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GİRİŞ 

 

I. KONUNUN SUNUMU 

 

1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (S.S.C.B.) resmî 

olarak sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan Bağımsız Devletler Topluluğu’nun 

(B.D.T.) bir üyesi de Azerbaycan Cumhuriyeti’dir (A.C.). Bağımsızlığını 

kazanmasının ilk yıllarında ülkede siyasî, hukukî ve aynı zamanda ekonomik 

krizlerin baş gösterdiği bilinen bir gerçektir. Bir taraftan merkezî planlı ekonomiden 

tamamen sıyrılıp, serbest pazar ekonomisine geçme çabaları karşısında yetersiz alt 

yapı, diğer taraftan Karabağ bölgesinde Ermenistan ile yaşanan savaş1 ülkeyi içinden 

çıkılmaz duruma itmiştir. Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan ekonomisi genel 

olarak, petrol ve gaz üretimi, petrol rafinerisi, mühendislik, maden bilimi, kimya, 

petrokimya, gıda endüstrisi ve tarım ürünlerine (pamuk, ipek, çay, tütün, sebze ve 

meyve) dayanmaktaydı. Dolayısıyla, birçok endüstriyel ve tarımsal ürünün ihracatı 

doğrudan diğer Sovyetler Birliği devletlerine yapılmaktayken, Birliğin çöküşü ile 

Azerbaycan bu pazarlarını kaybetmiş ve hemen ardından da ülkede, para ve maliye 

politikalarının zayıflamasıyla birlikte, bütçe açıkları ve hiperenflasyona zemin 

oluşmuş ve sonuçta ekonomik krizler ile çalkantılı dönemler baş göstermiştir. Ancak 

denilebilir ki, Azerbaycan’ın ticaret, hukuk ve alt yapı konularında yapmış olduğu 

reform hareketleri olumlu sonuçlarını göstermeye başlamış ve ülke bulunduğu kriz 

durumundan kısa sürede sıyrılmayı başarmıştır. Son olarak gerçekleştirilen Bakü- 

Tiflis- Ceyhan (B.T.C.) boru hattı ve Bakü- Tiflis- Kars (B.T.K.) tren yolunun yapım 

                                                 
1 Bu konuda geniş bilgi için bkz. MUSAYEV, A./ ALİYEV.Y.: “Azerbaycan’ın İgtisadî İntegrasiya 
Potensiyalı” (Azerbaycan’ın Ekonomik Bütünleşme Süreci), Bakü 1998, s. 4 vd. 
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ve modernizasyon çalışması projeleri, Azerbaycan’ın yüzyıllar boyu dış ticaretin ve 

özellikle “İpek Yolu”nun merkezinde yer alan bir ülke olduğunu dünya kamuoyuna 

tekrar hatırlatmıştır. Bunlara ek olarak, Asya ve Avrupa’nın arasında bulunan 

Azerbaycan’ın Avrupa-Asya-Kafkasya koridoru nedeniyle karayolu taşımacılığının 

önemli koridorlarından birini oluşturması ülkenin dikkat çekmesinin bir başka 

nedeni olarak görülebilir. Coğrafî konumu itibariyle bu kadar öneme sahip 

Azerbaycan’ın dünya ticaretinin gelişmesine ayak uydurabilmesi için sürekli 

yenilikçi çalışmalarda bulunması gerektiği yönünde Azerbaycan kamuoyu nezdinde 

bilincin yerleştiği söylenebilir. Bu reform hareketlerinin başında da yasal boşlukların 

giderilmesi gelmektedir. Zira ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için öncelikle 

hukukî ve siyasî istikrarın sağlanması gerekir. Bu nedenle her modern ülkede olduğu 

gibi, Azerbaycan için de hukukî ve siyasî istikrarın sağlanması olmazsa olmaz 

koşullardan biridir. Siyasî ve hukukî istikrar sayesinde hem ülke içindeki 

karışıklıklar giderilecek, hem de başta petrol ve doğal gaz olmak üzere zengin 

kaynakların peşine düşen yabancı yatırımcıların yatırım yapmak için teşviki 

sağlanacak ve ülke ekonomisi bu istikrardan büyük bir fayda temin edecektir.  

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazandığı yıllardan günümüze kadar yapılan 

reform hareketleri incelendiğinde üçlü bir aşamanın olduğu görülmektedir. 1991 

yılından 1995 yılına kadar olan dönemde ekonomik reformlar bakımından beklenen 

sonuçların elde edilemediği söylenebilir. Zira tam anlamıyla piyasa ekonomisinin 

gerektirdiği bankacılık, özelleştirme, dış ticarette serbest piyasa anlayışı gibi reform 

uygulamaları ancak 1995 yılından itibaren başlatılabilmiştir. IMF ve Dünya 

Bankası'na Azerbaycan 1993 yılında üye olmuş ve bu kuruluşlardan ilk yardımını 

ancak 1995 yılından itibaren alabilmiştir. Bunun yanı sıra, Azerbaycan’daki 
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ekonomik reformun ikinci aşamasının başlangıcını teşkil eden 1995 yılından itibaren, 

IMF, Dünya Bankası ve EBRD ile işbirliği içinde yürütülen istikrar programının 

uygulanmasıyla, 1995–1998 yılları arasında olumlu sonuçların alınmaya başlandığı 

görülmektedir. Bu dönemde ortalama % 50’lere yakın düşüş gösteren G.S.Y.İ.H.nın 

büyüme oranı % 10'a ulaşmıştır. Bu istikrar programının amaçları arasında; fiyat ve 

ticaret konusunda serbest piyasa anlayışının sağlanması, küçük ölçekli işletmelerin 

ve tarımsal alanların özelleştirilmesi sayılabilir. Bunlara paralel olarak yapısal 

reformlar anlamında orta ve büyük ölçekli işletmelerin özelleştirilmesi, kamu hizmet 

ve kuruluşları ile ilgili yapılan düzenlemeler sayılabilir. Azerbaycan ekonomisinde, 

2001 yılı ve sonrası, reform hareketlerinin üçüncü aşaması olarak değerlendirilebilir. 

Bu dönemde reform hareketlerinin üçüncü aşamasında atılan adımlar arasında, 

ekonomik büyümenin ivme kazanarak devam ettirilmesi, “İkinci Devlet Özelleştirme 

Programı”nın kabul edilmesi, enerji sektörünün yeniden yapılandırılarak üretim 

kapasitesinin ve ekonomik politikalarının sosyal yönünün güçlendirilerek refah 

düzeyinin arttırılması, ayrıca enerji sektöründen elde edilen gelirlerin diğer sektörlere 

yöneltilmesi sayılabilir. Dolayısıyla bu aşamada görüleceği üzere, uygulanacak olan 

ekonomi politikası ile, petrol sektörü harici alanların geliştirilmesi hedeflenmektedir.   

Azerbaycan’ın serbest pazara geçiş sürecindeki sıkıntılarını ekonomik 

reformlarla aşabilmesi, öncelikle gelişme ve büyüme stratejisinin doğru olarak 

belirlenmesine ve bu aşamada ortaya çıkabilecek sorunların gelişmiş ülke 

uygulamalarından yola çıkarak çözüme kavuşturulmasına bağlı olduğu 

kanaatindeyiz. Strateji belirlenirken de dış ticaretin geliştirilmesi için yapılacak 

reformlarla yabancı yatırım, gümrük mevzuatı, maliye politikaları, makro ve mikro 

değerler, modern bankacılık ve sigortacılık sistemi ile teşvikler gibi konuların 
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üzerinde durulması gerekmektedir. Bu teşviklerin içerisinde yatırım indirimleri, vergi 

muafiyetleri, düşük faizli krediler, ihracatı geliştirme etütleri, gümrük ve fon 

istisnaları, yabancı personel çalıştırma olanakları, vergi iadeleri, ihracat kredi 

sigortası gibi önlemlerin alınması da kaçınılmazdır.  

İhracata dayalı büyüme stratejisinin eskiden olduğu gibi önümüzdeki 

dönemde de devam edeceği görünmektedir. Buradan hareketle, artmakta olan 

Azerbaycan ihracatının uluslararası platformda rekabet edilebilirliğini sağlamak 

açısından, ihracat kredi sigortası sisteminin oluşturulması gerekmektedir. 

Günümüzde birçok ülkede ihracatçıların, yurt içinde ürettikleri malları yurt dışına 

kredili olarak pazarlayan şirketlerin kendi iç kaynaklarının yanı sıra, ihracat 

finansmanı kaynaklarına da ihtiyaç duydukları ve ihracattan doğan çeşitli risklere 

karşı ihracat kredi sigortalarına başvurdukları görülmektedir. Denilebilir ki bir ülke 

için ihracat kredi sigortası sisteminin kredili satışlardan doğan riskleri azaltmak ve 

uluslararası pazarda rekabet edebilmesini sağlamak açısından taşıdığı önem 

büyüktür. Bunun önemini kavramış ülkeler, ihracat ve ithalât bankaları (Eximbank) 

gibi kurumları oluşturarak, ihracatçılarına, finansman, sigorta ve garanti desteği 

sağlamaktadırlar. İşte bu yöndeki mevzuat boşluğunu gidermek amacıyla, konunun 

uluslararası sigortacılık ile uyumluluk arzeden ihracat kredi sigortası ve bunu 

uygulayan Türk Eximbank modelini de esas alarak, Azerbaycan’ın sigortacılık 

alanına uygulanabilirliğini araştırmak ve bu eksikliğe pratik, objektif ve etkili 

çözümler üretmek üzere incelenmesi gerektiği kanaatindeyiz.  
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II. KONUNUN ELE ALINIŞI VE SINIFLANDIRILMASI  

 

Çalışma giriş ve sonuç bölümleri dışında dört bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde, konuyla ilgili temel kavramlara değinilecektir. İkinci bölümde ihracat kredi 

sigortası hakkında genel bilgiler verilerek, tarihi gelişimi, ihracat kredi sigortası 

sözleşmesi, ihracat kredi sigortasının hukukî niteliği ve özelliklerine değinilecek ve 

benzer kurumlarla karşılaştırılması yapılacaktır.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde, Türkiye’de kurulan Türkiye İhracat Kredi 

Bankası A. Ş.nin (Türk Eximbank) tarihçesi ve hukukî dayanağı, bankanın yapısı, 

fonksiyonu, genel olarak faaliyetleri, bankanın uyguladığı ihracat kredi sigortası 

programı ile reasürans ve muhabir ilişkileri işlenecektir. Bu bölümde Türk Eximbank 

modelinin Rusya Federasyonu, Kazakistan Cumhuriyeti ve Ukrayna’da mevcut olan 

(Внешэкономбанк-Vneshekonombank) dış ticaret bankalarının eximbank modeline 

dönüştürülmeleri ile kurulan eximbank uygulamalarına genel hatlarıyla değinilecek 

ve Türk Eximbank uygulamaları ile arasındaki farklılıkları üzerinde inceleme 

yapılarak Türk Eximbank’ın önemini ve model olarak seçilme nedenleri konusunda 

bölüm değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Dördüncü bölümde, Azerbaycan hukukuna uygulanabilirliği başlığı altında, 

ihracat kredi sigortasının önemi, Azerbaycan’ın mevcut yapısı ve kredi ve sigorta 

programlarının durumu dikkate alınarak konunun tahlili Azerbaycan mevzuatı 

açısından yapılacaktır. Bu bölümün son kısmında Azerbaycan’da Türk Eximbank 

modelindeki bir bankanın yer alabilmesi için atılması gereken adımların ve önerilerin 

neler olabileceği konuları ele alınacaktır. 
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Çalışmanın sonuç bölümünde, genel bir değerlendirme yapılacak ve varılan 

sonuçlar sunulacaktır. 

Günümüzde Azerbaycan için şimdilik yabancı olan ihracat kredi sigortası bu 

çalışma ile irdelenerek, hukukî zeminin oluşturulmasına yönelik bilgilerin verilmesi 

ve kanun koyucuya bu alanda yol gösterilmesi çalışmanın amaçları arasında yer 

almaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

 

§ 1 - ULUSLARARASI TİCARET VE İHRACAT KREDİ SİGORTASI 

 

Dünya ekonomisine bakıldığında, uluslararası gelişmelere paralel olarak 

uluslararası ticaretin de büyük mesafeler aldığı görülmektedir. Uluslararası ticaret 

kısaca uluslararası alan ve bölgeler arasında yapılan mal ve hizmet ticareti olarak 

tanımlanabilir2. Diğer bir tanım, farklı ülkelerde ikametgâhı, iş yeri3 veya mutad 

meskeni olan ya da farklı devletlerin vatandaşlığına tabi olan gerçek veya tüzel 

kişilerin aralarındaki mal ve hizmet değişimi olarak ifade edilebilir4. Bununla 

birlikte, uluslararası ticareti inceleyen hukuk dalının hem uluslararası hukuk, hem 

yerli hukuk hükümlerinin birleşiminden oluştuğu doktrinde vurgulanmıştır5. 

Uluslararası ticaretin hukukî çerçevesini, kural olarak, uluslararası anlaşmalar ile bu 

anlaşmalarla öngörülen kurumların belirlediği kurallar oluşturmaktadır6. Uluslararası 

alım satım anlaşmalarının dünya pazarındaki hukukî temelini ise  “Viyana Satış 

Konvansiyonu” oluşturmaktadır7. Uluslararası anlaşma denildiğinde, doktrinde bu 

konuda çeşitli görüşlerin yer almasıyla birlikte, hâkim görüş; “uluslararası 

                                                 
2 FOMİCHEV, V. İ.: Международная Торговля (Uluslararası Ticaret), Moskova 2000, s. 3; Diğer 
tanım içi bkz.  http://www.uludagsozluk.com/k/uluslararasi-ticaret/    Erişim tarihi: 31.12.2008. 
3 İş yeri WTO temsilcisi tarafından şu şekilde tanımlanmıştır: İş yeri, mal ve hizmet satmak amacıyla 
memurlardan veya bürolardan oluşan sürekli bir ticarî organizasyondur. Ayrıca uluslararası işlerle 
uğraşanların genellikle farklı devletlerde birden çok iş yerlerinin olduğu belirtilmektedir. Tanım ve bu 
yönde geniş bilgi için bkz. ERDEM, H. E.: Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler, 
İstanbul 2008, s. 7 vd.   
4 Tanım ve geniş bilgi için bkz. ŞANLI, C./ EKŞİ, N.: Uluslararası Ticaret Hukuku, İstanbul 2003, s. 
3 vd. 
5 Bu yönde bkz. HOUTTE, H.: The Law of İnternational Trade, 2nd Ed., London 2002, s. 1.  
6 Bu yönde bkz. TELLİ, S.: Devletler Hukuku Açısından Uluslararası Ticaret ve Kurumsallaşması, 
Ankara 1991, s. 11 vd. 
7 Bu yönde geniş bilgi için bkz. Fomichev, a.g.e., s. 278. Ayrıca geniş metin için bkz. 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Viyana_Konvansiyonu  Erişim tarihi: 21.12.2009. 
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anlaşmanın, yabancılık unsuru taşıyan, yabancı belirli bir ülkenin hukukuna 

hükümleri bakımından tabi olan sözleşme” olarak tanımlandığı görülmektedir8. 

