201 

 

5.2.5.Hizmet Sektörü 

 

Hizmet sektörü bünyesinde turizm, bankacılık, sigortacılık, sağlık v.b alt 

sektörleri bulundurur. Sektör içinde yer alan küçük ve büyük ölçekli işletmeler 

tüketicilere ve/veya müşterilere hizmet sunmaktadır. 

 

Ekonominin gelişmesiyle doğru orantılı olarak gelişen bu sektör, içermiş 

olduğu emek-yoğun üretim yani istihdam yaratma özelliği nedeniyle aynı zamanda 

ekonomiye katkı sağlamaktadır.202 

 

Hizmet sektöründe barter sisteminin kullanılışı birbirine çok benzediği için 

sağlık, eğitim, danışmanlık, sigortacılık gibi birbirine uzak sektörleri de bir araya 

getirebilmektedir. Danışmanlık adı altında her türlü hizmet veren firmalar ve kişiler 

barter sistemini sorunsuzca kullanmaktadır. Sistemde üyelere hizmet veren avukat, 

muhasebeci ve diğer danışmanlar mevcuttur. Eğitim konusun da okullar, oteller veya 

hastahaneler gibi tüketim malzemeleri kullandığından satın alım olanakları çoktur. 

Barter sisteminde satın alımın kolay olduğu yerde satış ta kolay olmaktadır. Özellikle 

özel okulların ücretlerinin yüksek olması talebi düşürmüştür dolayısıyla bu sektörü 

bartera yönlendirmiştir. 

Sağlık sektörü bartera yeni katılan bir sektördür. Hastaneler tüketimi çok olan 

kuruluşlardır sisteme hizmet sunarak karşılığın da bu tüketim malzemelerini ve 

gerekli araç gereci alabilirler.203 

                                                
201 “Tekstilya Ürünleri Barter’da”, Barter Finans Dergisi, Şubat, 2004, sayı:2, s.14. 
202GÜNLÜ, Ebru. a..g.m., s.2. 
203 GÜRSOY, Celal. a.g.e., s.83-88. 
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Hizmet sektöründe bazı örnekler verecek olursak; ünlü sanatçı Seda Sayan bir 

tüp bebek merkeziyle barter anlaşması yaparak 3 yılda 15 çocuğun dünyaya 

gelmesini sağlamıştır. Karşılığında da her çocuk doğduğunda bu tıp merkezinin 

reklâmını yapmaktadır.204 

 

 Sporda da barter kullanılmaya başlanmıştır, Türk Barter’ın 1.lig kulüplerine 

yönelik projesi ile kulüplerin futbolculara olan borçlarının tümünün barter 

havuzundan ödenebilmesini, kulüp arayan futbolcuların barter karşılığında istedikleri 

kulüplere gitmelerini ve takımların kamp, konaklama, yemek, büro malzemeleri gibi 

ihtiyaç duydukları konularda hizmet ve mal alımı yapabilmelerine imkân sağlıyor. 

Bu sistemde İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) isim bedelini ARAS’a satarak 

karşılığında doğan alacağını Orhun Ene, Harun Erdanay gibi basket bolcuların 

ödemelerinde kullanmıştır.205 

 

 Barter sigorta uygulaması Türk Barter Ortak Pazarı üyelerinin ek maliyet 

yüklenmeden stoklarındaki ürün ve mevcut hizmetlerini değerlendirecek, sigorta 

ihtiyaçlarını zamanında ve tam olarak karşılanmasına dayanıyor. Barter sigorta 

şirketlerinin Barter Ortak Pazarı’ndaki hazır sigorta taleplerini karşılaması, sisteme 

satış yaparak girmesini sağlamaktadır. Böylece kendi ürünü ile barter kredisini elde 

eder. Ayrıca Barter Ortak Pazarı’nda bulunan firmalar yangın, nakliyat, kaza, 

mühendislik, zirai sigortalar konusunda potansiyel müşteri konumundadırlar. 

Firmalarda çalışan personelde hayat ve sağlık sigortaları konusunda büyük bir pazar 

oluşturmaktadır. Sigorta şirketi, belirleyeceği bir bütçe dahilinde satışlara aralıksız 

devan etme şansına sahiptir.206 

 

Barter sistemiyle hizmet sektörü hizmetlerini somut varlıklara 

dönüştürmektedir. Barter sistemi birçok mal ve hizmet için, nakit harcamadan kredi 

kullanılmasını ifade ettiği için ve hizmet sektörünün talebi de gerekli mal ve 

                                                
204 http://arsiv.sabah.com.tr/2006/03/23/gny/gny104-20060323-200.html (26.05.2007). 
205“Futbolda Kurtuluş Reçetesi Barter Sistemi”, ekonomix, Eylül 2006, Yıl: 9, sayı:104, s.20-21. 
206 “Sigortacılık Sektörü Barter İle Büyüyor”, ekonomix, Ağustos 2006,Yıl 9,sayı:103,s.20. 
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hizmetleri temin etmek olduğundan, sektörde barter sistemi önemli ölçüde 

kullanılmaktadır.  

5.2.6. Medya Sektörü 

 Takas uygulamasının en çok görüldüğü sektör medya sektörüdür. Medya 

kuruluşları kendilerine reklam karşılığı olarak gelen ürünleri değerlendirmek, reklam 

saniyesi, santim, sütun, bilboard vb. satacak yeni müşterilere ulaşmak için barter 

sistemini kullanarak ve büro makineleri, personel giderleri, promosyon vb. 

giderlerini barterla karşılayabilmektedirler. Buna göre, 2002 yılında 12 milyon dolar 

2003 yılında 10 milyon dolar barter geliri sağlayan TRT (Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumu) bu dönemde yaklaşık 38 milyon dolar barter uygulamasından kazançlı 

çıkmıştır. Stüdyo inşaatı yapımı, binaların doğal gaza dönüşümü, vericilerin bakım 

ve tadilatı, her türlü yolcu ve kargo taşımacılığı gibi yüksek maliyetli bir çok hizmeti 

barter karşılığı sağlarken reklam süresi doluluk oranı ve sponsorluk gelirlerinde de 

artış sağlamıştır.207 

Ülkemizde Türk Barter hizmet yelpazesi içinde Barter Medya Medya 

sektöründen gelen talepleri karşılamak amacıyla oluşturulmuştur. Üye şirketlerin 

medya beklentilerini karşılarken tüm mecraları bünyesinde toplayarak hizmet 

vermektedir. Barter sistemiyle reklam verenler hizmetlerini çok daha rahat satarak 

karşılığında mecbur kalmadıkları, ihtiyaç duydukları mal ve hizmeti satın 

almaktadırlar. Medya şirketleri barter sistemi sayesinde ihtiyaç talep ettikleri ürünleri 

aldıkça barter ile gelen teklifleri de geri çevirmemekte, sunulan ürünlerle Barter 

Ortak Pazarı’nda başka alıcıların talepleri karşılanmaktadır.208 

5.2.7. Bilgisayar Sektörü 

1980’li yıllarda üreticilerin Amerika ve Uzak Doğu’da yoğunlukta olduğu 

dönemlerde ülkemiz bilgisayar sektörü için daha çok bir tüketim toplumu 

karakterindeydi. Üretilen hiçbir şey yoktu aradan geçen 20 yıl içinde önemli atılımlar 

                                                
207 TEKŞEN, Ömer. a.g.e., s.53. 
208 “Barter Medya Dergi Portföyü”, ekonomix, Ekim 2005, Yıl 8, Sayı:93, s.38. 
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ve gözü pek yatırımcılar sayesinde birçok konuda üretici ülke konumuna geçtik. Bir 

bilgisayarı imal etmek için gereken 14–18 arasında değişen komponentlerin (yapı 

taşlarının) bir kısmı imal edilmekte, bir kısmı da ithal edilmektedir. Neticede ortaya 

çıkan bilgisayar adı ne olursa olsun birçok ülkenin ortak ürünü olmaktadır. 