Uluslararası ticaretin türleri denildiğinde ise, genellikle ihracat9 ve ithalâtın10 yanı 

sıra, karşı ticaretin11 de önemli bir yeri olduğu görülmektedir12. Uluslararası ticarette 

ülke içi ticaretten farklı olarak, ülke sınırlarını aşmanın riskleri de bulunmaktadır. 

Örneğin dış pazara çıkıldığında hem alıcının (ithalâtçının), hem de satıcının 

(ihracatçının) en büyük görevlerinden biri güvenilir muhatabını seçebilmektir. Zira, 

iç ticarette satıcı alıcı ile aynı ülke kanunlarına, aynı ticarî örflere tabidir. Dolayısıyla 

birbirlerine güvenin yanı sıra, hukuka aykırılık durumlarında çıkacak olan 

ihtilâflarda yerel mahkemeler tarafından sorunların çözüme kavuşturulması 

uluslararası ihtilâfa oranla13 daha pratik ve daha masrafsız olacağı kuşkusuzdur. Oysa 

uluslararası ticarette alıcı ile satıcının farklı ülkelerde olmasından dolayı farklı rejime 

                                                 
8 Tanım ve geniş bilgi için bkz. Şanlı/Ekşi, a.g.e., s. 6; Devletler hukukunda “anlaşma” ve “antlaşma” 
kelimelerinin bir birine karıştırılmaması gerekmektedir. Bu bağlamda ‘antlaşma’; iki veya daha çok 
sayıda devlet arasında ilişkilerin kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi için kullanılmasına karşın, 
‘anlaşma’; daha çok genel bir uygulama amacı güden hukukî, ekonomik, teknik konularda akdedilmiş 
antlaşmalar için kullanılmaktadır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. DOĞAN, İ.: Devletler Hukuku, 
Ankara 2008, s. 84-85. 
9   İhracat - Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde bir ülkenin 
gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasıdır. Bkz. Fomichev, a.g.e, s. 268. 
10 İthalat - İç pazarda kullanılmak amacıyla yurt dışından getirilen yabancı menşeli mallar. Bkz. 
Fomichev, a.g.e, s. 268. 
11 Karşı Ticaret (counter trade) - İhracatçı ve ithalâtçının mal mübadelesinin gerçekleştirilmesi 
amacıyla görevlerinin kesin olarak belgelerde belirlendiği şekilde yapılan uluslararası operasyondur. 
Bunlar esas olarak: “bartrer transacton”, “commercial compensation”, “industrial compensation” 
olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Her bir tür ve daha geniş bilgi için bkz. Fomichev, a.g.e., s. 268 vd.; 
Ayrıca daha geniş bilgi için bkz. http://www.ekodialog.com/Makaleler/dunya-ticaretine-karsi-ticaret-
countertrade.html Erişim tarihi: 21.12.2009. 
12 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Fomichev, a.g.e, s. 268. 
13 Uluslararası ticarette ihtilafların genellikle tahkim kurumu aracılığı ile çözümlendiği görülmektedir. 
Uluslararası Tahkim - Taraflar arasında seçilen veya kanun veya anlaşmalarla belirlenen devlet organı 
sıfatını haiz olmayan bir kurumdur. Hakemler ya şirketlerden birinin ulusal hukuk kuralları, ya 
hakemlerin bulunduğu ülkenin hukuk kuralları, ya da uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde karar 
alırlar. Bu kararın mahkeme kararlarından farklı olarak temyizi mümkün değildir. Uluslararası hakem 
kararlarının uygulanabilmesi için araya ulusal mahkemeler girer. Ayrıca taraflar, hakem kararlarının 
bağlayıcılık kazanması ya da sadece görüş niteliğinde kalmasını benimseyebilirler. Tanım ve daha 
geniş bilgi için bkz. MARIŞEVA, N. İ.: Международное Частное Право (Uluslararası Özel 
Hukuk), Moskova 2000, s. 494 vd.  
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tabi olacağından özel bazı riskler de kaçınılmaz olacaktır14. Ticarî risklerin yanı sıra, 

uluslararası ticarette ülke yönetiminin mal ithalini yasaklaması, harp, isyan, ambargo 

ve bunun gibi nedenlerden dolayı politik riskler diye adlandırılan hiç beklenmeyen 

bir risk türü ile karşılaşılması pek muhtemeldir15. İşte bu tür risklerden uzak kalmak 

ve uluslararası ticaretin cazibesini koruyabilmek için ülkeler çeşitli önlemler alarak 

ihracatın teşviki yoluna gitmektedirler. Bu önlemlerden biri de16 aşağıda ayrıntılı 

olarak incelenecek olan ihracat kredi sigortasıdır. 

 

§ 2 - KREDİ KAVRAMI VE KREDİ ÇEŞİTLERİ 

 

I.  Kredi Kavramı  

 

Latince’de inanma ve güven anlamına gelen “credere” sözcüğü; taraflardan 

birinin, yükümlü olduğu borcu diğer taraftan önce yerine getirmesi koşuluna bağlı bir 

değer geçirmesi olarak tanımlanmaktadır17. Buradan da görüldüğü üzere, kredi 

işleminin tanımında iki taraf vardır18. Taraflardan biri sahip olduğu belli miktardaki 

satın alma gücünün belirli bir süre için diğer tarafa devretmekte, buna karşılık ikinci 

taraf söz konusu vadenin sonunda bu meblağı geri vermeyi ve ona ek olarak ayrıca 

bir bedel ödemeyi vaat etmektedir. Kredinin vadesi; kredi işleminin belirli süre ile 

sınırlı olduğu zaman dilimidir. Kredi ilişkisinin gerçekleşmesi, kredi alanın bir bedel 

                                                 
14 Bkz. Fomichev, a.g.e, s. 275. 
15 Bkz. aşa. s. 107 vd. 
16 Önlemler arasında sayıldığına dair bilgi için bkz. ACINAN, H./ SAĞ, Y. : “İhracat Kredi Sigortası 
ve Türkiye”, İhracat Kredi Sigortası Semineri,  Ankara 14–15 Nisan 1981, s. 237. 
17 ÖZDEMİR, N.: Kredi Sigortası, Ankara 1966, s. 12. 
18 Bu konuda geniş bilgi için bkz. ARDIÇ, O./ YILMAZ, P.: Para – Banka Uluslararası İktisat ve 
Türkiye Ekonomisi, Ankara – 2002,  s. 63 vd. 
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ödemesine bağlı olup, bu bedele faiz adı verilir. O halde krediyi, faizli bir işlem 

olarak nitelendirmek gerekecektir19. 

Türk Hukukunda kredi işlemleri ile ilgili düzenlemeler yer almakla birlikte, 

kredinin hukukî tanımı verilmemiştir. 4389 sayılı (4491 sayılı kanunla değişik)  

Bankalar Kanunu’nun 11. maddesinde kredi sayılan işlemler belirtilmekle birlikte, 

aynı kanunun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde ve kredileri düzenleyen 11 vd. 

maddelerinde kredinin tanımı yapılmamıştır20. Keza 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu’nda “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 3. maddesinde ve “Krediler” başlıklı 

48. maddesinde hangi işlemlerin kredi sayılabileceği hükme alınmış, ancak kredinin 

hukukî tanımı yapılmamıştır21.  

Doktrinde kredi; “… Hazır bir satın alma gücünün kullanılmasından belli bir 

süreyle diğer bir kişi lehine vazgeçilmesi veya bu gücün ona terk edilmesi…” olarak 

tanımlanmıştır22. Bununla birlikte Tekinalp daha sonra krediyi, kredi açma 

sözleşmesi olarak nitelendirmiş ve yeniden tanımlamıştır. Buna göre: “Kredi açma 

                                                 
19 Bütün kredilerde faizin söz konusu olduğuna dair görüş için bkz. KÖLEMEZLİ, M.: Banka 
Kredileri, İzmir 1982, s. 4 vd. 
20 Madde 11- 1. “ Bir bankanın vereceği nakdî krediler ile teminat mektupları, kefaletler, aval, ciro ve 
kabuller gibi gayri nakdî krediler, satın alacağı tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta 
bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette vereceği ödünçler, varlıkların vadeli satışından 
doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler ve gayri nakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, 
ortaklık payları izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır”. Kanun için 
bkz. 19/12/1999 tarih ve 23911 sayılı R.G. 
21 Madde 48: “Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, 
aval, ciro, kabul gibi gayri nakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri 
sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen 
ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, tahakkuk 
etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler, gayri nakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo 
işlemlerinden alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle 
üstlenilen riskler, ortaklık payları ve Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler izlendikleri hesaba 
bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.  
    Birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak, kalkınma ve yatırım bankalarının finansal kiralama 
yöntemiyle sağladığı finansmanlar ile katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet 
bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia 
temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer 
yöntemlerle sağladıkları finansmanlar da bu Kanun uygulamasında kredi sayılır”. Kanun için bkz. 
01.11.2005 tarih ve 25983 mükerrer sayılı R.G.nin nüshasında yayımlanmıştır. 
22  Tanım için bkz. TEKİNALP, Ü.: Banka Hukukunun Esasları, İstanbul 1988, s. 350 (Anılış: 
Tekinalp, Banka Esasları). 
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sözleşmesi, kredi işleminin temelinin oluşturan ve kredi vereni, öngörülen tutara 

kadar nakdî, aynî ve sorumluluk kredisi açmak, kullandırmak ve vadeye kadar geri 

ödeme talebinde bulunmamak yükümlülüğü altına sokan sözleşmedir”23. Burada iki 

unsur karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi ‘belli bir süreyle’ yani geçicilik, 

diğeri ‘bir kişi lehine vazgeçilmesi’, yani güvene dayalı olarak bir kişinin lehine satın 

alma gücünden vazgeçmedir. Burada geçicilikle anlaşılması gereken geri verme 

yükümlülüğün doğması; güvenme ile ise, kredi verenin kredi alana karşı kredi 

değerliliğinin denetlenmesidir24.   

 

II. Kredi Çeşitleri 

 

Krediler, çeşitli kıstaslara göre ayırıma tabi tutulabilir. En belirgin ayırımı 

nakdî ve gayri nakdî kredi ayırımıdır. Nakdî kredi doktrinde bir ödünç sözleşmesi 

olarak nitelendirilmektedir. Gayrı nakdî krediler ise, yabancı uygulamalara da 

bakıldığında, “sorumluluk kredisi” veya “yükümlülük kredisi” olarak ifade edildiği 

belirtilmiştir25. Yazar, nakdî kredileri; “limitli olmayan, sabit vadeli para ödüncü 

kredilerinde banka, paranın mülkiyetini bir defada müşteriye geçirir, müşteri de 

aldığı ödüncü bir defada veya taksitler halinde geri öder” olarak tanımlamaktadır26. 

Dolayısıyla bir kimseye belirli bir süre sonra geri almak kaydıyla satın alma gücünün 

sağlanması veya bu gücün devredilmesi olarak açıklanabilir. Gayri nakdî kredi ise 
                                                 
23 Bu yönde bkz. TEKİNALP, Ü.: Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları, İstanbul 2009, s. 479 
(Anılış: Tekinalp, Banka Hukuku 2009). 

                 24 Bu yönde ayrıntılı bilgi için bkz. YONGALIK, A.: Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2007, s. 29. 
(Anılış: Yongalık, Hayat Sigortası). 
25 Bu yönde bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 488, s. 509.  
26 Bu tür kredilerin cari hesap şeklinde çalışmaması nedeniyle bu kredilere “limitli olmayan” kredi 
denilmiştir. Daha açık bir ifade ile, müşteriye belirli bir sınıra kadar kredi açılmamış olması, kredi carî 
hesap olarak şekillendirilmemesi ve dolayısıyla müşterinin hesaba ödemeler yaparak krediyi döner 
olarak kullanamaması nedenleriyle bu kredilerin “limitli olmayan”, yani “döner” kredilerden olmadığı 
yazar tarafından vurgulanmıştır. Bu yönde bkz. ibid., 488. 



 12

doktrinde; bankaların tüzel ya da gerçek kişi lehine teminat mektupları, 

kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro ve kabulleri gibi para ödemeden, riskin 

gerçekleşmesi nedenleriyle zararın sorumluluğunun yüklendiği krediler olarak ifade 

edilmiştir. Dolayısıyla burada bankanın para ödemesinde bulunmadan, müşterisine 

belirli bir süre satın alma gücünün sağladığı kredilerdir27. Bankalar, nakdî 

kredilerden faiz ve komisyon gelirleri; gayri nakdî kredilerden, verilen garanti ve 

kefaletin belirli oranlarında komisyon geliri alarak gelir kaydederler.  

 

A- Nakdî Krediler  

 

Nakdî krediler, az önce de bahsedildiği gibi, bankaların veya diğer kredi 

kuruluşlarının müşterilerine nakit olarak verebilecekleri kredilerin toplamıdır28. 

Nakdî krediler kendi aralarında; kullanma alanlarına, vadelerine, teminatlarına göre 

üç ana başlıkta incelenebilir: 

 

1.  Kullanma Alanlarına Göre  

 

Kullanma alanlarına göre krediler üçe ayrılır. Buna göre krediler: 

— Üretim kredisi: İşletmelerin üretim faaliyetlerini finanse etmek ve döner 

sermayeli ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile açılan kredilerdir29, 

 

                                                 
   27 http://tr.wikipedia.org/wiki/Kredi  Erişim tarihi: 07.02.2008; Daha geniş bilgi için bkz. Tekinalp, 

Banka Hukuku 2009, s. 509 vd. 
28 Bkz. KOSTAKOĞLU, C.:  Banka Kredi Sözleşmeleri ve Kredi Kartlarından Doğan Uyuşmazlıklar  
Akreditif, İstanbul 2006, s. 241 vd. 
29 Bu yönde geniş bilgi için bkz. LAVRUSHİN, O. İ.: Российская Банковская Энциклопедия, 
(Rusya Bankacılık Ansiklopedisi), Moskova 1995, s. 215–217. 
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— Yatırım kredisi: İşletmelere bina ve tesislerin yapı ile sabit kıymetlerin 

finansmanı amacıyla açılan orta ve uzun vadeli kredilerdir, 

 — Tüketici kredisi: Tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla 

kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir (T.K.H.K. m. 10)30. 

 

2.  Vadelerine Göre  

 

Diğer bir ayırım, vadelerine göre yapılan ayırımdır. Buna göre krediler üçe 

ayrılır:  

— Kısa vadeli krediler: Süresi 1 yıla kadar olan kredilerdir, 

—  Orta vadeli krediler: Süresi 1- 5 yıl arasında olan kredilerdir,  

— Uzun vadeli krediler: Süresi 5 yılın üstünde olan kredilerdir31. 

 

3. Teminatlarına Göre  

 

Krediler teminat durumlarına göre ikiye ayrılır: 

— Açık kredi: Teminatsız kredi türü olup, banka ile kredi talebinde bulunan 

arasında yapılan anlaşmaya göre ve genellikle bir yıl süre ile düzenlenen kredi 

                                                 
30  Diğer tanımlar ve daha geniş bilgi için bkz. DERYAL, Y.: Tüketici Hukuku, Ankara 2004, s. 88 
vd. 
 31 Bu yönde bkz. ŞAKAR, B.: Banka Kredileri ve Yönetimi, İstanbul 2006, s. 52; Bu konudaki farklı 
görüş için bkz. PINAR, M. C.: Kredi Analizi: Kısa Süreli, İzmir 1968, s. 2 vd. Burada orta vadeye 1-
5, uzun vade olarak ise 10 yılın üzerinde olduğu belirtilmektedir. İhracat kredi sigortasında bu süreler 
daha farklı düzenlenmiştir. Kısa vadeli 90 gün–2 yıl, orta vadeli 2–5 yıl, uzun vadeli 5 yıldan fazla. 
Bu yönde bkz. İhracatı Geliştirme Önlemleri: İhracat Kredi Sigortası, İGEME Yayınları Ağustos 
1965, No:13, s. 16–17; Bu tür kredilerin uygulama alanlarına ilişkin bilgiler bkz. ULUCEVİZ. L.: 
Kredi Değerliliği ve Kredilendirme Süreci, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1993, s. 8. 
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türüdür32. Uygulamada bankalar ihracata hazırlık ve akreditif teminatı şeklinde 

sadece iyi müşterilerine bu tür kredileri sunmaktadır33.  

— Teminatlı kredi: Bankaların teminat karşılığında verdiği kredi türüdür. Bu 

tür kredilerin kredi limitleri teminatsız kredi türlerine oranla daha uzun 

tutulmaktadır34. 

 

B- Gayri Nakdî Krediler 

 

Gayri nakdî kredi; “Bir işin yapılmasını, bir malın teslimini veya bir borcun 

ödenmesini taahhüt eden kimselerin bu taahhütlerini kararlaştırılan koşullara uygun 

olarak yerine getireceklerini veya borçlandıkları paraları vadelerinde ödeyeceklerini 

temin etmek üzere, bankaca karşı tarafa hitaben taahhütte bulunulması, garanti 

verilmesi tarzında kullandırılan krediler” olarak tanımlanmaktadır35. Bu tür 

kredilerde ödünç para verilmesi, yani bankadan nakit çıkışı söz konusu olmayıp, bir 

garanti verilmesi (borcun ödenmemesi halinde ödeme taahhüdü) durumu vardır. 

Gayri nakdî kredilere faiz yürütülemez, bankalarca sadece komisyon, bankanın bu 

konuda yaptığı masraflar vs. alınır (B.K. m. 394/I)36. Gayri nakdî kredilerin tazmin 

olması (nakde dönüşmesi) halinde, banka (krediyi veren), müşterisine (krediyi alan) 

aralarındaki ilişkinin vekâlet sözleşmesi hükümleri gereği başvuracağı doktrinde 

                                                 
32   Bkz. Uluceviz., a.g.e., s. 4 vd. 
33 Bu yönde bkz. PAMUKÇU E. B.: “İhracat Kredi Sigortasının Türkiye Açısından 
Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, İstanbul 2002, s. 6. 
 34  Bkz. ibid., s. 9. 
35   Bkz. PARASIZ, İ.: Para Banka ve Finansal Piyasalar, İstanbul 2005, s. 234. 
36  Gayrı nakdi kredilerde bankanın müşterisiyle olan ilişkisinde vekâlet akdi hükümlerinin geçerli 
olduğu varsayıldığında söz konusu masrafların tahsili gerekmektedir. Bu yönde bkz. Tekinalp, Banka 
Hukuku 2009, s. 528 vd. 
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vurgulanmıştır37. Burada temelde üç köşeli bir ilişki mevcuttur. Şöyle ki; banka 

müşterisi üçüncü bir kişiyle girdiği hukukî ilişki sonucunda banka müşterisinin 

bedeli ödememesi durumuna karşılık, banka üçüncü kişinin zararının tazmin etmesini 

sağlamaktadır. Burada banka müşterisine komisyon karşılığında bir tür garantör veya 

kefil olmaktadır. Diğer bir ifade ile, banka hem garanti sözleşmesi kapsamında hem 

de kefalet sözleşmesi olarak teminat verebilmektedir38. Bankanın müşterisiyle olan 

bu ilişkisine “Karşılık İlişkisi” denilmektedir. Bankanın müşterisi ile üçüncü kişi 

arasındaki ilişki bu durumda “Temel İlişki” olarak nitelendirilmektedir. Bankanın 

üçüncü kişi ile yani temel ilişkideki alacaklı ile arasındaki ilişkisine ise “Teminat 

(Bedel) İlişkisi” denilmektedir39. 

 Gayri nakdî krediler, teminat mektupları ve diğer gayri nakdî krediler olmak 

üzere iki ana kısma ayrılmaktadır. Burada diğer gayri nakdî kredilerle kastedilen; 

garantiler, ithalât akreditif kredisi ve kabul kredisi olarak sınıflandırılabilir40.  

 

1.  Teminat Mektupları 

 

Teminat mektubu; borçlunun alacaklıya karşı üstlendiği yükümlülüğün yerine 

getirilmesini garanti etmek üzere banka tarafından alacaklıya verilen mektuptur41. Bu 

mektupla banka, borçlunun üzerine aldığı yükümlülüğü alacaklı ile aralarındaki 

                                                 
37  Burada banka müşteri ile arasındaki ilişkinin çoğu kez vekâlet olarak nitelendirilmesi gerektiği ve 
vekâlete ilişkin hükümlerin kıyasen değil, doğrudan uygulanması gerektiği vurgulanmıştır. Bu yönde 
bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 525, 531; Ayrıca bu konuda faklı görüşler için  bkz. ÇEVİK, 
K.: Ekonomi Hukuku Yaklaşımı ile Banka Hukuku, Ankara 2009, s. 345 –346. 
38 Kefalet sözleşmesinde kefilin yüklendiği borcun fer’i bir borç olmasından def’ilerin banka 
tarafından ileri sürülmesi mümkün olmasına karşılık, garanti sözleşmesinde garantör temel ilişkiden 
bağımsız olacaktır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 511, 526 vd. 
39  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 511. 
40 http://www.tbb.org.tr/turkce/temel_bankacilik/Ticari%20Krediler.doc. Erişim tarihi: 05.05.2009; 
Tekinalp gayri nakdi kredileri; garanti kredileri, kefalet kredileri, birlikte borç üstlenilmesi suretiyle 
krediler, kabul kredisi, aval kredisi ve ciro kredisi olarak ayırıma tabi tutmuştur. Bu konuda geniş 
bilgi için bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 512–545.  
41 Bkz. SEVAL, B.: Kredilendirme Süreci ve Kredi Yönetimi, İ. Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe 
Enstitüsü Yayınları, No: 59, İstanbul 1990, s. 76. 
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sözleşme koşullarına uygun olarak yerine getirmemesi halinde alacaklının talebi ile 

hiçbir itiraza gerek kalmadan teminat mektubunda yazılı olan tutarı alacaklıya 

ödemeyi taahhüt etmektedir42. Teminat mektupları; şekil, süre, limit ve teminatlarına 

göre sınıflandırılır (geçici-avans-kesin, süreli-süresiz, limit içi-dışı vb.)43. 

Bankalar düzenledikleri teminat mektubu karşılığında, müşteriden komisyon 

alırlar44. Komisyon oranları bankalarca serbestçe belirlenir. Bankalar, aldıkları 

teminat mektubu komisyonu üzerinden, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen oranlarda 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi öderler45.  

 

2. Diğer Gayri Nakdî Krediler  

 

a) Garantiler 

 

Banka müşterisinin üçüncü kişi ile bir hukukî ilişkiye girmesi durumunda, 

müşterinin bu ilişkiden doğan borcunu yerine getirmemesi veya borcun yerine 

getirilmesini engelleyecek her hangi bir korkulan olayın söz konusu olduğu 

durumlarda, bankanın üçüncü kişinin zararının karşılanması için müşterisine 

sağladığı kredidir46. Dolayısıyla garanti alanın girişeceği bir işte doğacak tehlikelere 

karşı garanti veren tarafından (banka) o işten beklenen sonuç garanti edilerek, o işe 

                                                 
42 Teminat mektuplarının hukuki niteliği konusunda tartışmalar olmakla birlikte, garanti sözleşmesi 
olarak varsayılmıştır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Çevik, a.g.e., s. 336 vd. 
43 Bkz. Seval, a.g.e., 76 vd.  
44  Bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 510. 
45 Teminat mektupları, kural olarak, Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde nispi oranda damga 
vergisine tabidir. Müşterilerce bankaya verilen teminat mektubu talep mektubu ve diğer talimatlar da 
maktu damga vergisine tabidir. Bankalarca, müşteriden tahsil edilen damga vergisi karşılığı da banka 
ve sigorta muameleleri vergisine tabi olup, bu tutar da damga vergisi karşılığı ile birlikte müşteriden 
tahsil edilir. Bu yönde bkz. http://www.tbb.org.tr/turkce/temel_bankacilik/Ticari%20Krediler.doc. 
Erişim tarihi: 05.05.2009. 
46 Bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 512.  
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yönelme temeline dayanan bir sözleşme olarak nitelendirilebilir. Diğer bir ifade ile, 

banka ile üçüncü kişi, yani garanti alan, arasında yapılan ve tek tarafa (burada 

bankaya) borç yükleyen bir sözleşmedir47. Burada karıştırılmaması gereken husus, 

bir hukuksal işlemin tek taraflı olmasıyla, bir hukuksal işlemin taraflara yüklediği 

borçların tek taraflı olması durumudur48. Burada söz konusu olan hukuksal işlem, 

niteliği itibarıyla bir sözleşme olup, sadece taraflardan birine, yani garanti verene, bir 

borç yüklenmektedir. Buradaki sözleşme, banka müşterisi ile üçüncü kişi arasında 

yapılan sözleşmeden tamamen bağımsız bir sözleşmedir49. Zira gerek Türk gerek 

İsviçre hukukunda baskın görüşten de yola çıkıldığında, Borçlar Kanunu’nun 110. 

maddesinde başkasının fiilini taahhüt altında düzenlenmiş olan söz konusu kurum, 

hâkim görüşün garanti sözleşmesinden başka bir şey olmadığı doktrinde yer 

almaktadır. Denilmektedir ki, bu nitelikteki sözleşmenin de karşılıksız olması 

gerekir, aksi takdirde bu sözleşmenin garanti sözleşmesi niteliği kaybolacaktır. 

Bununla birlikte yazar, garantinin aslında kendine özgü yapısı olan bir isimsiz 

sözleşme niteliğinde olduğu ve Borçlar Kanunu’nun 110. maddesindeki hükmün bu 

konuyu aydınlatmaya yeterli olmadığını savunmaktadır50.  

 

b) İthalât Akreditifi Kredisi 

 

Akreditifli ithalât işlemlerinde ithalâtla ilgili şartları (yükleme vadesi, ödeme 

şekli, malın cinsi ve tutarı vb.) içeren akreditif mektubunun bankaca yurtdışındaki 

ihracatçının bankasına gönderilmesiyle, banka, ithalâtçı konumundaki müşterisinin 
                                                 
47 Bkz. YAVUZ, C. : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2007, s. 871.  
48 Bkz. KILIÇOĞLU, A.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2008, s. 32 vd. 
49 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 533 vd; Ayrıca 
ZEVKLİLER, A.: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2008, s. 39 vd. 
50 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Yavuz, a.g.e., s. 870 vd.  
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mal bedelini ödememesi durumunda, malın Türkiye’ye gönderilmesinin ardından bu 

bedeli ihracatçıya ödeme taahhüdü altına girmektedir. Dolayısı ile banka ithalâtçı 

müşterisi lehine bir gayri nakdî kredi açmış olmaktadır. Buna “İthalât Akreditif 

Kredisi” denilir. Mal bedeli belli bir vade sonunda ödenecek ise, kredinin ismi 

"Vadeli Akreditif Kredisi" olmaktadır51. 

                                 

c) Kabul ve Aval Kredisi 

 

Kabul kredisinde banka, müşterisinin satım, eser, kira, vekâlet gibi 

sözleşmelerde taraflarca kararlaştırılan bedeli içeren poliçenin kendi üzerine 

çekilmesine izin vermekte ve bu poliçeyi kabul etmeyi taahhüt etmektedir52. Buradan 

da anlaşılacağı üzere, banka, müşterisine şahsen nakdi bir ödemede bulunmamakla 

birlikte, itibarı büyük olan kabulü ile müşterisine para temini bakımından kolaylık 

sağlamaktadır53. Keza Bankacılık Kanunu’nun 48/I.54 maddesinde de bu kredi gayrı 

nakdi krediler arasında yer almıştır. Kabul kredisi de esas itibariyle bir ithalât kredisi 

niteliği taşımakta, ancak bu tür işlemlerde ayrıca ihracatçı tarafından ithalâtçı üzerine 

çekilen bir poliçe söz konusu olmaktadır. İhracatçı ve ithalâtçının anlaşmasına göre 

mal bedeli, yüklemeden 3 ay, 6 ay, 9 ay vb. sürelerden sonra ödenebilir. Bu durumda 

ihracatçı, kararlaştırılan vadede mal bedelinin ödeneceğini belirten bir poliçe 

düzenleyerek kabul etmesi için ithalâtçıya gönderir. Satıcı, çoğu kez mal bedelinin 

                                                 
51 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Bkz. REİSOĞLU, S.: Türk Hukukunda ve Bankacılık 
Uygulamasında Akreditif, Ankara 2009, s. 48 vd.  (Anılış: Reisoğlu, Bankacılıkta Akreditif);  
http://www.tbb.org.tr/turkce/temel_bankacilik/Ticari%20Krediler.doc Erişim tarihi: 05.05.2009.  
52 Bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 544. 
53 İbid., s. 544. 
54 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu.  
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ödenmesini garanti altına almak için ithalâtçının bankasının poliçeyi kabul etmesini 

ister. Poliçenin bankaca kabul edilmesi halinde, banka poliçe tutarını poliçe 

vadesinde ihracatçının bankasına ödemeyi taahhüt etmektedir (T.T.K. m. 610)55.  