Pazarlama safhasında işin Hard-ware denilen mekanik kısmı fazla kar bırakmamakta 

Soft-ware denilen program ve periyodik bakımlardan ileriye dönük para 

kazanılmaktadır. Bilgisayar sektöründe bakım ve diğer servis anlaşmaları sınırsız 

barterla yapılabilmektedir. Ayrıca hizmet sektörlerinin hepsinde olduğu gibi 

bilgisayar programcılığında da sınırsız barter mümkündür ve web sayfası düzeni 

reklamlar, bağlantılar hep barter ile yapılmaktadır.209 

           5.3. Türkiye Rusya Arasındaki Ticari İşlemlerde Barter Uygulanabilirliği 

           Tarih, kültür ve ortak coğrafyadan kaynaklanan Avrupa ve Asya özelliklerini 

paylaşan Türkiye ve Rusya’nın ilişkileri köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Türkiye, 

SSCB’nin dağılmasının ardından kurulan Rusya Federasyonu’nu 1992 yılında 

tanımış ve 25 Mayıs 1992 tarihinde “Türkiye ile Rusya Federasyonu Arasındaki 

ilişkilerin Esasları Hakkında Antlaşma” imzalanmıştır. Soğuk Savaş döneminin 

ardından Rusya’nın çoğulcu demokrasiye ve pazar ekonomisine yönelmesi ile yeni 

bir zemine oturmuş ve yeni işbirliği imkan ve perspektifleri ortaya çıkmıştır. Her iki 

ülke ilişkilerin geliştirilmesi yönünde ortaya çıkan imkanları değerlendirerek, 

karşılıklı güven ve iyi komşuluk zeminini güçlendirmeye, işbirliği alanlarını 

çeşitlendirerek derinleştirmeye yönelik adımlar atmışlardır. Bu adımlar geçen zaman 

zarfında sonuçlarını vermiştir. 

1967 yılında, SSCB ile aramızda SSCB tarafından bazı sanayi tesislerin inşa 

edilmesi amacıyla ülkemize yönelik yaklaşık 200 milyon dolar tutarında kredi 

açılmış ve bu krediye ait yıllık taksit ve faizlerin geri ödemelerinin ülkemiz menşeli 

mallarla yapılması esasına dayanan bir anlaşma imzalanmıştır. Bu Türk mallarının 

SSCB piyasasına girmesine ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesine 

                                                

209 GÜRSOY, Celal. a.g.e., s. 114-115  
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yol açmıştır. Bu dönemde Rusya’nın sağladığı düşük faizli krediler ve teknik 

destekler sayesinde; Seydişehir Alüminyum Tesisleri, İskenderun Demir-Çelik 

Tesisleri, Oyma pınar Hidroelektrik Santrali, Aliağa Petrol Rafinerisi, Bandırma 

Sülfürik Asit Tesisi, Artvin Levha Fabrikası, Çayır Ova Cam Fabrikası gibi Türkiye 

sanayisi için önemli olan sanayi kuruluşlarının finansmanı sağlanmıştır. 1995 yılında 

ise bu anlaşma sona ermiştir.210 

 

Rusya –Türkiye ilişkileri son dönemde çok iyi gitmektedir. Tarafların 

ekonomi üzerinden gelişen ilişkileri uluslararası sistem ve egemenlik algılayışlarıyla 

gelişmektedir. İki devlet arasındaki siyasi yakınlaşma ekonomik yakınlaşmalarla ve 

işbirlikleriyle desteklenmektedir. Bu çerçevede ekonomik ve stratejik ortaklık 

üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Hükümetler arası seviyede Rus-Türk 

ticaret ve ekonomik işbirliğinin konularının takip etmek amacıyla karma ekonomik 

komisyon kurulmuştur. Komisyon çerçevesinde, enerji, sanayi ve teknolojiler, 

yatırım ve taahhüt işleri, ulaştırma, ulaştırma, standardizasyon ve meteoroloji olmak 

üzere beş ortak çalışma grubu kurulmuştur. 1984 yılında barter anlaşmalarıyla 

Rusya’da yıldızı parlayan Türk yatırımlarının artık bir duraksama yaşadığı 

görülmektedir. Rusya’da barter sistemiyle Türk iş adamlarının iş yapabilmeleri için 

öncelikle ihtiyaç duydukları bilgilere en kısa zamanda ulaşabilecekleri ve ürünleri 

doğru yerlere pazarlaya bilmeleri için ticari danışmanlık hizmeti verebilecek bir 

organizasyonun inşası gereklidir. 

 Günümüzde Rusya ekonomisinin petrol, doğal gaz ve madenlere bağımlı 

olduğunu görmekteyiz ve ekonomideki büyümenin ağırlıklı olarak bu sektörlerde 

gerçekleştiğini görüyoruz. Rusya doğal gaz rezervlerinde dünyada birinci sırada, 

kömür rezervinde üçüncü sırada, petrolde ise ilk on içerisinde yer almaktadır. 

Buradan da Rusya’yla Türkiye arasında yapılabilecek barter işlemlerinde ağırlıklı 

olarak bu sektörlerden faydalanılabileceği açıktır. Rusya federasyonunun yapım ve 

inşaat, organize sanayi bölgesinin olmaması bunun inşa edilmesinde ve gıda 

sektöründe Türkiye’den faydalanabileceği görülmektedir. 

                                                
210 Konya Ticaret Odası. Rusya Federasyonu Ülke Raporu, Haziran, 2006, s.18–21. 



 218 

 Tezimizin üçüncü bölümünde verilen dış ticaret verileri ve Rusya–Türkiye 

ikili ticaret sayısal değerlerine bakıldığında Rusya ile ticaret hacmimizin 2005 yılı 

itibari ile on beş milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Başbakan 

Recep Tayip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin arasında yapılan 

görüşmelerde bu rakamın yirmi beş milyar dolar seviyesine çekilme hedeflerinin 

olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yine bu çizelgelerden Rusya Federasyonunun genel 

ihracatımız içindeki payının % 3 civarlarında genel ithalatımız içindeki payının ise % 

7 civarında ve sürekli arttığı görülmektedir. 

 Dış Ticaret Müsteşarlığından almış olduğumuz (21.02.2007 tarihinde) 

fasılalara göre ihracat ve ithalat değerlerini incelediğimizde; Türkiye’nin Rusya 

Federasyonu’na ihracatında 1996–2005 verilerinde ihracatımızın makineler ve 

ulaşım araçları sektöründe ağırlıklı olarak gerçekleştiği görülmektedir. Özellikle son 

yıllarda Türkiye’de otomotiv sektöründe yapılan yerli ve yabancı yatırımlar bu 

sektörün çok hızlı gelişmesini ve ihracatta önemli bir konuma yükselmesini 

sağlamıştır. Bu sektör incelendiğinde otomotiv sanayi ürünleri, büro makineleri ve 

haberleşme cihazları, enerji üreten makine, diğer elektriksiz makineleri içerdiği 

görülmektedir. 