Poliçelerde, ithalâtçı tarafından avalin verilmesi de mümkündür. Aval burada, 

poliçenin tamamen ya da kısmen güvence altına alındığı, borçtan bağımsız bir 

kambiyo taahhüdüdür (T.T.K. m. 614/II, 612/1, 690/III). Burada banka, müşterisinin 

bono veya poliçeden doğan kambiyo borcuna aval vermektedir. Dolayısıyla burada 

da nakit ödemesi söz konusu olmayıp, banka, diğer gayri nakdi kredilerinde olduğu 

gibi, sadece sorumluluk üstlenmektedir56. Doktrinde aval, kambiyo senetlerine özgü 

bir kefalet olarak nitelendirilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, 

avalin borçlar hukukundaki kefaletten farklı bir kurum olduğudur. Zira, borçlar 

hukukunda kefalet geçerli olan borç ilişkisine bağlı olduğu halde, kambiyo 

sentlerindeki avâl, bağımsız bir taahhüttür (T.T.K. m. 614/II)57. Dolayısıyla avalist 

aval veren kişinin kişisel def’ilerini ileri süremeyecektir58. Bankaca poliçe kabul 

edilerek veya aval verilerek poliçe üzerine imza atıldığı anda ithalâtçı lehine bir gayri 

nakdî kredi açılmış varsayılır59.  

 

 

 

                                                 
55 http://www.tbb.org.tr/turkce/temel_bankacilik/Ticari%20Krediler.doc Erişim tarihi: 05.05.2009.  
56 Bu yönde bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 545. 
57 Şekle ait geçersizlikler istisna edilmekte olup, burada avalistin sorumluluğu da söz konusu 
olmayacaktır. Bunun gibi lehine aval verilenin borcu, zamanaşımı nedeniyle sora ererse, avalistin de 
borcu sona erecektir. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. PULAŞLI, H. : Kıymetli Evrak Hukuku, 
Ankara 2007, s. 128–132. 
58 Bu yönde geniş bilgi için bkz. ÜLGEN, H./ HELVACI, M./ KENDİGELEN, A./ KAYA, A.: 
Kıymetli Evrak Hukuku,  İstanbul 2008, s. 137 vd. 
59 http://www.tbb.org.tr/turkce/temel_bankacilik/Ticari%20Krediler.doc  Erişim tarihi: 05.05.2009. 
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§ 3 - İHRACAT KREDİSİ  

 

I. Tanımı 

 

 Konumuz açısından önem arz eden kredi türü şüphesiz ki, ihracat kredisidir. 

İhracat kredisiyle; ihracatçılara yeni pazarlar kazandırılması, mal ve hizmetlerin 

çeşitlendirilmesi, ihracatçıların uluslararası ticarette rekabet gücünün kazandırılması 

ve girişimlerinde gerekli desteklerin sağlanması gibi amaçlarla yurt dışına yatırım 

yapan girişimcilere finansman desteği sağlanmış olmaktadır. Dolayısıyla ihracat 

kredisinin, ihracatı kolaylaştırmak için alınan çeşitli önlemler arasında önemli bir 

yeri olduğu söylenebilir60. 

İhracatı kolaylaştırmak amacıyla çeşitli önlemler61 arasında sayılan ve 

ihracata bağlı olarak yatırımın, üretimin, ihracat bedellerinin tahsili ile ilgili her 

hangi bir aşamada sağlanabilen düşük faizli krediler olarak bilinen ihracat kredisini 

tanımlayacak olursak: “İhracatçı firmalara kullandırılan, kredi tutarı oranındaki 

dövizin ihracat bedeli karşılığı olduğu belgelenerek Türkiye’ye getirilmesi 

zorunluluğu olan kredilerdir”62. Bağrıaçık’a göre:  “İki ve çok taraflı kredi 

anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla, ihracat bedelinin Türk Parasının Kıymetini 

Koruma Mevzuatında öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine imkân 

tanıyan bir satış şeklidir” 63. İhracatın geliştirilmesi için ve bu yolla döviz gelirlerinin 

arttırılması için ihracatçı firmalara ve bu firmalara kredi desteği sağlayan bankalara 

                                                 
                  60 AKKAR, M. E.: 1970–1980 Döneminde Kredi Politikaları İhracat ve Yatırım Kredilerine Genel 

Bakış, DPT Teşvik ve Uygulama Dairesi Yayınları, Ankara Mart 1982, s. 34.  
61 Önlemler arasında sayıldığına dair bilgi için bkz. YILDIRIM, T.: Türk İhracat Rejimi ve İlgili 
Mevzuat, İstanbul 1991, s. 129 vd. 
62  Tanım için bkz. ŞAKAR, B.: Banka Kredileri ve Yönetimi, İstanbul 2006, s. 142. 
63 Tanım için bkz. BAĞRIAÇIK, A.: Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri, İstanbul 2004, s. 311.  
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devlet tarafından düşük faiz oranlarının uygulanması, belirli oranlarda faiz farkı 

iadesi gibi teşviklerden yararlanılması sağlanılır64.  

İhracat kredisi, üretilen ve imal edilen ihtiyaç fazlası malların dış satımı ile bu 

dış satıma yönelik imal ve üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla ihracatçılara, 

belgeli ve belgesiz olmak üzere verilen kısa, orta ve uzun vadeli krediler olmak üzere 

ayrılmaktadır65. Kredinin vadesi ihracat sürelerine bağlı olarak tespit edilmektedir66. 

Belgeli ve belgesiz ihracat süreleri, sanayi ürünleri, madenler, taşocağı ürünleri ile 

yaş sebze, meyve ve su ürünlerinde genel olarak sekiz aydır. Belgeli ihracat için on 

iki aya kadar süre verilebilir. Ayrıca yine belgeli olma şartıyla projeli ihracatçılara, 

gemi ve yatırım malı fabrika ve tesis ihracatında bu vade otuz altı aya kadar 

uzatılabilir67.  

Uygulamada ihracat kredisi “alıcı kredisi” ve “finans kredisi” olmak üzere iki 

şekilde kullandırılmaktadır. Alıcı kredisinin süresi genellikle 2–6 ay veya 9–12 aylık 

dönemler gibi kısa vadeli olarak ve genellikle tüketim maddelerine yönelik 

kullandırılmaktadır. Bunlar ihracat kredilerinin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Finans 

kredisi ise, genellikle orta ve uzun vadeli olarak makine ve donanım için tanınan 

kredilerdir. Bu tür kredilerde devletin de garanti verme, sigortalama ve aynı zamanda 

piyasa faiz koşullarının indirilmesinde rol aldığı gözlemlenebilmektedir68.  

Türkiye’de bankaların müşterilerine verdikleri ihracat kredilerin sınırları, 

T.C. Merkez Bankası ve Türk Eximbank’ın bankalara tespit ettikleri sınırlar 

                                                 
64 Teşvikler ile ilgili geniş bilgi için bkz. ibid., s. 22 vd.  
65 Tanım için bkz. Kölemezli, s. 20–21. 
66 Şakar, a.g.e., s. 141, Kölemezli, a.g.e., s. 21. Bu konu aşağıda detaylı olarak incelenmiştir. Bkz. 
aşa. s. 23. 
67 Bkz. ibid., s. 26 vd. 
68 Bu yönde geniş bilgi için bkz.  
http://www.technopromimport.ru/engine/glossary/eksportnoe_kreditovanie.html  
Erişim tarihi: 16.07.2009. 
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çerçevesinde belirlenmektedir69. Bunlara ek olarak Türkiye’de son olarak Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmelerin (K.O.B.İ.) parasal sıkıntılarını en aza indirmek ve 

ihracattaki daralmayı sonlandırmak amacıyla “İhracat Kredisi Destek Programı” 

başlatılmış ve ihracatçı K.O.B.İ.ne sağlanacak olan “Cansuyu” adı altındaki kredinin 

toplam üst limiti 200.000 A.B.D. Doları olarak belirlenmiştir. Bu programda 

kullanılacak kredinin ilk 6 ayı ödemesiz olup 6. ayın sonunda tek seferde ödeneceği 

belirtilmiştir70.    

 

II. Türleri 

 

İhracat kredileri en temel ayırıma göre; kısa vadeli, orta vadeli; ihracatın 

fiilen gerçekleşme durumuna göre ise, sevk öncesi ve sevk sonrası olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır71.  

 

A- Vadelerine Göre  

 

1. Kısa Vadeli İhracat Kredileri  

 

İhracat kredileri yerli para üzerinden açılmakta olup, ihracatın hazırlık 

aşamasındaki sürecin finansmanında görülmektedir. Bundan dolayıdır ki, genellikle 

nakdî kredi şeklinde kullandırılmaktadır. Ancak bu durum kredilerin gayri nakdî 

                                                 
69 Bkz. SEVAL, B.: Kredilendirme Süreci ve Kredi Yönetimi, İstanbul 1990, s. 185. 
70 T.E.S.K. Ar-Ge Müdürlüğü’nün 27.02.2009 tarih ve 1236 sayılı Genelgesi. 
71 Dış krediler olarak adlandırılan ihracat kredileri türleri hakkında geniş bilgi için bkz. PAZARCIK, 
O./ ÜNSAL, N./ NAKİPOĞLU, E.: Türkiye’de Dış Kredi Kullanımı, Millî Prodüktivite Merkezî 
(MPM) Yayınları, No: 380, Ankara 1989, s. 13 vd.; DOĞAN, S.: İhracat Kredi Sigortası, HDTM, 
Ankara Temmuz 1992, s. 6 vd.  
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kredi şeklinde kullanılmadığı anlamını taşımamalıdır72. Türkiye’de bu tür krediler 

genellikle ihracatın hazırlık aşamasında kullandırılmakta olup, T. C. Merkez Bankası 

tarafından aracı bankalara tahsis edildiği gibi, Türk Eximbank tarafından da 

kullandırılmaktadır. Kredilerin vadeleri genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında 

değişmektedir73.  

       

2. Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredileri  

 

Orta vadeli krediler; ihracat garantili yatırım, donatım, özel maksatlı ve özel 

yapılı gemi çekici, treyler alımları kredilerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla orta 

vadeli krediler genellikle sanayi kredileri olarak da adlandırılmaktadır74. Türkiye’de 

bu tür krediler T.C. Merkez Bankası ve diğer bankalar tarafından vadeleri en çok 8 

yıla kadar kullandırılmaktadır75. Vadesi on yıldan uzun olan kredilere ise uzun vadeli 

krediler denilmektedir. Burada T.C. Merkez Bankası belirleyici bir rol 

oynamaktadır76. Ayrıca bu tür krediler satıcı ve alıcı kredileri olmak üzere Türk 

Eximbank’ın kredi programları arasında yer almaktadır77.   

 

 

 

 
                                                 
72 Bu yönde bkz. Tekinalp, Banka Esasları, s. 403.  
73 Bkz. KONUKMAN, A./ VARLIK, B.: Türkiye’de Dış Ticaretin Finansmanı, Türkiye Kalkınma 
Bankası Yayınları, Ankara 1990, s. 18-19. Daha geniş bilgi için bkz. KURT, İ.: İhracat Kredileri, 
Ankara 1983, s. 7 vd. 
74 Bu yönde daha geniş bilgi için bkz. Tekinalp, Banka Esasları, s. 404. 
75 İbid, s. 405. 

                  76 Bkz. 14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu m. 4/1-(ı) ve m. 45. 
77 Bkz. Konukman/Varlık, a.g.e., s. 19. 
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B- Fiilen Gerçekleşmiş Olmasına Göre  

 

İhracat kredisi, ihracatın fiilen gerçekleşmiş olup olmamasına göre sevk 

öncesi ve sevk sonrası olmak üzere diğer bir ayırıma tabidir78. 

 

1.  Sevk Öncesi İhracat Kredisi  

 

Sevk öncesi ihracat kredisi, ithalâtçı veya imalâtçı özelliklerini taşıyan 

ihracatçı şirketlerle, ihracat bağlantılı mal üreten şirketlere ihracatı yasaklanmış ve 

bazı hammadde ve işlenmiş tarım ve maden ürünleri dışındaki yerli bütün malların 

serbest dövizle kesin olarak ihracatı taahhüdü karşılığında bankalar aracılığı ile 

kullandırılan kredidir. Diğer bir ifade ile, ihracatçıya ihraç konusu malın üretim ve 

hazırlanması veya hizmetin sağlanması amacıyla en fazla 1 yıl vadeli olarak, serbest 

dövizle ihracat taahhüdü karşılığında Türk Lirası üzerinden kullandırılan kredidir. Bu 

kredi ile, görüldüğü üzere, ihracatın hazırlık aşamasında ihracatçıya destek çıkılması 

amaçlanmıştır79.  

 

2. Sevk Sonrası İhracat Kredisi  

 

Buna karşılık sevk sonrası ihracat kredisi, fiili ihracatın yapılmasından sonra, 

finansman olarak ticarî bankalar aracılığı ile doğrudan gümrük yönetimlerine 

                                                 
78 Uygulamaya yönelik orta ve kısa vadeli ihracat kredilerine ilişkin geniş bilgi için bkz. Kurt, a.g.e., 
s. 7 vd.; Ayrıca bkz. BİLGİÇ, M.: Müteşebbisi Desteklemeye Yönelik  Krediler, KOSGEB Yayınları, 
Ankara 1993, s. 3 vd.  
79  Bkz. Şakar, a.g.e., s. 142. 
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gönderilen gümrük çıkış beyannamelerine istinaden kullandırılan kredidir80. Diğer 

bir ifade ile, ihracatın fiilen yapılmasından sonra ihracat bedellerinin Türkiye’ye 

getirilmesine kadar geçecek süre için, ihracatçının finanse edilmesi amacıyla 

kullandırılan kredidir81.  