Sanayi ürünleri incelendiğinde ağırlıklı olarak kimyasalların, plastiklerin, 

diğer yarı mamullerin (hazırlanmış deri, postlar, kauçuk vb.), makineler ve ulaşım 

araçlarının, dokumacılık ürünlerinin ve hazır giyim eşyalarının olduğu 

görülmektedir. 2005 yılı sanayi ürünleri ihracat toplamı 1.917.254 bin dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

 Tarımsal ürünler incelendiğinde ise; gıda maddelerinin (canlı hayvan, 

hububat, meyve ve sebze, hayvan yemi) ağırlıklı olduğu görülmektedir. 2005 yılında 

toplam tarımsal ürünler ihracatı 403.262 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Son olarak da ihracatımızın dokumacılık ürünleri (2005 yılında toplam ihracat 

değeri 461.759 bin dolar) ve diğer tüketim malları (sıhhi tesisat, mobilya, seyahat 

eşyası, ayakkabı, mesleki bilimsel ölçü ve kontrol cihazları) sektöründen oluştuğu, 

bu sektöründe 2005 yılında gerçekleştirdiği toplam ihracat değerinin 154.785 bin 
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dolar olduğu görülmektedir. 

 Rusya’dan ithalatımız incelendiğinde ise, yine 1996–2005 arası Dış Ticaret 

Müsteşarlığı verilerine göre; ithalatımızda en önde gelen sektörün madencilik 

(mineral) ürünleri olduğunu görmekteyiz. Bu sektörde önemli kalemlerden birinin 

doğal gaz olduğu görülmektedir. Türkiye 1987’de Rusya’dan 25 yıllık doğal gaz 

alım anlaşması yapmıştır. Bu çerçevede 2008 yılında Rusya’dan alacağımız doğal 

gazın otuz milyar dolar civarında olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye Rusya’dan iki 

hat üzerinden doğal gaz almaktadır bunlardan birincisi Batı hattı diğeri de 2005 yılı 

sonlarında tamamlanan ve açılışı yapılan Mavi Akım Boru Hattıdır. Madencilik 

ürünleri arasında, kömür, petrol ve ürünleri, elektrik enerjisi de önemli bir paya 

sahiptir. İthalatımızda 2005 yılında madencilik ürünlerinin ithalatının 10.513.023 bin 

dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu da bu kalemin Türkiye’nin enerji 

bağımlılığı konusun da önemli ipuçları verdiğinin göstergesidir. Türkiye’nin 2005 

yılı toplam ithalatının 116.774 milyon dolar olduğu göz önüne alınırsa enerjinin 

bunun çok önemli bir bölümünü oluşturduğu görülmektedir. 

 Rusya’dan ithal ettiğimiz diğer önemli sayılabilecek kalemler sanayi 

sektöründedir. Bu kalemler; demir ve çelik, kimyasallar (plastik ürünleri, eczacılık 

ürünleri ve diğer kimyasallar)ve diğer yarı mamullerdir. Bu kaleminde 2005 yılı 

gerçekleşme oranı 2.087.607 bin dolardır. 

 Bu analizlerden sonra ithalat ve ihracat kalemlerimiz karşılaştırıldığında 

Türkiye ile Rusya arasında gerek mal gerekse hizmet sektörün de gelişmekte olan 

ticaretimizde Türkiye aleyhine büyüyen açığın kapanmasında yapmış olduğumuz 

enerji ithalatının özellikle doğal gazın barter sistemiyle yapılarak karşılığının da 

tarımsal ürünler, makine teçhizat ve otomotiv, nakliye araçları, sanayi ürünleri tekstil 

ürünleri ve diğer ürünlerle ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca Türk inşaat sektörünün 

2004 verilerine göre Rusya’da alınan 785 proje bedeli olarak yaklaşık 14 milyar 

dolar düzeyinde toplam faaliyet hacmini gerçekleştirdiği görülmektedir. 2005 yılında 

ise müteahhitlerimiz Rusya’da 2,54 milyar dolar değerinde müteahhitlik projesi 

üstlenmiştir. Doğal gaz hesabıyla alınan büyük çaplı işlerle pazara giren 

müteahhitlerimiz birçok önemli ve kalıcı projeye imza atmıştır. Perakende mağaza 
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sektörünün Rusya’da önemli faaliyetlerinin olması, turizm de her yıl yaklaşık bir 

milyon Rus turistin ülkemize gelmesi ile hizmet sektöründe de barter olarak karşılık 

verebileceğimiz unutulmamalıdır. Bu sayede barter yolu ile Rusya ile olan ticaret 

açığımızı kapatabiliriz. 

5.4. Türkiye Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticari İşlemlerde Barter 

Uygulanabilirliği 

 Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri’yle sektörler ve alt sektörler itibariyle 

yapabileceği ortak işler genel olarak; Türk Cumhuriyetleri’ndeki mevcut yer altı 

zenginliklerini çıkarıp işlemeye yönelik sanayileşmede yeni sanayi tesisleri inşası ve 

mevcut sanayi tesislerinin modernizasyonu, işletilmesi, genişletilmesi, bu tesislerdeki 

mevcut araç gereçlerin teknolojiye adaptasyonu, taşımacılık ve hizmet sektöründe 

yeniliklere ayak uyduracak bilgi ve teknolojinin transferi,inşaat sektöründe yapılacak 

yatırımlar, eğitim sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar şeklinde  

sıralanabilir.211 

 Türkiye Türk Cumhuriyetleri’ndeki projelere finansman ve bilgi desteği 

sağlayabilecek güçtedir. Aşağıda Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile ticaretinde 

barter uygulanabilirliği ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

5.4.1. Türkiye Azerbaycan Arasındaki Ticari işlemlerde Barter 

Uygulanabilirliği 

Pazar ekonomisine geçiş sürecindeki Azerbaycan’ın dış ticaret hacmi sürekli 

büyümektedir. Buna rağmen Türkiye ile dış ticaret hacmi istenilen seviyede değildir. 

Türkiye–Azerbaycan arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler incelendiğin de 

Azerbaycan la son dönemlerde ikili ilişkileri geliştirmek için birçok anlaşma 

imzalanmıştır. Bu anlaşmalar ikili ilişkilerde ticari ve siyasi hayata yön vermektedir. 

Özellikle 12 Mart 2001’de yapılan anlaşma ile 2004–2018 yılları arasında 

                                                

211 GÖKDEMİR, Levent. Dış Ticaret (Teori Politika) ve Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arsıda 
Dış Ticaret, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya, 1996, s.121. 
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Azerbaycan Türkiye’ye doğal gaz satacak ve bu da ülkemizin doğal gaz ithalatında 

Rusya’nın tekeline alternatif olacaktır. 

Son yıllarda Türkiye’nin bölgeye yönelik dış politikası petrole ve Bakü-

Ceyhan boru hattına endekslenmiştir. Bu hatla birlikte, Hazar petrolü Türkiye 

üzerinden dünya pazarına ulaşacaktır. Azerbaycan Bağımsız Devletler Topluluğu 

ülkeleri arasında en büyük üçüncü petrol üreticisidir. Petrol ve gaz üretimi 

ekonominin bel kemiğini oluşturmaktadır. Ayrıca iyi bir pamuk ve tütün 

yetiştiricisidir. Sektörel bazda enerji sektörü gelişmektedir, bu sektöre bağlı olarak da 

taşımacılık ve inşaat sektörü gelişmektedir. Temel sanayi dalları ise, petrol araştırma, 

sondaj makineleri üretimi, kimyasallar, yiyecek ve içecek, tekstil, elektronik ve metal 

işleme şeklindedir. 

Dış ticaret hacminin son dönemlerde sürekli büyümekte olduğu Dış Ticaret 

Müsteşarlığı 1996–2005 verileri incelendiğinde görülmektedir. Azerbaycan’ın 2005 

yılı dış ticaret hacmi 8.558,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, Türkiye ile dış ticaret 

hacmi 2005 yılı itibariyle 800 milyon dolara ulaşmıştır. 

Yine Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 1996–2005 verilerine göre Azerbaycan–

Türkiye arasındaki ikili ticarette genel olarak ihraç ve ithal kalemleri şöyledir; 

Türkiye’nin ihracatında sektörel olarak bakıldığında, en yüksek değerlerin 

sanayi sektöründe olduğu görülmektedir. Bu sektörün 2005 yılı değeri 426.940 bin 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu sektörde ağırlıklı olan kalemler aşağıdaki gibi 

açıklanmaktadır. 

 Kimyasallar (diğer kimyasallar, plastikler, eczacılık ürünleri), demir ve çelik, 

diğer yarı mamuller (hazırlanmış deriler, kauçuk, mantar ve ağaç mamulleri, metal 

dışı mineral mamuller), makineler ve ulaşım araçları (otomotiv sanayi ürünleri, büro 

makineleri ve haberleşme cihazları, diğer makine ve ulaşım araçları) makineler ve 

ulaşım araçları 2005 yılında 123.884 bin dolar olarak sanayi sektöründe önemli bir 

paya sahiptir. Ayrıca sanayi sektöründeki diğer kalemleri dokumacılık ürünleri, hazır 

giyim, diğer tüketim malları olarak sıralamak mümkündür. 



 222 

Sanayi sektöründen sonra tarımsal ürünler ve madencilik ürünlerinde de 

yaklaşık olarak 2005 yılı baz alındığında 100.000 bin dolarlık ihracat 

gerçekleştirdiğimiz görülmektedir. 

Buna karşılık Türkiye’nin Azerbaycan’dan ithalatı sektörlere göre 

incelendiğinde; madencilik ürünlerinin(petrol ve ürünleri, petrol gazları, doğal gaz, 

elektrik enerjisi ) yaklaşık olarak 2005 yılında 222.235 bin dolar ile ilk sırada olduğu 

görülmektedir. Tarım, sanayi ve diğer ürünlerde kayda değer bir ithalatın olmadığı 

görülmektedir. Bu da Azerbaycan’dan ithalatımızda çok dar bir ürün çeşitliliğinin 

olduğunu göstermektedir. Bu değerlendirmelerin ardından, Türkiye-Azerbaycan 

arasındaki ticarette barter olarak Türkiye’nin ithal edeceği petrol ve türevlerine 

karşılık ihraç ettiği yukarda sayılan sanayi ürünleri, makine ve teçhizat, nakliye 

araçları ve taşımacılıkta kullanılan modern araçları ayrıca tarımsal ürünleri 

gösterebiliriz. Azerbaycan’ın genel ithalat kalemlerinin tezin üçüncü bölümünde 

gösterildiği üzere makine, mekanik aksesuar, elektriksel araçlar, nakliyat teçhizatı, 

gıda maddeleri ve hazır yiyecekler (Azerbaycan nüfusu 2005 yılında 8.39 milyon kişi  

ve bu maddelerin çoğu ithalat  sayesinde karşılanıyor.), mineral ürünler olduğu ve 

toplamın 2005 yılında yaklaşık olarak 2.825 milyon dolar olduğu görülmekle birlikte 

bununda yaklaşık 500 milyon dolarının Türkiye’den karşılandığı görülmektedir. 

Barter ile bu oran artırılabilir. 

Azerbaycan ticaretin yanı sıra yatırım alanında da Türk iş adamlarınca tercih 

edilen bir ülkedir. Bu bağlamda bir çok Türk şirketi Azerbaycan’da ortaklıklar 

kurmuşlar ve yatırımlarda bulunmuşlardır. Sattıkları makine ve teçhizatlar 

karşılığında ya da hizmetleri karşılığında orda ürettikleri malları ya da karşılığını 

petrol ve gaz olarak barter şeklin de ülkemize getirmeleri olasıdır. Petrol sanayi, 

telekomünikasyon, inşaat sektörü, taşımacılık, imalat sanayi, hizmet ve ticaret 

sektörlerinde 100’den fazla şirket kurulmuştur. Bu şirketlerin yaptıkları yatırımlar, 

üretikleri mallar, barter işlemlerinde iki ülke arasında mal ve hizmet takas aracı 

olarak kullanılabilir. 
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5.4.2. Türkiye Kazakistan Arasındaki Ticari İşlemlerde Barter 

Uygulanabilirliği 

 Kazakistan büyük petrol rezervlerine, diğer mineral ve metal kaynaklarına 

sahip, geniş yüz ölçümü ile tarım ve hayvancılıkta da önemli bir potansiyeli olan bir 

ülkedir. Ülke ekonomisi artan petrol ihracatı ve enerji sektörüne giren yabancı 

yatırımcılar sayesinde yüksek büyüme oranlarına ulaşmıştır. 

 İhracatında genel olarak mineral ürünleri, temel metaller ve ilgili maddeler, 

kimyasal ürünler, sebze üretimi, değerli taşlar, tekstil ürünleri yer almaktadır. 

İthalatında ise; makineler, mekanik aksesuarlar, elektriksel araçlar, nakliyat teçhizatı 

yer almaktadır. 

Türkiye’nin ihracatında fasılalara bakıldığında; sanayi sektörünün payının en 

fazla olduğu, bu sektörde kimyasallar 2005 rakamlarıyla 72.909 bin dolar  (plastikler, 

eczacılık ürünleri, diğer kimyasallar), diğer yarı mamuller 73.735 bin dolar 

(hazırlanmış deriler ve postlar, kauçuk mamulleri, metal dışı minareler ve metal 

eşya), makineler ve ulaşım araçları 131.166 bin dolar (otomotiv sanayi ürünleri büro 

makineleri ve haberleşme cihazları, enerji üreten makine, diğer elektriksiz makine ), 

dokumacılık ürünleri 43.600 bin dolar, diğer tüketim malları 73.481 bin dolar, olarak 

gerçekleşmiştir..Bu sektörün 2005 yılı toplamı yaklaşık 406.996 bin dolardır. 

Madencilik ürünleri (maden cevherleri ve döküntüler, mineral yakıtlar ve mineral 

yağlar, demir dışı metaller) ve tarımsal ürünler (gıda maddeleri, tarımsal 

hammaddeler) sektörlerinin toplamı ise yaklaşık olarak 43.800 bin dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

 Türkiye’nin Kazakistan’dan yapmış olduğu ithalatta fasıllar bazında önem 

derecesine göre ve DTM 1996–2005 verilerine göre aşağıdaki kalemler yer 

almaktadır. Madencilik ürünleri sektöründe  (maden cevherleri ve döküntüler, 

mineral yakıtlar ve mineral yağlar mineral yakıtı olarak 109.504.bin dolar ile doğal 

gaz ve son olarak da demir dışı metaller bunların değeri de 405.742 bin dolar ) 

toplam 524.336 bin dolarlık ithalat 2005 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu kalem 

Kazakistan’dan ithalatımızın miktar olarak en yüksek olduğu maddesidir. Diğer 
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sektörlere veya fasılalara bakıldığında ise tarımsal ürünler ve sanayi sektörlerinin 

1996–2005 dönemin de zaman zaman artıp azaldığı fakat toplam ithalattaki payının 

hiçbir zaman çok yükselmediği görülmektedir. Nitekim bu iki sektörün 2005 

yılındaki toplam hacminin yaklaşık 34.500 bin dolar olduğu görülmektedir. 