İhracat kredisini daha da ayrıntılı incelemek mümkündür, ancak çalışmanın 

sınırlarını aşacağından dolayı buraya kadar verilen bilgilerin konumuz çerçevesinde 

yeterli olacağı kanaatindeyiz. 

 

§ 4 -  KREDİ SİGORTASI 

 

I. Kredi Sigortası Kavramı 

 

A- Türk Ticaret Kanunu ve Kredi Sigortası Genel Şartları’nda 

 

Ticarî hayatta krediye sık sık başvurulduğu bilinmektedir. Kredilerin 

zamanında ödenmemesi ise bir risk olarak algılanacağından, ticaretin duraksaması ve 

sonuç olarak istenmeyen durumların söz konusu olacağı muhtemeldir. Bu durumda 

meydana gelebilecek risklerin önlenebilmesi için doğal olarak sigortaya 

başvurulmaktadır82. Borçlunun aczine karşı sigorta olarak da adlandırılan kredi 

sigortası ile kast edilen; bir alacağın ödenmeme riskinin sigortalanmasıdır. Burada 

bir borcun ödenmemesi sonucunda alacaklı alacağını alamamaktadır83. Dolayısıyla 

                                                 
                  80  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Pamukçu, a.g.t., s. 15–16. 

81  Bkz. Şakar, a.g.e., s. 142. 
82 Kredi sigortası için bkz. JESS, D.C.: The İnsurance of Commercial Risk: Law and Practice, Third 
Edition, London 2001, s. 375. 

                  83 Bu duruma alacak sigortası da denildiği görülmektedir. Bu yönde bkz. ŞENOCAK, K.: Meslekî 
Sorumluluk Sigortası, Ankara 2000, s. 60–61 (Anılış: Şenocak, Meslekî Sorumluluk). 
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ortada bir risk vardır ve bu risk; borçlunun acze düşmesi veya sözleşme ihlali gibi 

diğer nedenlerle borcun ödenmemesidir84. Türk Ticaret Kanunu’na bakıldığında, 

Türkiye sigortacılık uygulamasında sadece acze düşmenin kredi sigortasıyla güvence 

altına alındığı görülmektedir. Zira Türk Ticaret Kanunu’nun 1272. maddesinde bu 

husus şu şekilde düzenlemiştir: “Bir alacaklı alacağını, borçlunun aczi rizikosuna 

karşı sigorta ettirebilir. Bu taktirde aksine mukavele yoksa sigortacı ilk önce 

borçlunun mallarına müracaatla bunları sattırarak alacağını tahsil etmesini sigorta 

ettiren alacaklıdan isteyebilir”. Kredi Sigortası Genel Şartları’nda; “A.l.4. Borç 

ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul 

edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz 

kalması” denilmektedir. Bu madde hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, alacaklının 

(sigorta ettirenin) sigorta sözleşmesinde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, sigortacıya 

başvurmadan önce borçlunun icra iflas yollarına başvurması, buradan bir sonuç 

alamayınca ancak sigortacıya başvurma hakkı doğmaktadır. Bu durum da haklı 

olarak eleştirilere neden olmuştur. Zira gelişen ve yaygınlaşan ticaret işlemlerinde 

sigortacı tarafından, sadece borçlunun aczinin risk olarak görülmesi, diğer riskler 

açısından bu sigorta türünün sınırlarının daraltılması anlamını taşıyacaktır. Ancak 

hemen belirtmek gerekir ki, her ne kadar Türk Ticaret Kanunu’nda borçlunun aczi 

dar tutulmuşsa da, tarafların bunun aksini kararlaştırabileceğine ilişkin hüküm Kredi 

Sigortası Genel Şartları’nda açık bir şekilde düzenlenmiştir (A.l.4.)85. Türkiye’de 

01.02.2009 tarihindeki son değişikleriyle birlikte yürürlüğe giren Kredi Sigortası 

Genel Şartları’nda borçlunun aciz haline düşmesinde riskin ne zaman gerçekleşeceği 

                                                 
84 Bkz. MERKIN, R.: Practical İnsurance Guides, İnsurance Law – An İntroduction, London 2007, s. 
254 vd.; Ayrıca bkz. CAN, M.: Türk Özel Sigorta Hukuku, Ankara 2007, s. 62. 
85  Bu yönde bkz. aşa. s. 91–108. 
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belirtilmiştir86. Buna göre: “Alıcının satış sözleşmelerinden kaynaklanan borçlarını 

ödeyememesi sonucu sigortalının uğradığı maddi zarar için, özel şartlarda daha kısa 

bir süre belirlenmiş ise bu süre dikkate alınmakta. Süre belirlenmemesi halinde ise; 

 i. Alıcının iflası halinde, tazminat talebinin tasfiye memuru tarafından kabulü 

şartı ile veya B. 2 maddesinde belirtilen müdahale talebinin87 sigortacıya intikal 

etmesinden itibaren beş aylık sürenin dolması ile,   

 ii. Diğer hallerde müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesinden beş ay 

sonra,   

 iii. Yukarıda belirtilen tüm hallerde, özel şartlarda belirtilen meblağdan az 

olması durumunda, müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesinden iki ay sonra, 

sigortacının tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar. Tek alıcıya yapılan satışla ilgili 

sigorta sözleşmesinde veya politik risklerde, yukarıdaki süreler özel şartlarda 

değiştirilebilir”88. 

Yine 01.02.2009 tarihli değişiklerle birlikte yürürlüğe giren Kredi Sigortası 

Genel Şartları’nda borçlunun aciz haline düşmesi rizikosuyla birlikte, bedelin 

zamanında ödenmemesi hali de risk olarak sayılmış ve bu husus aşağıdaki şekilde 

düzenlenmiştir. Buna göre; “A. 1. 6. Ayrıca sözleşme olması şartı ile;  yukarıda 

sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlarla mal veya hizmet 

                                                 
86 Bu tarih, fatura vadesini izleyen 30. gün ile vadesi geçen borç bildiriminden sonraki 60. 
gün arasındaki bir gün olarak belirlenir. Bkz. K.S.G.Ş., B.2./2.b. 
87 K.S.G.Ş.’nda geçen “müdahale talebi” deyimi ile kastedilen sigortacının sigortacıya riskin meydana 
geldiğini ihbar etmesinin ardından geçen belirli bekleme süresinden sonra Sigortacının duruma 
müdahale girişimde bulunmasıdır. Örneğin Fransız kredi sigortası kurumu olan COFACE’a sigortalı 
şirket ihbarda bulunmak için 60 günlük süre tanınmış, ihbar talebini takip eden 60 gün içerisinde 
sigortalı, mudahale talebinde bulunur, müdahale talebi ile birlikte, COFACE TURKİYE ödemenin 
yapılması için alıcı ile temasa geçer. Tazminat suresinin bitimine kadar tahsilât gerçekleşmemişse, 
COFACE TURKİYE sigortalı müşterisine teminat oranında tazminat ödemesi yapar. Bu konuda 
detaylı bilgi için bkz. “Kredi Sigortası’nın İşleyiş Sekli” 
http://www.coface.com.tr/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/TK/tk_TK/documents/Kred
i-Sigortasi-Isleyisi.pdf Erişim Tarihi: 07.07.2009.  
88  Bkz. Kredi Sigortası Genel Şartları A. 6 hükmü (Yürürlük Tarihi 01.02.2009). 
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bedelini ödememesi (temerrüt) hali… teminat altına alınmıştır”89 denilmektedir. 

Dolayısıyla kredi sigortası kavramı genişletilerek, acze düşmenin yanı sıra borcun 

vadesinde ödenmemesi riski de güvence altına alınmış ve bu yöndeki eksiklik söz 

konusu düzenleme ile giderilmiştir90. 

 

B- Diğer Kanunlar 

 

Kredi sigortasında borçlunun aczi olarak nitelendirilen riskle ilgili T.T.K. ve 

K.S.G.Ş. hükümlerinin tatmin edici olmayışı karşısında Borçlar Kanunu (B.K.) 

Hukuk Usulü Muhakemeler Kanunu (H.U.M.K.) ve İcra İflas Kanunu (İ.İ.K.) 

hükümleri açısından konuya değinilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Zira 

borçlunun aczi denildiğinde; iflasın açılması mı, mirasın reddi mi, borçlunun firarı 

veya ölümü mü kabul edileceği konularında ne T.T.K. ne de K.S.G.Ş.nda açıklayıcı 

bilgiler vardır. Oysa gelişmiş ülkelerde bu sigorta türünde borçlunun sadece aczinin 

değil, borçlunun vadesinde borcunu ödememesi durumu da risk olarak kabul 

edilmesi gerektiği haklı olarak savunulmaktadır91.  

 

1- Borçlar Kanunu  

 

Kredi sigortasında borçlunun borcunun zamanında ödenmemesi veya 

borçlunun aczini gösteren birden çok durum vardır. Bu durumlara geçmeden önce 
                                                 
89 Eski metin şu şekilde kaleme alınmıştı: “A.l.6. Borçları ile ilgili konkordato veya benzeri bir 
anlaşma yapması ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu 
satıcı konumundaki sigortalının T.C. sınırlan içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen 
alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmıştır”.  
90 Kredi sigortası kapsamında temerrüdün de yer alması gerektiği konusunda geniş bilgi için bkz. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_insurance Erişim tarihi 28.07.2009.  
91 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. ULAŞ, I.: Uygulamalı Sigorta Hukuku, Mal ve Sorumluluk 
Sigortaları, Ankara 2007, s. 640. 
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borçlunun aczinin tanımına bakmak gerekir. Türk hukukunda aciz kavramı yasal 

olarak tanımlanmasıyla birlikte, Borçlar Kanunu’nun 82. maddesinde; “…borçlunun 

edadan aciz olması ve bilhassa iflas veya aleyhindeki haczin neticesiz kalması 

sebebiyle diğer tarafın hakkı tehlikeye düşerse…” hükmü yer almaktadır. Bu 

hükümden de anlaşılacağı üzere, borçlunun aciz haline düştüğü sayılabilmesi için, 

borçlunun iflâsı ve haczin sonuçsuz kalmış olması gerekir. Maddenin devamında; 

“…bu taraf, lehindeki borcun ifası temin edilinceye kadar kendisine tereddüt eden 

borcun ifasından imtina ve talebi üzerine bu teminat münasip bir müddet içinde 

verilmediği surette akdi feshedebilir.”92 Dolayısıyla burada hakkı tehlikeye düşen 

tarafın, güvence verilinceye kadar kendi borcunu ifadan kaçınma ve uygun bir sürede 

kendisine güvence verilmediğinde sözleşmeyi fesih hakları tanınmaktadır93. Ancak 

bu hükmün borçlunun acze düştüğünün sayılabilmesi için yeterli olmadığı, aciz 

halinin daha geniş yorumlanması gerektiği ve diğer nedenlerin de bu hüküm 

kapsamında değerlendirilmesi gerektiği doktrinde belirtilmektedir94.  

Kanunlarda acze ilişkin bir tanıma yer verilmemesine karşın, doktrinde bu 

konuda tanıma rastlamak mümkündür. Buna göre; “borç ödemeden aciz; borçlunun 

alacakları ile olan ilgisini kesmek için lüzumlu olan malî kudrete sahip bulunmaması 

durumu, yani alacağın herhangi belirli zamanda tahsil edilemez bir durumda 

bulunmasıdır”95. Bu durum borçlunun kusuru sonucu meydana gelebileceği gibi, 

kusursuz sorumluluk hallerinden biri sonucu da olabilir. Örneğin, borçlunun işlerinin 

kötü gitmesi, çalışanların işlerini terk etmesi, senetlerinin protesto edilmiş olması 
                                                 
92 Kanun metni ve yorumu için bkz. YAVUZ, C.: Türk Medeni Hukuku ve Borçlar Hukuku Mevzuatı, 
İstanbul 2008, s. 1132. 
93 Bu yönde daha geniş bilgi için bkz. REİSOĞLU, Safa: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 
2008, s. 296 (Anılış: Reisoğlu, Borçlar). 
94 Bkz. EREN, F.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2008, s. 957; Reisoğlu, Borçlar, s. 296-
297. 
95 Tanım için bkz. OLGAÇ, S.: Kazaî ve İlmî İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu  (Genel Hükümler), 
İstanbul 1969, s. 736. 
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gibi durumların kusursuz sorumluluk olarak algılansa bile, borçlunun borcunu ifa 

etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla buradan hareketle denilebilir ki, kusur ilkesi 

borçlunun aczinde ayırt edici bir faktör değildir96.  

 

2- İcra İflas Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeler Kanunu 

 

Yukarıda örnekler halinde verilen ve borçlunu aczine yol açacak hususların 

ispatı bunu iddia eden tarafa düşecektir (T.M.K. m. 6)97. Usul hukuku açısından 

önem arz eden bu husus, hâkimlere olayların doğru olarak algılanması ve buna 

dayanarak karar vermesini gerektirir. Aksi halde ispat yükü üzerinde olan tarafın 

iddiasını ispat edememiş olması, kendi aleyhine karar verilmesi sonucu ile karşı 

karşıya kalabilir98. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, hâkim delilleri 

değerlendirirken, kanunen belirlenen hususlar hariç, serbest iradesine göre hareket 

eder (H.U.M.K. m. 240)99. Usul hukuku açısından “delil ikame”si olarak ifade edilen 

bu durumun her zaman katı olarak algılanmaması gerekir. Zira örneğin Türk Medeni 

Kanunu’nun 3. maddesinde iyi niyetin yokluğu halinde ispat yükü karşı tarafa 

geçmektedir100.   