Kazakistan Türk yatırımlarının Orta Asya’da en yoğun olduğu ülkelerden 

biridir. Kazakistan’daki Türk yatırımlarının değeri yaklaşık olarak 4,5 milyar 

dolardır. Bu yatırımlar petrol sektörü, Telekomünikasyon, Otel işletmeciliği, alış 

veriş merkezleri ve perakende mağazalar, eğitim, bankacılık ve inşaat sektöründe 

önemli olarak kendini hissettirmektedir. 

Türkiye Kazakistan’dan ithal edeceği demir dışı metaller ve doğal gaz’a karşı 

İhraç ettiği yukarı da sayılan ürünleri barter işlemlerinde kullanabilir. Ayrıca Türk 

yatırımlarının Kazakistan’da her sektörde yapılıyor olması özellikle Kazakistan’ın 

başkentinde bir çok Türk inşaat firmasının iş yapmakta olduğu göz önüne 

alındığında, inşaat malzemesi teknik eleman ve ekipman tedariki, danışmanlık gibi 

hizmetlerde barter işlemlerine konu olabilir. Türk şirketlerinin yaptığı bu yatırımlar 

ithalatımıza konu olan mallara karşılık sayılabilir. Özellikle TPAO (Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı), Kazakistan’da kurmuş olduğu ortak teşebbüsle iki yüz 

milyon doların üzerinde bir yatırım yapmıştır yapılan çalışmaların karşılığı petrol 

olarak barter işlemlerine uygulanabilir. Böylece Türkiye’nin enerji ihtiyacının bir 

kısmı bu yolla karşılanabilir. Buda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 

devamlılığına katkı sağlar. 

5.4.3. Türkiye Türkmenistan Arasındaki Ticari İşlemlerde Barter 

Uygulanabilirliği 

 Türkiye Türkmenistan’ın bağımsızlığının ardından yapılanma sürecinde 

Eximbank kredileriyle destek olmuştur. Günümüzde de Türkmenistan’ın çeşitli 

projelerine kredi desteği vererek karşılığında barter sistemiyle doğal gaz alarak enerji 

ihtiyacının bir kısmını giderebilir. 

 Türkmenistan 2,8 trilyon m³ doğal gaz rezerviyle dünya’nın üçüncü büyük 
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doğal gaz üreticisidir. Dış ticaretindeki temel maddeler tezin üçüncü bölümünde 

sunulduğu gibi ihracatta; doğal gaz, ham petrol ve petro-kimyasallar, pamuk ipliği, 

pamuklu kumaşlardır. İthalatta ise; makine, nakliye araçları, temel imalat 

malzemeleri, yiyecek ve canlı hayvanlardır. 

Türkiye’nin Türkmenistan’a ihracatındaki fasıllar incelendiğinde ise; yine 

DTM’nin aynı dönem verilerine göre, sanayi sektörü diğer Türk Cumhuriyetleri’ne 

olan ihracatımız da olduğu gibi önde gelmektedir. Bu sektörde; demir ve çelik 5.808 

bin dolar, kimyasallar (plastikler, eczacılık ürünleri, diğer kimyasallar) 29.019 bin 

dolar, diğer yarı mamuller de (hazırlanmış deriler postlar ve mamulleri, kauçuk 

mamulleri, ağaç mamulleri, kağıt karton ve bunlarla ilgili mamuller, alçı, çimento 

cam ve cam eşya, metal eşya) 45.385 bin dolar, makineler ve ulaşım araçlarının 

39.703 bin dolar(bu kalem de enerji üreten makineler ağırlıktadır.) diğer tüketim 

mallarının da (sıhhi tesisat, mobilya, seyahat eşyası, ayakabı vb.) 24.443 bin dolar 

olarak gerçekleştiği görülmekte, arım sektörü (canlı hayvan, hububat, meyva, sebze, 

tabii bal, hayvan yemleri, içki tütün ve mamulleri, tarımsal hammaddeler) ve 

madencilik sektörü toplamının da 23.000 bin dolar civarında olduğu görülmektedir. 

 İthalat fasıllarında ise; sanayi sektörün de dokumacılık ürünleri 86.044 bin 

dolar ve kimyasallar 20.607 dolar olarak bu sektörü canlı tutuğu görülmektedir. 

Madencilik ürünleri içerisinde mineral yakıtlar 34.359 bin dolar olarak ve tarımsal 

ürünler 18.037 olarak ithalatımızı oluşturmaktadır. 

 Türkiye Türkmenistan’dan ithal adeceği doğal gaz, elektrik (ülkemiz ile 

Türkmenistan arasında 2003 yılında yıllık 300 milyon kw/s (10 milyon $)’lık elektrik 

enerjisi anlaşması yapılmış ve 2004 Şubat ayında bu rakam 600 milyon kw/s 

çıkartılmıştır.) ,petrol ve pamuk karşılığında barter işlemleri için ihraç ettiği yukarıda 

sayılan ürünleri kullanabilir. 

Türk firmaları enerji alanındaki yatırımlarda sadece rafinelerinin 

yenilileştirilmesi konusunda faaliyette bulunmuşlar. Çalık Enerji tarafından da 

doğalgazdan elektrik üretim santralleri yapılmaktadır. Ayrıca Türk firmalarının genel 

olarak inşaat, tekstil, gıda, temel tüketim malları, telekomünikasyon, otomotiv ve 
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elektrikli cihaz gibi faaliyet konularında Türkmenistan’a yatırımlarını 

yoğunlaştırdıkları görülmektedir. Bu yatırımlar karşılığında da doğal gaz ve diğer 

enerji çeşitleri barter olarak karşılanabilir. 

5.4.4. Türkiye Özbekistan Arasındaki Ticari İşlemlerde Barter                                                                

Uygulanabilirliği 

Özbekistan ile bağımsızlığının ardından ticari ve ekonomik işbirliğine dair bir 

çok anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmalar tezin üçüncü bölümünde yer almaktadır. 

Özellikle bu çerçevede, Türk Eximbank, yapılan kredi anlaşmaları çerçevesinde 

önemli miktarlarda ihracata yönelik mal kredileri sağlamıştır. 

Özbekistan’da zengin doğal gaz, petrol ve pamuk kaynaklarına sahiptir. 

Dünyanın en iyi pamuğu burada yetiştirilmektedir. Bu da tekstil sektöründe özellikle 

Türkiye’nin kullanabileceği bir üründür ve bunu barter yoluyla elde etmek oldukça 

kolaydır. 

Özbekistan ihracatının temel kalemleri önceki bölümlerde değinildiği gibi, 

pamuk, doğal gaz, petrol, altın ve diğer metallerdir. İthalatı ise; makine ve 

ekipmanlar, kimyasallar ve hizmet sektörüne ait araç gereçler ile teknik personel ve 

teknik bilgiden oluşmaktadır. 

 Türkiye-Özbekistan ikili ticaret verilerinden elde edilen bilgilere göre de, 

Türkiye’nin Özbekistan’a ihracatını oluşturan sektörler ve kalemler şöyle tasnif 

edilmektedir. 2005 yılında sanayi sektöründe; kimyasallar (plastik ve diğer 

kimyasallar) 24.712 bin dolar, diğer yarı mamuller 18.328 bin dolar, makineler ve 

ulaşım araçları 41.577 bin dolar, dokumacılık ürünleri 34.451 bin dolar, diğer 

tüketim malları 10.728 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam sanayi ürünleri de 

132.757 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer sektörlerde özellikle tarım ve 

madencilik ürünlerdeki ihracatımız da 18.000 bin dolar civarın da gerçekleşmiştir. 

 Türkiye’nin Özbekistan’dan ithalatın da ise ; sanayi ürünlerinin bunlar içinde 

nispi değeri yüksek olanlar, demir ve çelik 2005 yılı değerlerinde 93.378 bin dolar, 

dokumacılık ürünleri de 78.619 bin dolar dır. Madencilik sektöründe de demir dışı 
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metaller madencilik sektörünün tamamını oluşturmakta ve 2005 yılındaki değeri 

138.305 bin dolardır. 

 Türkiye Özbekistan arasında da yukarda sayılan ihraç ve ithal mallar 

üzerinden barter uygulamaları yapılabilir. Bu da her iki ülke arasın da gelişmekte 

olan ticari ve ekonomik ilişkilere katkı sağlayacaktır. Türk firmalarının Özbekistan 

daki ortak yatırımlarından üretilecek mal ve hizmetleri, madenlerin ve petrolün 

çıkarılmasındaki müteahhitlik hizmetlerini yatırımlar sonucu elde edecekleri ürünleri 

Türkiye’ye getirerek veya başka ülkelere barter ile pazarlayarak kazanç elde 

edebilecekleri ve bu ürün ve hizmetleri barter işlemlerinde kullanabilecekleri de göz 

ardı edilmemelidir. 

5.4.5. Türkiye Kırgızistan Arasındaki Ticari İşlemlerde Barter    

Uygulanabilirliği 

 Türkiye Kırgızistan arasındaki barter uygulanabilirliği de incelenecek olursa; 

Türkiye Kırgızistan ikili ticaret verilerinde de 1996–2005 Dış Ticaret Müsteşarlığı 

verileri kullanılmıştır. Bu verilere göre; Türkiye’nin Kırgızistan’a ihracatın da en 

önemli sektör sanayi sektörü olmuştur. Sanayi sektörü içinde de sektördeki 

kalemlerden kimyasallar 6.962 bin dolar, diğer yarı mamuller 5.444 bin dolar, 

makineler ve ulaşım araçları 9.169 bin dolar, dokumacılık ürünleri16.563 bin dolar, 

hazır giyim eşyaları 14.876 bin dolar, diğer tüketim malları 22.416 bin dolar, olarak 

2005 yılında gerçekleşmiştir. Tarımsal ürünler ve madencilik sektörünün toplamının 

da 11.000 bin dolar olduğu belirlenmiştir. 

 Türkiye’nin Kırgızistan’dan ithalatına bakarsak da tarımsal ürünlerin miktarın 

fazla olmamasına rağmen belirgin olduğu gözlenmektedir. Bütün ithalat toplamının 

2005 yılın da bütün sektörler de yaklaşık olarak 15.000 dolar civarın da olduğu 

görülmektedir. 

 Kırgızistan genel ihracat verilerine bakıldığında; inci, değerli ve yarı değerli 

taşlar, metaller, mineraller, tekstil ve tekstil maddeleri, taş maddeleri, alçı, çimento, 

amyant gibi kalemlerden oluşmaktadır.  
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Türkiye Kırgızistan’a ihraç ettiği yukarda sayılan ürünlere karşılık, 

Kırgızistan’ın genel ihracatı içinde yer alan ürünleri barter yoluyla tedarik edebilir. 

Ayrıca Türkiye Kırgızistan’daki madenlerin çıkarımında kullanılacak makine ve 

teçhizatları temin edebilir ve karşılığında bu madenlerden çıkacak kaynakları barter 

yoluyla değerlendirebilir. Son olarak da Kırgızistan çok geniş ve verimli arazilere 

sahip olan tarım potansiyeline sahiptir. Ancak teknoloji eksikliği ve modern tarım 

olanaklarından yoksun olduğundan tarımın ekonomideki ağırlığı azalmıştır. Türkiye 

bu konuda modern tarım araçları tedariki ve yeni tarım stratejileri hizmetleriyle 

Kırgızistan’a yardımcı olabilir karşılığında Kırgızistan’ın zengin kömür 

rezervlerinden yararlanabilir ve enerji ihtiyacının bir kısmını bu şekilde bir barter 

işlemiyle karşılayabilir. 

 Kırgızistan’daki Türk yatırımlarına bakıldığında otelcilik, gıda ve içecek 

üretimi, bankacılık, mobilya, çay paketleme, plastik, eğitim ve inşaat malzemeleri, 

gibi bir çok alana yayılmış olduğu görülmektedir.Bu yatırımların karşılığını da ithalat 

kalemlerimizle barter işlemlerine konu sayabiliriz.  
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   ALTINCI BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

6. Sonuç ve Öneriler 
 

  
 Ödemeler dengesi açıkları, dış borçlanmalarının artışı ve zayıf bir ekonomik 

yapıya sahip olan az gelişmiş ülkelerin ödeme güçlükleri ya da döviz sıkıntıları bu 

ülkelerin dış ticaretlerini para kullanmaksızın mal veya hizmet değişimi    şeklinde 

yapmalarına neden olmaktadır. 

  

 Dış ticarette para kullanmaksızın gerçekleştirilen birçok finansman metodu 

bulunmaktadır. Bunlardan karşılıklı ticaretin bir ödeme şekli olan barter nakit çıkışını 

gerektirmediği, faizsiz kredi sağladığı ve tahsilât riskini sıfırladığı için bir finansman 

sistemi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca üyelerinin satışlarını ve karlarını artırdığı, 

kolay ihracat imkânı sağladığı ve alış verişlerde 9–12 aya varan vade imkânı tanıdığı 

için de iyi bir ticaret sistemi olarak kabul edilmektedir. 

  

Barter sisteminde pazarın büyüklüğü, mal ve hizmet değiş tokuşu temeliyle 

oluşmaktadır. Dolayısıyla firmalar için alış veriş işlemlerinde paranın   fiziksel bir 

dolaşımı olmamaktadır. Bu da firmalara sermayelerini başka yatırımlarda kullanma 

imkânı sağlamaktadır. Yüksek enflasyon ve kriz dönemlerinde firmalar için paranın 

maliyetinin arttığı ve satışlarında alacaklarını tahsil edememe riskinin yüksek olduğu 

düşünüldüğünde bu maliyetleri ve riskleri azaltmak için barter sistemini                

kullanmalarında fayda vardır. 