Konuyu fazla dağıtmadan, bir de İcra İflas Kanunu açısından değerlendirmek 

gerekir. İcra iflas hukuku açısından borçlunun acze düşmesi hali; takip sonunda 

paraların paylaştırılması aşamasında alacaklının alacağını tamamen alamamış olan 
                                                 
96 Bkz. KILIÇOĞLU, A.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2006. s. 483 vd.; Ayrıca bu 
yönde bkz. ARSLANLI, H.: Ticarî Bey, C. 1, 4. Bası, Umumi Hükümler Satıcı ve Alıcının Borçları 
Ademi İfa, İstanbul 1955, s. 320.   
97 YAVUZ, C.: Türk Medeni Hukuku ve Borçlar Hukuku Mevzuatı, İstanbul 2008, s. 50 vd. 
98  Bkz. PEKCANITEZ, H./ ATALAY, O./ ÖZEKES, M.: Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2006, s. 
393. 
99 Kanun hükümleri için ve açıklamaları için bkz. KURU, B./ ARSLAN, R./ YILMAZ, E.: Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara 2008, s. 103 (Anılış, Kuru/ Arslan/ Yılmaz, 
Usul Kanunu). 
100 Bu yönde bkz.  ibid., s. 396. 
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alacaklıya, icra dairesi tarafından ödenmeyen alacak kısmı kadar borç ödemeden aciz 

belgesi verildiği hali ifade eder (İ.İ.K. m. 143. ). Aciz vesikasının da takip ve maddi 

hukuk açısından bazı sonuçları vardır101. Takip hukuku açısından aciz vesikası, borç 

ikrarını içeren bir belgedir.102 Alacaklıya bu belgenin verilmiş olması söz konusu 

alacağın varlığının bir ispatı olarak, ibrazının yeterli olduğu İcra İflas Kanunu’nun 

143. maddesinin II. fıkrasından da anlaşılmaktadır103. Aciz belgesini aldığı tarihten 

itibaren alacaklı bir yıl içerisinde borçluya karşı takip yaptığında yeniden ödeme 

emrinin düzenlenmesine gerek yoktur (İ.İ.K. m. 143/ III). Ayrıca alacaklıya iptal 

davası açma ve başka bir alacaklının koymuş olduğu hacze iştirak imkânını verir. 

Maddi hukuk açısından ise, aciz belgesi alan alacaklı, alacak hakkını 

kuvvetlendirerek 20 yıl süre ile zamanaşımına uğramama hakkını da tanımaktadır 

(İ.İ.K. m. 143/VI). Ancak bu durumda alacak miktarı için faiz işlememektedir (İ.İ.K. 

m. 143/IV). Son olarak borcun aciz belgesine bağlanmış olması ile borç yenilenmiş 

olmaz, dolayısıyla borç için kefalet gibi teminatların söz konusu olduğu durumlarda 

kefilin kefaleti devam etmektedir104.  

 

II. Kredi Sigortasının Hukukî Niteliği 

 

İhracat kredi sigortasının hukukî niteliğini tespit etmeden önce kredi 

sigortasının hukukî niteliğine bakmak gerekir. Zira ihracat kredi sigortası kredi 

                                                 
101  Ceza hukuku bakımından aciz belgesinin sonuçları konumuz dışında olduğundan değinilmemiştir.  
102 Bkz. KURU, B./ ARSLAN, R./ YILMAZ, E.: İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2007, s. 353 (Anılış, 
Kuru/ Arslan/ Yılmaz, İcra İflas). 
103  Bu yönde bkz. vd. Kuru/ Arslan/ Yılmaz, İcra İflas, s. 352 vd.  
104 Bu yönde  daha geniş bilgi için bkz. PEKCANITEZ, H./ ATALAY, O./ ÖZKAN, M. S./ 
ÖZEKES, M.: İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2006, s. 267 vd.; İcra ve iflas hukukunun kendi 
aralarında aciz belgesi konusundaki farklılıklar için bkz. ERCAN, İ.: İcra ve İflas Hukuku, Ankara 
2006, s. 356 vd; Ayrıca iflas hukukunda aciz vesikası konusunda geniş bilgi için bkz. BİLGEN, M.: 
İflas Davaları, Ankara 2008, s. 823 vd.  
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sigortasının bir türünü oluşturduğundan ilk önce konuyu bu şekilde irdelemenin daha 

doğru ve isabetli olacağı doktrinde de vurgulanmıştır105. Ancak gerek kredi sigortası 

gerek ihracat kredi sigortası olsun, sonuç olarak bir sigorta sözleşmesinden 

bahsedilmektedir.   

Bilindiği üzere, herhangi bir sözleşmenin hukukî niteliği belirlenirken 

öncelikle asli edime bakılmaktadır. Edim denildiğinde ise verme, yapma veya 

yapmama kavramları karşımıza çıkmaktadır106. Sigorta sözleşmelerinin hukukî 

niteliği tespit edilirken de aynı şekilde hareket edildiğinde, sigorta sözleşmesinin 

taraflarının asli ediminin belirlenmesi önemli rol oynamaktadır. Sigorta 

sözleşmelerinin hukukî niteliğinin tespitinde ise genellikle, sigorta ettirenin 

ediminden ziyade, sigortacının asıl ediminin niteliğinde tartışmaların olduğu 

görülmektedir107. Zira burada sigorta ettirenin ana borcunun prim ödemesi olduğu 

kabul edilmesine karşın, sigortacının edimini açıklamaya yönelik farklı teoriler ileri 

sürülmüştür. Bu teorilerin ileri sürülmesindeki asıl neden, sigorta sözleşmelerinin 

edimlerinin değiş tokuşunu içeren tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olup 

olmadığı yönündedir. Bu teorileri, fazla ayrıntıya girilmeden, iki ana grupta 

toparlanarak, para ödeme teorisi ile tehlike taşıma teorileri olarak özetlenmesi 

mümkündür108. Bu teorilerden de hareketle,  sigorta sözleşmesinin tam iki tarafa borç 

yükleyen sürekli bir sözleşme olduğunu söylemek mümkündür109. 

                                                 
105 Bu yönde bkz. KENDER, R. : Hukukî Açıdan İhracat Kredi Sigortası, İhracat Kredi Sigortası 
Semineri, Ankara 1981, s. 133 vd. 
106 AKINTÜRK, T.: Borçlar Hukuku, İstanbul 1999, s. 9; OGUZMAN, K./ ÖZ, T.: Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, İstanbul 2000, s. 5; Burada edimin konularına göre yapılan ayırımından söz 
edilmiştir. Diğer ayırımlar ve edime ilişkin geniş bilgi için bkz. Eren, a.g.e., s. 94 vd.  
107 ŞEKER, Z.: Sigorta Sözleşmesinin Hukukî Niteliği Üzerine, Prof. Dr. M. Kemal OĞUZMAN’ın 
Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 1044 vd.  

                  108 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Şeker, a.g.e., s. 1045; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N.: Borçlar 
Hukuku Dersleri, İstanbul 1985, s. 118.   
109 Bu konuda geniş bilgi için bkz. KAYIHAN. Ş.: Sigorta Sözleşmelerinde Prim Ödeme Borcu, 
Ankara 2004, s. 36. 
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Kredi sigortasının niteliğine bakıldığında bir zarar sigortası olduğu 

görülmektedir110. Bilindiği gibi zarar sigortası, sigorta edilen rizikonun 

gerçekleşmesi durumunda sigorta ettirenin parayla ölçülebilir bir menfaatinin 

uğradığı zararın sigortacı tarafından tazminat ödenerek giderilme amacını taşıyan 

sigorta türüdür111.  Zarar sigortası, aktifin azalmasını karşılayan sigortaya “aktif zarar 

sigortası” ve pasifin artmasını karşılayan sigortaya da “pasif zarar sigortası” olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra doktrinde zarar sigortası “aktif değer 

sigortası”, “masraf sigortası” ve “gelir sigortası” olarak ayırımın da yapıldığı 

görülmektedir112. Burada aktif değer sigortası ayrıca “somut aktif değer sigortası” ve 

“somut olmayan aktif değer sigortası” olmak üzere ikili bir ayırıma tabi 

tutulmaktadır. Bu ayırımda somut aktif değer sigortası ile işletmenin bilânçosunun 

aktifinde yer alan bina makine ve donanım ile stok ve buna benzer somut değerler 

sigorta kapsamına alınmaktadır. İşletmenin üçüncü kişilerden olan alacakları da 

somut olmayan aktif değer sigortası olarak sigorta kapsamında nitelendirilmektedir. 

Dolayısıyla bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere kredi sigortasının, aktifin 

azalmasını teminat altına almasından ve bir alacak söz konusu olduğundan dolayı 

“Somut Olmayan Aktif Zarar Sigortası” olarak nitelendirilmesi mümkündür113. 

 

 

 

                                                 
110 Bu yönde bkz. Ulaş, a.g.e., s. 640 vd. 
111 Bu yönde daha geniş bilgi için bkz. s. 89 vd.; Ayrıca bkz.  KUBİLAY, H.: Uygulamalı Özel 
Sigorta  Hukuku, İzmir 2003, s. 6, 89 vd.; KORKMAZ, S.: Sigorta Sözleşmelerinde İspat Sorunları, 
İzmir 2004, s. 33-34;  Bkz. JESS, D.C. : The Insurance of Commercial Risk: Law and Practice, 3rd 
Ed., London 2001, s. 453. 

                  112 Bu yönde geniş bilgi için bkz. PEKİNER, K.: Sigorta İşletmeciliği Prensipleri–Hesap Bakiyesi, 
İstanbul 1970, s. 37. 
113  Bu yönde bkz. Kender, İhracat Kredi Sigortası, s. 134; Ulaş, a.g.e., s. 640 vd; Pekiner, a.g.e., s. 
37, 69.  
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III. Kredi Sigortası Türleri 

 

A- Bireysel Kredi Sigortası 

 

Kredi sigortası bireysel sigorta ve toplu kredi sigortası olmak üzere iki 

şekilde yapılmaktadır. Bireysel kredi sigortası, belli sektör veya coğrafî alandaki 

alıcıların düşük kredi değerliliğine sahip olan, ya da tam tersine, büyük miktarlarda 

bir veya birden fazla alıcıya sağlanan kredilerin sigortasıdır114. Daha basit bir 

anlatımla, sigortacının, sigorta ettirenin belirli bir kişideki alacağını borçlunun aczine 

karşı sigortalamasıdır115. Bireysel kredi sigortası istisnaî olarak tek bir borçlu için 

yaptırıldığından, hukuken geçerli olmakla birlikte, primlerin burada yüksek 

olmasının doğal karşılanması gerektiği doktrinde de belirtilmiştir116.  

 

B- Toplu Kredi Sigortası 

 

Kredi sigortasında sigorta ettirenin tüm alacaklarının sigorta kapsamına 

alınması genel kuraldır. Yani tek bir sigorta sözleşmesi ile birden fazla alıcıya karşı 

birden fazla alacağın sigortasıdır117. Kredi sigortasında, tek bir sigorta poliçesi ile 

sigorta ettirenin sigorta kapsamında olmasına engel bulunmayan bütün alacakların 

sigorta himayesine alınması “global poliçe” ile mümkün olmaktadır118. Bu duruma 

doktrinde “Birleştirilmiş Sigorta Sözleşmeleri” denilmektedir119. Bu sigorta türünde 

                                                 
114  Bkz. ATABEK, R.: Sigorta Hukuku, İstanbul 1950, s. 47 (Anılış: Atabek, Sigorta). 
115  Bkz. ÇEKER, M.: Yargıtay Kararları Işığında Sigorta Hukuku, Adana 2004, s. 90 vd. 
116 ÜNAN, S.: Kredi Sigortası Genel Şartları Hakkında Hukukî Açıdan Kısa Bir Değerlendirme, 
S.H.D. 1999, S. 1, s. 52  (Anılış: Ünan, Kredi Sigortası). 
117  Bkz. Atabek,  Sigorta, s. 47.   
118  Ünan, a.g.m., s. 52.   
119 OMAĞ, M. K.: Türk Sigorta Hukukunda Rizikonun Ağırlaşması Sorunu (T.T.K. m. 1291), 
Ankara 1985, s. 121 (Anılış: Omağ, Riziko). 
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teminat miktarı genellikle % 80–90 oranında olmaktadır120 ve hem borçlunun aczine 

hem de vadede ödenmemeye karşı güven verilmektedir. Prim genellikle sigorta 

ettirenin sigortalanmış cirosu üzerinden hesaplanmaktadır121 ve prim tutarı 

sözleşmede öngörülen alacak limitlerine göre belirlenmektedir122. Bankaların ticarî 

kurumlara sağladığı kredilerin sigortalanması için bankaların kurum hakkında yeterli 

bilgiye sahip olması gerekmektedir. Zira kredi sigortası açısından değerlendirme 

yaparak gerekli bilgilerin toparlanması bankanın ileride yapacağı ödemelerin 

maliyetini etkileyecektir. Toplu kredi sigortası poliçeleri sayesinde kurumların 

bankalardan uygun şartlarda kredi teminatı sağlayarak ekonominin canlanmasına 

katkıda bulunmaktadır123.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 AIG EVROPE (UK) LTD/UNİSTRAD ASSURANCES, A Guide to Credit İnsurance a Research 
Report 1994, s. 6. 
121 Bkz. DOWLİNG, T.: Development in Evropean Credit Political Risk Insurance, London 1998, s. 
26. 
122 Bu yönde bkz. Çeker, a.g.e., s. 38, s.  90–92. 
123 Bu yönde geniş bilgi için bkz. Pamukçu, a.g.t., 80. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK İHRACAT KREDİ SİGORTASI  

 

§ 1 - İHRACAT KREDİ SİGORTASI KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ, 

HUKUKÎ NİTELİĞİ, BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI   

 

I. İhracat Kredi Sigortasının Tanımı ve Gelişimi 

 

A-  İhracat Kredi Sigortasının Tanımı 

 

Kredi sigortasının bir türünü oluşturan ihracat kredi sigortası, ihracatçının 

yabancı ülkedeki alıcısına sattığı mal veya hizmet bedelinin teminat altına alınmasını 

sağlamaktadır. İhracatçı peşin bedel almak yerine124, mal tesliminin veya hizmet 

ifasının ardından ödemenin yapılmasını kabul etmek suretiyle alıcısına bir tür kredi 

vermiş olmaktadır. İhracat kredi sigortası ile de bu kredinin teminat altına alındığı 

doktrinde vurgulanmıştır125. Aşağıda126 tanımı ayrıca verileceğinden burada, ihracat 

kredi sigortasını, ihracatçının mal veya hizmet ihraç ettiği müşterisinin, ödeme 

gücünü kaybetmesi veya ödemek istemesine rağmen tamamen dış nedenler (politik 

nedenler, doğal afet vs.) sonucu, ödemede bulunmaması nedeniyle karşılaşılan 

                                                 
                  124 İhracat işlemlerin peşin ödeme, ihracatın gerçekleşmeden mal bedelinin ithalâtçı tarafından 

gönderilmesi ve daha sonra satış sözleşmesine konu olan malların sevk edilmesidir. Bu konuda bkz. 
ONURSAL, E.: Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulama, Ankara 1996, s. 269 vd. İhracat kredi 
sigortasında, aşağıda da görüleceği üzere, mal bedelinin ödenmeme riski söz konusu olduğundan ve 
peşin ödemede veya gayri kabili rücü akreditif ödemelerinde ödenmeme riski diye bir risk söz konusu 
olmadığından peşin ödemede ihracat kredi sigortasına doğal olarak ihtiyaç duyulmamaktadır. İhracatta 
peşin ödeme ile ilgili bilgi için bkz. Financing Means and Sources, Trade Development Services, İTC 
UNCTAD/GATT, Geneva 1995, s. 85. 
125 Bu yönde bkz. AYBAR, A.: İhracat Kredi Sigortasıyla İlgili Yasal Çalışmalar, İhracat Kredi 
Sigortası Semineri, Ankara 1981, s. 162. 
126  Bkz. aşa. s. 39. 
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zararların teminat altına alınmasını sağlayan sigorta türü olduğunu belirtmekle 

yetineceğiz127. 