 

 Barterın dünya çapında yaygınlaşması ve gelişmesi onu uluslar arası bir    

endüstri haline getirmiştir. Dünyadaki kurumsal barter faaliyetlerini yönlendirmek ve 

geliştirmek amacıyla kurulan Dünya Barter Birliği (IRTA)’nın aralarında              

Türkiye’nin de bulunduğu otuza yakın üyesi bulunmaktadır. IRTA’nın barter       

endüstrisini tek bir standart altında toplamak, barterı toplum, medya ve devletler    

düzeyinde geliştirmek ve ülkelerde barter ile ilgili kanunların düzenlenmesini teşvik 

etmek gibi amaçları vardır. Bu amaçlar gerçekleştirilirse barter sisteminin işlerliği ve 
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sisteme olan güven artacaktır. Böylece barter dünya çapında gelişecek ve paranın 

dolaşımı azalacaktır. Ayrıca paranın devletlere ve işletmelere özellikle ekonomik 

durgunluklar ve enflasyon dönemlerindeki yüksek maliyeti azalacaktır. 

 

 İşletmelerde kar maksimizasyonu sağlamak ancak maliyetlerin minimuma 

indirilmesiyle ve satışların arttırılmasıyla sağlanabilir. Bunun için de üretilen her   

malın satılması gerekmektedir. Bu da ancak işletmelerin güçlü bir finansman       

yapısına ve iyi bir pazarlama bilgi sistemine sahip olmasına bağlıdır. Dünya Barter 

Birliğinin yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirdiği düşünüldüğünde,  tek bir standart 

altında toplanan otuza yakın ülke ve milyonlarca işletmenin oluşturacağı pazarın 

büyüklüğü ve bu pazara üye olan her firmanın ürettiği malı rahatlıkla satıp karını 

maksimuma çıkarması büyük bir olasılıktır. Barter sistemi üretimi teşvik etmesi,   

işletmelerde atıl kapasiteleri faaliyete geçirmesi ve stokları eritmesi özellikleri ile de 

işletmelerin karını arttıracak önemli bir sistemdir. 

 

 Dünyadaki bütün ülkelerde ekonomik yapı taşları olan KOBİ’ler de barter 

sistemini kullanarak hammadde ihtiyaçlarını ve genel üretim giderlerini                

karşılayabilirler. Ayrıca barter’ın KOBİ’lere; kapasitelerini arttırma ve     stokları 

eritme gibi birçok faydası olacaktır. Böylece ekonomik sistem içerisinde finansman 

yapısı güçlü KOBİ ler oluşturulacak ve ülke ekonomileri güçlenecektir.  

 

 Türkiye’de 1990’lardan sonra gelişmeye başlayan ve hemen her sektörde   

uygulanabilen barter işlemleri yasal bir çerçeveye sahip olmayıp Türk Ticaret       

Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.  Türkiye’de barter iki istasyonlu 

olarak yapıla gelmiş ve genel olarak KOBİ’lerin stoklarının eritilmesi amacıyla    

kullanılmıştır. Son dönemlerde birçok sektörde kullanılmaya başlanmış, özellikle 

turizm ve reklâm sektörlerinde gelişmeler görülmektedir. Türkiye’de kurulan barter 

şirketlerinin statüleri de yasal bir boyut kazanmamış, genellikle Anonim şirket     

statüsüyle kurulmaktadırlar. Bu bakımdan bu şirketlerin yasal bir statüye              

kavuşturulması ve gerekli vergi indirimi ve teşviklerle desteklenmesi gerekmektedir.  

Bu konuda siyasi otoritenin bilgilendirilip desteğinin sağlanması için barter           

şirketlerince çalışmaların yapılması gerekmektedir. IRTA’nın direktifleri             
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doğrultusunda yapılacak düzenlemeler ile barter işlemleri ve barter şirketleri için 

hukuki düzenlemeler getirilmeli ve barter şirketleri arasındaki koordinasyonun     

geliştirilmesi sağlanarak ülkemizde barter sisteminin yaygınlaştırılması                

gerekmektedir. Bunun yanında ülkemizde barter sistemi yeterince tanıtılmadığından 

çok fazla üyeye sahip olunamamaktadır. Barter şirketleri işletmelerde barter eğitimi 

vermeli ve uzman   elemanlar yetişmesine katkıda bulunmalıdır. Barter sisteminin 

yeterince tanıtılmaması nedeniyle üye sayısı çok az olmakta bunun sonucunda     

sistemdeki ürün çeşitliliği fazla olomamakta ve sistemden yeterince                      

yararlanılamamaktadır. Bu yüzden Barter sistemi çeşitli seminerler ve medya        

aracılığıyla tanıtılmalıdır ve sisteme üye olunması teşvik edilmelidir. 

 

 Türkiye’nin Dünya Barter Birliği üyesi olması Türkiye’deki firmaların bu 

birliğe üye ülkelerdeki firmalarla ticaret yapabilmesine olanak sağlamıştır. Bu sayede 

daha geniş bir pazara daha çok ve çeşitli mal sunma imkânına ulaşan firmalar,     

satışlarını ve karlılıklarını arttırma olanağına kavuşmuştur. 

 

 Barter işlemlerinin uygulanmasında bir standarda ulaşılmadığı gibi            

muhasebeleştirilmesinde de bir standarda ulaşılamamıştır. Bartera konu olan        

işlemlerde Tek Düzen Hesap Planı’nın nasıl uygulanacağı ile ilgili bir açıklama   

yapılmamıştır. Türkiye’de Barter işlemlerinin muhasebeleştirilmesi uygulamada   

kredili mal alış ve kredili mal satış gibi muhasebeleştirilerek mal satışta 120        

ALICILAR HESABI borçlandırılmakta ilgili hesaplar alacaklandırılmakta. mal alışta 

320 SATICILAR HESABI alacaklandırılıp ilgili hesaplar borçlandırılmaktadır. Kur   

farkları TDHP (Tek Düzen Hesap Planı)’nın da kullanılan 127 DİĞER TİCARİ 

ALACAKLAR ve 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR altında 646 KAMBİYO      

KARLARI ve 656 KAMBİYO ZARARLARI hesapları  yardımı ile 690 DÖNEM 

KAR /ZARAR hesabına aktarılarak kapatılmaktadır. Teminat alıp vermede ise 126 

ALINAN       DEPOZİTO VE TEMİNATLAR ile 326 VERİLEN DEPOZİTO VE 

TEMİNATLAR hesaplarının yanı sıra nazım hesaplar kullanılmaktadır.. Bu          

çerçevede tüm     dünyada uygulanabilecek, barter işlemlerine ait IRTA’nın          

belirleyebileceği bir hesap gurubu oluşturulması önerilebilir ve bu hesaplarında   

Uluslararası Muhasebe Standartlarına dâhil edilerek tekbir uygulama haline          
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getirilmesi ile uluslararası barter işlemlerinde muhasebe konusunda bir standart     

yaratılabilir. 

 

 Türkiye’nin, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Kazakistan,     

Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan) ile ticari    işlemlerinde barter               

uygulanabilirliğine bakıldığı zaman, bu ülkelerin coğrafi ve     kültürel yakınlığı, 

yüzölçümleri ve nüfusları bu bölgede bir bütünleşmenin sağlanması için çok özel 

şartları oluşturduğu yargısını kanıtlamaktadır. Sovyetler Birliğinin dağılmasından 

sonra bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin halen ekonomik ve siyasi    

anlamda bu ülkenin çok derin izlerini taşıdığı görülmektedir. Türk Cumhuriyetlerinin 

dış ticaretlerinde Rusya Federasyonunun her alanda ilk sırada yer aldığı     görülmek-

tedir. Ayrıca Türkiye’nin bağımsızlığını kazanan bu Türk Cumhuriyetlerini siyasi 

olarak ilk tanıyan ülke   olması, kültürel olarak aynı milletten olması ve                

ekonomik kalkınmalarına her alanda destek vermesi ile bu ülkelerde her sektörde 

yatırım yaptığı göz önüne alındığında büyük bir bütünleşme gerçekleştirilebileceği 

görülmektedir.  

 

Türkiye SSCB’nin dağılmasından sonra kurulan Rusya Federasyonu’nu 1992 

yılında tanımış ve Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler çeşitli         

anlaşmalar imzalanarak belirlenmiştir. Rusyanın çoğulcu demokrasiye ve pazar    

ekonomisine yönelmesiyle bu iki ülke arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazanmıştır. 

Ortaya çıkan yeni işbirliği imkânları son dönemlerde ekonomik ve siyasi alanda   

gelişen Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerlerde bu bütünleşmenin 

boyutuna pozitif katkı sağlamıştır. 

 

 Kültürel yakınlığın bütünleşmenin ticaret yaratma etkisini arttıracağı,         

bütünleşmede ülke sayısının çok olmasının ticaret yönünü etkileyecek olması ve   

üretim etkisini ortaya çıkaracağı düşünülürse bu bölgede güçlü bir bütünleşme     

gerçekleştirilebilir. 

 

 Türkiye, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinin dış ticaret verilerine dayalı olarak 

Barter işlemlerinin uygulanabileceği sektörler ve mal grupları önerilmiştir. Dünya 
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enerji sektöründe çok büyük rezervlere sahip olan bu bölgede ülkelerinin enerji    

rezervleri ve sahip oldukları diğer hammaddeler  karşılığında ihtiyaç duyduğu mal ve 

hizmetleri barter işlemleriyle elde etmeleri mümkündür. 

 

 Enerjinin dünyanın neredeyse bütün ülkeleri için bir sorun haline geldiği   

günümüzde Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu sahip olduğu enerjiyi daha 

iyi fiyatlarla ve yeni yollarla dünya pazarına sunmak istemektedirler. Yapılan yeni 

boru hatlarının bir kısmı Türkiye üzerinden (Mavi Akım projesi, Bakü-Ceyhan Boru 

Hattı gibi.) geçmektedir. Bu da Türkiye’nin hem bölgedeki öneminin artmasına hem 

de enerji ihtiyacının daha ucuza karşılamasına imkân vermektedir. 

 

 Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik son yıllardaki politikaları      

tamamen petrol ve doğal gaza yöneliktir. Bunun karşılığında Türk                       

Cumhuriyetleri’ndeki mevcut yeraltı kaynaklarını çıkarıp işlemeye yönelik          

sanayileşme de yeni sanayi tesisleri kurma ve mevcut sanayi tesislerinin                

modernizasyonunu gerçekleştirme ve bu tesisleri işletme gibi birçok projede yer  

almaktadır. Ayrıca bu bölgede inşaat sektöründe, hizmet ve taşımacılık sektöründe 

ve hazır gıda üretim ve pazarlamasında, eğitim alanında geniş çapta yatırımlar     

yaparak bölgeye entegre olmaya çalışmaktadır. 

 

 Barter, işletmelerde olduğu gibi ülkelerinde ihtiyaç duyduğu mal ve           

hizmetleri nakit çıkışı gerektirmeden ürettiği mal ve hizmet karşılığında elde         

etmesini sağlayan bir sistem olduğu için özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin dış ticaret açıklarının kapatılmasında kullanılabilecek bir finansman       

yöntemidir.   Ülkemizde de  son yıllarda ihracattaki artışa rağmen ithalatta meydana 

gelen daha büyük artışlar yüzünden dış ticaret açığı yükselmektedir. Bu nedenle 

barter sistemi kullanılarak bu açığın kapatılması mümkündür. Bütün bu sebeplerden 

dolayı barter sistemini hem yurt içinde hem de ülkeler arasında firmalarımızın      

kullanmasını teşvik etmeliyiz 
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EK: 

TAKAS VEYA BAĞLI MUAMELE YOLUYLA YAPILACAK 

İHRACATA İLİŞKİN TEBLİĞ 

Dayanak: Madde 1 22.12.1995 tarihli ve 95/7623 sayılı ihracat rejimi kararı’nın 

üçüncü maddesinin (d) bendine istinaden, takas veya bağlı muamele yoluyla 

yapılacak ihracatın usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

 Uygulama: Madde 2 (1)Takas veya bağlı muamele taleplerine ilişkin başvurular, 

ithalatçı ile yapılan sözleşmenin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe 

çevirisi ve ekteki “Takas veya Bağlı Muamele Başvuru Formu” ile birlikte İhracatçı 

Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır.  

(2) Takas veya bağlı muamele sözleşmesinin; ithal ve ihraç edilecek malın cinsi, 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P), miktarı, birim fiyatı, toplam değeri ve 

sözleşme süresini içermesi gereklidir.  

(3) Takas veya bağlı muamele yoluyla ihracat izni verilmiş ihracat işlemlerine ilişkin 

izin yazısının 30 (otuz) gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekmektedir. 

 Uygulanan Mevzuat ve Vergiler: Madde 3- (1) Takas veya bağlı muamele iznini 

müteakiben işlemler, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri çerçevesinde yürütülür.  

(2) İhracat ve ithalat işlemleri, ihracat ve ithalatta alınan her türlü gümrük, vergi, 

resim ve harçlar ile fonlara tabi olarak yapılır. İhracatın desteklenmesine ilişkin 

mevzuat ile takas veya bağlı muamele konusu mal ve nakit ödemelerine ilişkin diğer 

mevzuat hükümleri saklıdır.  

Ödeme Şekilleri ve Banka İşlemleri: Madde 4- (1) İhraç veya ithal edilen mal veya 

hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile ödenmesi 

mümkündür.  

(2) Takas veya bağlı muamele konusu ihracat ve ithalat bedellerinin mahsup ve 

transfer işlemleri, Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde işleme aracılık eden bankalarca 
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sonuçlandırılır. Ancak, takas veya bağlı muameleye konu karşılıklı ödeme 

yükümlülüklerinin eşit olması esastır.  

(3) Takas veya bağlı muamele konusu işlemlerin tek bir aracı banka tarafından 

yapılması esastır. Ancak, takas veya bağlı muamele izni verildikten sonra ihracat ve 

ithalat işlemleri başlamamış ise, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirilmek 

suretiyle aracı banka değişikliği yapılabilir.  

İzin Süreleri: Madde 5- Takas veya bağlı muamele izinlerinin süresi, altı ayı 

aşmamak kaydıyla firmanın ibraz ettiği sözleşmede yer alan süre kadardır. Süre 

bitiminden önce başvurmak kaydıyla İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

tarafından toplam üç yıla kadar ek süre verilebilir. üç yılı aşan süre uzatım talepleri, 

ithalat taahhüdünde noksanlık bulunması halinde Gümrük Müsteşarlığı’nın 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İhracat 

Genel Müdürlüğü), ihracat taahhüdünde ise Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (İhracat 

Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince 

sonuçlandırılır.  

Değişiklik Talepleri ve Yetkili Mercii: Madde 6-  Sözleşmede yer alan 

hususlardaki değişiklik talepleri, akit tarafların yazılı mutabakatı olması şartıyla, 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.  

Yetki: Madde 7- Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret 

Müsteşarlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görüşü alınmak suretiyle, İhracatçı 

Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır. 212  

Yürürlük :MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme :MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 

bulunduğu Bakan yürütür.  

 

                                                
212 6/6/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete. 
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