İhracat kredi sigortasından söz ederken isim benzerliğinden dolayı karışıklığa 

neden olmamak için açıklamada yarar görülen bir konuya değinmek gerekir. Zira 

ihracat kredi sigortasının “ihracat kredisi” veya “ihracat sigortası” ile karıştırılması 

muhtemeldir. Ancak her birinin ayrı bir kurumu temsil etmesi nedeniyle aralarında 

farklılıklar söz konusudur. Şöyle ki; az önce de belirtildiği gibi, ihracat kredi 

sigortası ile satılan mal veya hizmet bedelinin teminat altına alınmasına karşın, 

ihracat kredisi, ihracat ile bu satıma yönelik imal ve üretim faaliyetlerinin finansmanı 

amacıyla ihracatçılara, belgeli veya belgesiz olarak verilen kısa, orta ve uzun vadeli 

kredilerdir128.  

İhracat kredi sigortasını “ihracat sigortası”yla da karıştırmamak gerekir. 

İhracat sigortası, klasik anlamda ihracat konusu olan malların sigortalanmasını; yani 

malların çalınması, yanması gibi bilinen klasik türden risklere kaşı sigorta 

yapılmaktadır. Burada özellikle dış ticarette deniz ya da nehir taşımacılığında 

kullanılan C.İ.F. (Cost, Insurance & Freight)129 satışlar örnek verilebilir. İhracat kredi 

sigortası ise, ihracattan kaynaklanan alacağın ticarî ve politik risklere karşı teminat 

altına almasını ifade eder. Yani ihracat sonucu alacağın ithal eden ülkenin döviz 

transferini yasaklaması, ülkede savaş çıkması veya ithalâtçının ödeme gücünün 

kaybetmesi gibi nedenlerden kaynaklanan risklere karşı sigorta yapılmaktadır130. 

                                                 
                  127 Aynı yönde bkz. DOWDİNG, T.: A Guide to Credit İnsurance, London: Reactions Publishing 

Group Ltd., Decenber 1994, s. 42. 
128  Bu yönde bkz. yuk. s. 20 vd. 
129 Sözcük anlamı: mal bedeli, sigorta ve navlun anlamındadır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. 
http://tr.wikipedia.org/wiki/CIF Erişim tarihi: 22.12.2009. 
130 Bu yönde bkz. FIRAT, F.: İhracatın Desteklenmesinde İhracat Kredi Sigortasının Önemi ve 
Alternatif Dış Ticaret Finansman Teknikleri ile Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1998, s. 11. 



 38

Yukarıdaki bilgiler ışığında ihracat kredi sigortasının bakıldığında, bu konuda 

teoride ve uygulamada birden çok tanımın verildiği görülmektedir. Bunlardan; 

“ihracat kredi sigortası, ihracat yapanın ihracat bedellerinin alıcılardan kaynaklanan 

nedenler ile tahsil edilememe riskini teminat altına alan bir sigortadır”131 şeklindeki 

tanımın yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Zira burada riskin alacaklıdan 

kaynaklanmadığı durumlar da söz konusu olabilmektedir. Diğer bir tanım: “İhracat 

kredi sigortası, ihracatçıları, sevk ettikleri malların bedellerinin, yabancı alıcılar 

tarafından ödenmemesi riskine karşı güvence altına alan sigortadır”132. Bu tanımın da 

ihracat kredi sigortasını tam anlamıyla açıkladığı söylenemez. Zira yabancı alıcılar 

tarafından bedelin ödenmemesi yine bir önceki tanımla paralellik arz etmekte ve 

sadece ticarî riskleri anlatır niteliktedir. Oysa bu sigorta türünde ticarî risklerin yanı 

sıra, alıcılardan kaynaklanmayan ve tamamen tarafların iradeleri dışındaki politik 

risklerin de kapsama alınması gerektiği için daha geniş bir tanıma ihtiyaç 

duyulmaktadır133. İGEME’nin yayınlarında yapılan tanıma göre: “İhracatçının mal 

veya hizmet ihraç ettiği müşterilerinin ödeme gücünü kaybetmesi veya ödemek 

istemesine rağmen politik olaylar sonucu ödemede bulunamaması sebebiyle 

karşılaştığı zararın teminat altına alınmasıdır”134. Bu tanım da eksik olduğu 

düşünülmektedir. İhracat kredi sigortasının gerekleri dikkate alındığında, doğal 

afetlerin de tanım içerisinde yer alması gerektiği kanaatindeyiz. Zira politik riskler 

denildiğinde, alıcının iradesi dışında ve tamamen alıcıdan bağımsız olarak 

                                                 
131 http://www.garanti.com.tr/sigorta/urunler/alacaklarim_garantide_sigortasi.html Erişim tarihi: 
3.3.2008. 
132 http://www.ttn.com.tr/newTTN/SolPartners/Finans/ShowPage..aspx?fname=sigorta2.htm Erişim 
tarihi: 04.03.2008. 

                  133 Diğer bir tanım ve daha geniş bilgi için bkz. JOHNSON, T. E.: Export/ Import Prosedures and 
Documentation, 4rt Ed., New York 2002, s. 45–46.  
134  İGEME, İhracat Kredi Sigortası ve Türkiye Değerlendirmesi, Ankara 1986, s. 12; PEKİNER, K.: 
Sigorta İşletmeciliği, Prensipleri – Hesap Bünyesi, İstanbul 1970, s. 63-64; ÖZDEMİR, N.: Kredi 
Sigortası, Ankara İktisadi İlimler Akademisi Yayınları, Ankara 1966, s. 24. 
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oluşabilecek riskler kastedilmektedir. Dolayısıyla doğal afetlerinde de niteliği gereği 

alıcının tamamen iradesi dışında olduğundan ve satıcı için ihracat bedelini alamama 

riski doğuracağından, bu tür olayların da politik riskler gibi ihracat kredi sigortası 

kapsamında ayrı bir tür olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu nedenle 

ihracat kredi sigortasının tanımı aşağıdaki şekilde yapıldığında, doğru ve eksiksiz 

olacağı kanaatindeyiz. İhracat kredi sigortasını: “İhracatçının mal veya hizmet ihraç 

ettiği hallerde ithalâtçıların ödeme güçlerini kaybetmeleri, kaybetmeseler de ödeme 

iradelerinin yokluğu durumunda veya ödeme iradelerinin varlığına rağmen politik 

riskler, doğal afetler de dâhil olmak üzere, nedenleri ile ödemede bulunamamaları 

sonucunda oluşabilecek zararları teminat altına alan sigorta türü” şeklinde 

tanımlamak mümkündür135.  

 

B-  Tarihi Gelişimi 

 

Krediye dayanan ihracatta riskin büyüklüğü ve ihracatçının kendisine yabancı 

olan pazarlarda karşılaşması muhtemel tehlikelere karşı koruma altına alınması 

gereği ihracat kredi sigortası kurumunun doğumuna neden olduğu söylenmektedir136. 

Diğer sigortalara göre oldukça yeni sigorta türü olan ihracat kredi sigortası, 

uluslararası mübadele usullerinde ve dış ticaret politikalarında meydana gelen 

değişiklikler sonucunda ilk kez İngiltere’de ortaya çıkmıştır137. Kaynaklardan 

edinilen bilgiye göre, ilk kredi sigortası şirketi Londra’da 1820 yılında “British 

                                                 
135 Doğal afetlerin (Natural Disasters) risk olarak nitelendirildiği yönünde bkz. İnternational Trade 
Centre UNCTAD/WTO (ITC), Rules of Origin in Export Credit İnsurance, Geneva 2000, s. 10; 
Ayrıca bkz. Export Credit İnsurance and Guarantee Schemes, Apractical Guide For Developing And 
Transition Economis, İnternational Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC), Trade Finance Series, 
Geneva 2003, s. 61.   
136 Bu yönde bkz. UZUNOĞLU, B. : İhracat Kredi Sigortası, Ankara 1979, s. 4.  
137 Bu görüşe katılmayan yayınlar için bkz.  Erdal, a.g.e., s. 24. 
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Commercial Insurance Company” adı altında kurulmuştur138. Amsterdam’daki 

dönemin en büyük şeker rafineri fabrikasının yanında Güney Almanya’da yer alan 

birçok büyük sanayi şirketlerinin 1848 yılında iflâsı gözlemlenmiş ve sonuçta bütün 

Avrupa’da ekonomik kriz etkisini göstermiştir. İngiltere, Almanya, Fransa ve 

Belçika’da birçok kredi sigortası şirketi bu dönemde ortaya çıkmıştır139.  II. Dünya 

Savaşı’nın ardından ihracat kredi sigortası, sanayileşmiş sosyalist ülkelerin bazıları 

ve 1965 yılından itibaren de gelişmekte olan ülkelerin bir kısmı tarafından 

benimsenmiş olup, ihracat kredi sigortası kurumlarının sayısı her geçen gün 

artmıştır140. 

Dünya ekonomik bunalımın yaratmış olduğu olumsuzluklar ve buna bağlı 

olarak uluslararası ödemelerde oluşan aksaklıklar gelişmiş ülkelerde ihracat kredi 

sigortası programı ile sigortalanmaktaydı. Bu ülkeler arasında olan İngiltere’de, 

Birleşik Krallığın Ticaret ve Sanayi Bakanlığının “Board of Trade”den bağımsız 

olarak “Export Credits Guarantee Department-ECGD” tarafından ihracat kredi 

sigortası programı günümüze kadar yürütülmektedir. Ayrıca Kanada’da “Export 

Development Canada, Belçika’da kamu kurumu olan “Office National du Ducroire-

OND” ticarî ve politik riskleri devlet tarafından sigorta etmektedir ve “Compagnie 

Belge d’Assurance Credite-COBAC”, İtalya’da “İnstituto per i Servizi Assicurativi 

del Credito all’Esportazione” SACE, Almanya’da ticarî ve politik riskleri devlet 

adına ve hesabına, tamamen özel olan şirketlerin oluşturduğu Reich ile “HERMES 

Kreditversicherung AG, Hamburg”, “Deutsche Revisions und Treuhand a Berlin” ile 

“Deutsche Revisions– und Treuhand AG Frankfurt/M” Ortak Girişimi,  Fransa’da 

siyasî riskler ile transfer riskleri devlet tarafından, ticarî riskler ise devletin iştirak 
                                                 
138 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Pamukçu, a.g.t., s. 89.  
139 İbid., s. 90. 
140 Bkz. Erdal, a.g.e., s. 25. 
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ettiği özel sigorta şirketleri tarafından sigortalayan “Compagnie Française 

d’Assurance pourle Commerce Exterieur” (COFACE) ile “Socie Française 

d’Assurances pour Favoriser le Credit”, İsviçre’de ticarî riskleri özel hukuk 

hükümlerine göre kurulmuş bir sigorta şirketi tarafından, siyasî riskleri ise devlet 

adına bir kamu kuruluşu tarafından sigorta edilmektedir (LA FEDERALE ve 

EIDGENOSSICHE141). A. B. D.’inde Washington’da Eximbank142 ve diğer ülkelerle 

birlikte Türkiye’de ise 25.03.1987’de Devlet Yatırım Bankacılığı’nın yerini almış 

“Türk Eximbank”143 tarafından ihracatçı firmalara sigorta teminatı sağlanmaktadır144. 

Türkiye’de ilk dönemlerde ihracat kredileri sadece Merkez Bankası aracılığı ile 

kullandırılmaktaydı. Ancak 21.08.1987 tarihinde 3332 sayılı Kanun’la Türk 

Eximbank’ın kurulmasıyla birlikte bu yetki Merkez Bankası tarafından bu bankaya 

devredilmiştir145. Daha sonra Türkiye’de Türk Eximbank’ın yanı sıra 7397 sayılı 

Sigorta Murakabe Kanunu’nun 7. maddesine dayanılarak hazırlanan “Kredi Sigortası 

Branşının İhdas Edilmesine İlişkin Tebliğ”i yürürlüğe girmiştir146. Dolayısıyla 

15.07.1998 tarihinde yürürlüğe giren “Kredi Sigortası Genel Şartları” ile 1998 

yılından itibaren kredi sigortasının artık özel sigorta şirketleri tarafından 

yapılabilmesinin yolu açılmıştır. 15.06.2006 tarihinde yine özel sigorta şirketlerine 

yönelik olarak “İhracat Kredi Sigortası Genel Şartları”nın yürürlüğe girmesiyle ve 

daha sonraki tarihlerde iki genel koşullar arasında değişikliklerin yapılması ile 

                                                 
141 UZUNOĞLU, B.: “İhracat Kredi Sigortası Kavramı, İngiltere’deki Uygulama ve Ülkemiz 
Yönünden Zorunlu İlkeler”, İhracat Kredi Sigortası Semineri, 14–15 Nisan 1981 Ankara, s. 184. 
142 PARASIZ, M.İ./ YILDIRIM, K.: Uluslararası Finansman Teori ve Uygulama, Bursa 1994, s. 
402–403; A.B.D.’de aynı zamanda 1961 yılında Dış Krediler Sigorta Birliği (FCIA) kurulmuş ve 60 
sigorta şirketi bu birliğe katılarak Eximbank kaynaklarından ve tecrübesinden yararlanmıştır. 
143 Türk Eximbank 3332 sayılı kanun ve 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 
144 SESYILMAZ, T. B.: Ortak Pazar’da İhracat Kredi Sigortası, Ankara 1969, s. 19-20.  

                  145 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. EROL, A.: Türkiye’de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri 
ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki İhracatçı İşletmelerin Yararlanma Düzeylerinin Ölçülmesi, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon 2005, s. 67 vd.  
146 Bkz. 12.07.1998 tarih ve 23400 sayılı R.G. 
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sigorta güvencesi kapsamı genişletilmiştir. En son Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 

05.01.2009 tarihli ve 00288 sayılı yazısında; “Kredi Sigortası Genel Şartlarının, 

İhracat Kredi Sigortasına ilişkin ek düzenlemeleri içerecek şekilde değiştirilerek 

İhracat Kredi Sigortası Genel Şartları’nın yürürlükten kaldırıldığı” belirtilmek 

suretiyle, Kredi Sigortası Genel Şartları’nın kapsamı genişletilmiş ve 

01.02.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir147. 

 

C- Mevcut Durumu  

 

1. Berne Union 

 

Özellikle I. Dünya Savaşı’ndan sonra ihracatın artırılması çalışmaları 

çerçevesinde kredilerle ilgili yeni sorunlar doğmuştur. Bu sorunların çözümünde 

ihracat kredi sigortası kurumları arasında bir birlik oluşturularak haksız rekabeti 

önlemek amacıyla 1934 yılında İsviçre’nin Bern şehrinde bir araya gelen Avrupalı 

sigorta şirketleri “Uluslararası Kredi ve Yatırım Sigortacıları Birliği”ni Berne 

Union’u (The International Union of Credit and Investment Insurers) kurmuşlardır. 

Birliğin yasal statüsü İsviçre mevzuatına göre belirlenmiştir148.  

Birliğin üye sayısı 1959 yılında 22’yi aşmıştır. Üyeler sadece Avrupa’daki 

ülkelerden ibaret olmayıp, Kanada, Amerika ve Avustralya’dan da katılımcılar 

Birliğin üyeleri arasındadır. 1974 yılında Birlik daha da genişleyerek üye sayısı 

artmış ve 1999 yılında üyeler kısa vadeli ve orta/uzun vadeli programların 

uygulayıcısı olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 1990 yılında Prag Kulübü Berne 
                                                 
147 Bu yönde bkz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin resmî web sitesi: 
http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/genelsartlardadegisiklik  Erişim tarihi: 20.07.2009. 

     148 http://www.berneunion.org.uk/history.htm Erişim tarihi: 30.01.2008. 
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Union Birliği’nin başarısının ardından katılımcılar daha yakın ilişkiler kurmayı 

hedeflemiştir. Bununla da daha sıkı işbirliği içerisinde ihracat kredileri konusunda 

bilgi alış verişi sağlanmış olup, sigorta sisteminin gelişmesi için katkıda 

bulunulmuştur. Bugün bütün dünya çapında 70’den fazla üyeye sahip Berne Union 

ve Prag Kulübü ihracat kredi ve yatırım sigortası konularında dünyanın en ileri 

uluslararası organizasyonu statüsüne kavuşmuştur149. 

İlk başta kuruluşun amacı sadece üyelerinin özel alıcılarla yapılan ihracat 

işlemlerindeki ticarî risklerin sigortalanması iken, daha sonra II. Dünya Savaşı 

yıllarında politik ve ekonomik risklerin çeşitliliği ve yaygınlığı karşısında, 1946 

yılında Berne Union faaliyet alanını yeniden gözden geçirmiştir. Bundan sonra devlet 

denetimindeki şirketler ve sadece politik riskleri devlet adına sigortalayan özel 

sigorta kuruluşları söz konusu Birliğe katılmaya başlamışlardır150. 

 

2. The International Credit Insurance & Surety Association (ICISA) 

 

ICISA ilk defa Londra’da 1926 yılında yapılan ihracat kredi sigortası 

konferansının ardından kuruldu ve o dönemde 50’den fazla üyesi vardı. COBAC 

Belçika (şimdiki Euler Hermes), Crédito y Caución İspanya, Eidgenössische İsveçre 

(şimdiki Winterthur), Hermes Almanya (şimdiki Euler Hermes), NCM Hollanda 

(şimdiki Atradius), SFAC Fransa (şimdiki Euler Hermes), SIAC İtalya (şimdiki 

Euler Hermes) ve Trade Indemnity of the UK İngiltere (şimdiki Euler Hermes) 

kurucularını oluşturmaktadır151. 

                                                 
149 http://www.berneunion.org.uk/history.htm Erişim tarihi: 30.01.2008. 
150 Günümüzde üye ülkeler ve kuruluşlar içi bkz. http://www.berneunion.org.uk/history.htm Erişim 
tarihi: 30.01.2008. 

                  151 Bkz. http://www.icisa.org/templates/mercury.asp?page_id=1523 Erişim tarihi: 04.06.2009. 
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The International Credit Insurance & Surety Association (ICISA) diğer bir 

uluslararası ihracat kredi kuruluşu olan Berne Union gibi birçok üyeye sahiptir. Bu 

üyeler aynı zamanda Berne Union’un da üyelik sıfatlarına sahip olabilmektedirler. 

ICISA dünya çapında kredi veya garanti veren şirketleri bünyesinde 

barındırmaktadır. Günümüzde iki trilyon A.B.D. Doları hacmi ile dünya sigortacılık 

alanında hizmet vermektedir.  

İki kurum arasındaki en belirgin fark; ICISA alıcıdan kaynaklanan yurtiçi-

yurt dışı riskler (ticarî riskler) üzerinde yoğunlaşmasına karşın, Berne Union’un 

genellikle bizzat devlet tarafından veya devlet destekli özel şirketler tarafından 

sigortalanan ülke riskleri (politik riskler) üzerinde yoğunlaşmasıdır152.  

 

II. İhracat Kredi Sigortasının Özellikleri, İşlevi ve Koşulları 

 

A- Özellikleri 

 

İhracat kredi sigortası özelliği itibarıyla, kural olarak, başkası lehine yapılan 

sigorta şeklindedir153. Zira kredi karşılığı yapılan sigortalarda amaç kredinin 

ödenmesini teminat altına almak olduğundan asıl olan krediyi veren kurumun 

menfaatinin sigortalanmasıdır. Riskin gerçekleşmesinde sigorta ettirenin menfaatinin 

olması her zaman aranmaz ve bu nedenle tali bir menfaat olarak 

                                                 
152 Bu konuda bkz. Export Credit İnsurance and Guarantee Schemes, A practical guide for developing 
and transition economies, İnternational Trade Centre, Trade Finance Series, Geneva 2003, s. 82-83. 
Web site’si için bkz.: http://www.icisa.org/templates/mercury.asp?page_id=1474 Erişim tarihi: 
11.05.2009 OECD ülkeleri nezdinde bulunan ihracat kredi sigorta kurumları için bkz: 
http://www.oecd.org/countrylist/0,3349,en_2649_34169_1783635_1_1_1_1,00.html. Erişim tarihi: 
11.05.2009. 
153 Bu yönde bkz. Kender, İhracat Kredi Sigortası, s. 138. 
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algılanabilmektedir154. İhracat kredi sigortasında ihracatçı, sigortayı yaptıran kişi 

(sigorta ettiren); kredi kurumu ise sigortalı olup, sigortanın konusu kredi kurumunun 

ihracatçıya verdiği kredinin ödenebilmesinin teminat altına alınmasıdır. Dolayısıyla 

ihracat kredi sigortası denildiğinde, ilk akla gelen de bir kredinin ödenmeme riskinin 

sigorta edilmesidir. Oysa her zaman bu doğru olmayabilir. Bir malın veya hizmetin 

ihraç edilmesi için öz kaynaklardan yararlanılsa bile, ortaya çıkan alacağın 

sigortalanması yine söz konusudur. Burada kredi çekilerek veya çekilmeyerek 

ihracatın gerçekleştirilmesinin hiçbir önemi yoktur. Zira ihracat kredi sigortasında 

güdülen amaç, yukarıda da bahsedildiği üzere, ihracat bedelinin, yani alacağın 

alınamama riskinin sigortalamasıdır. Ancak, klasik sigorta türlerinden farklı bir 

sigorta türü olarak, burada daha büyük155 ve önüne geçilemez riskler olan politik 

risklerin sigortalanması da söz konusu olmakta ve bu durumda devlet desteğine 

ihtiyaç duyulmaktadır156. Dolayısıyla, kredi çekilmeden, yani öz varlıklara 

dayanılarak yapılan satımlarda, ister yurt dışı ister yurt içi olsun, bu alacağın da  

sigortalanması mümkündür. Keza ihracat kredi sigortası anlamında 

değerlendirildiğinde, burada amaç, yukarıda da değinildiği üzere, ihracatçıyı 

desteklemek olduğundan, bu durumlarda sigortanın varlığından söz edilebilir. Zira bu 

sigorta türüyle korunan menfaat; bir alacağın ödenmemesidir. Bu alacak, kredi ile 

elde edilen meblağdan oluşabileceği gibi, öz varlıklara dayanan ve sözleşme sonucu 

doğmuş her hangi bir alacak da olabilmektedir. Önemli olan geçerli bir sözleşme 

sonucunda doğan alacağın ödenmemiş olmasıdır. Kaldı ki, kanun koyucunun Türk 

                                                 
154 Bu yönde bkz. Kender, H.S.H, s. 178 vd. 
155 Bu sigorta türlerinde Almanya ve Fransa’da olduğu gibi Türkiye’de de büyük şirketlerin emredici 
düzenlemelere tabi olmaması gerektiği yönünde görüş için bkz. ÜNAN, S.: Sigortacılık Yasa 
Tasarısının Getirdikleri, İstanbul Ticaret Odası Yayınları No: 2007– 1, İstanbul 2007, s. 26 vd.  
156 ACİNAN, H./ SAĞ, Y.: İhracat Kredi Sigortaları ve Türkiye, İhracat Kredi Sigortası Semineri, 
Ankara 14–15 Nisan 1981, s. 238-239. 
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Ticaret Kanunu’nun “bir alacaklı alacağını … sigorta ettirebilir” şeklindeki 

hükmünde krediden söz etmemiş olması görüşümüzü doğrular niteliktedir 

(m.1272)157. Ancak hemen belirtelim ki, her ne kadar kredi çekilmeden de ihracat 

kredi sigortası yapılabilir denilse de, yukarıda da değinildiği üzere158, ihracatçı 

ithalatçıdan peşin bedel almak yerine, mal tesliminin veya hizmet ifasının ardından 

ödemenin yapılmasını kabul etmek suretiyle alıcısına bir tür kredi sağlamaktadır. 

Dolayısıyla kredi durumu yine oluşmakta ve ihracat kredi sigortası ile de bu kredi 

teminat altına alınmaktadır159.   

Bilindiği üzere, sigortacılıkta sigorta tazminatının miktarı, üç husus dikkate 

alınarak tespit edilir. Bunlar; sigorta bedeli, sigorta zararı ve sigorta değeridir. 

Bunlardan sigorta bedeli; taraflarca kararlaştırılan ve sigorta poliçesinde gösterilen 

ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacının ödeyeceği tazminatın üst sınırını 

ifade eden bedeldir. Sigorta zararı; rizikonun gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan 

zarardır. Son olarak sigorta değeri denildiğinde; sigorta edilen menfaatin değeri 

anlaşılmaktadır. Sigorta hukukunun belli başlı ilkeleri arasında şüphesiz ki, sigorta 

bedeli ve sigorta değeri arasında eşitlik ilkesi geçerli olmaktadır. Buradan hareketle, 

zarar sigortaları türü olan aktif sigortalarda sigorta bedeli sigorta edilen menfaatin 

değerine eşit olmalıdır160. Bu eşitliğin bozulması halinde ise, ya eksik sigortadan ya 

da aşkın sigortadan bahsedilmektedir. Ancak bu gibi özel durumların bazı sigorta 

türlerinde sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması ilkesine161 ters düştüğü 

anlamına getirilmemesi gerektiği Özdemir tarafından savunulmuştur. Yazar, bu 

                                                 
157  Bu yönde bkz. YAZICIOĞLU, E.: Türk Eximbank Tarafından Yapılan İhracat Kredi Sigortası, 
S.H.D., İstanbul 2001, S.1, s. 29, dn. 1. 
158  Bkz. yuk. s. 36 vd. 
159  Bu yönde bkz. AYBAR, a.g.m., s. 162. 
160  Bu yönde bkz. Kender, H.S.H, s. 267. 
161 Bilindiği üzere bu ilkenin gerekçesi sigortanın kazanç şekline sokulmaması isteğidir (zenginleşme 
yasağı gereği). Bu yönde bkz. Özdemir, a.g.e., s. 61. 
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durumun kredi sigortalarında bazı sübjektif öğelerin sonucunda önceden tahmin 

edilerek, bunlardan kaçınmanın çoğu zaman imkânsız olduğu ve bu nedenle zararın 

bir kısmının sigorta ettiren üzerinde bırakılmanın doğru bir yol olduğunu haklı olarak 

vurgulamıştır162.  

İhracat kredi sigortasında ihracatçının uğradığı zararın tamamı kapsama 

alınmamaktadır. Bu sigorta türünde zararın genellikle % 70 ile % 95 arası 

karşılanmakta ve geriye kalan kısım ihracatçı üzerinde bırakılmaktadır. Dolayısıyla 

burada % 5 ile % 30 oranında zararın ihracatçının bizzat katılması163 istenmektedir. 

Burada güdülen amaç, ihracatçının sigortaya güvenerek basiretsiz davranmasının bir 

nebze önüne geçmektir164. Sigortacılık uygulamalarında bu tarz eksik veya aşkın 

sigortalar genellikle kasıt olmadan, unutulma vs. nedenlerden kaynaklanmaktadır165. 

Oysa ihracat kredi sigortasında tarafların rızası doğrultusunda menfaatin altında 

sigorta yapılmaktadır. Dolayısıyla bu sigortanın kastî olarak menfaatin altında 

yapılan sigorta olduğundan ihracat kredi sigortasının bir tür eksik sigortadan farklı 

bir sigorta olduğu söylenebilir166. Bunların yanı sıra, ihracat kredi sigortasında 

zararın tamamının sigorta teminatı kapsamında alınmamasının diğer bir açıklaması 

Özdemir tarafından konunun teknik boyutu ele alınarak yapılmıştır. Yazar eserinde, 

kredi sigortası türlerinde sigorta ettirenin uğrayacağı gerçek zararın tazmin 

edilmesinin asıl amaç olarak görünmesiyle birlikte, sigorta kapsamında satılan malın 

gerçek bedeli ile bu satıştan beklenen kâr olmak üzere, iki türlü menfaatin 

sigortalandığını ileri sürmektedir. Dolayısıyla riskin gerçekleşmesi halinde uğranılan 

zararın malın gerçek değerinden doğan zarar olup, diğer kısım kârdan yoksun 

                                                 
162 Bkz. ibid., s. 61. 
163 Bu yönde geniş bilgi için bkz. aşa. s. 48 vd. 

     164 Aynı yönde bkz. Cankurtaran, a.g.t., s. 11. 
165 Bu yönde bkz. Kender, H.S.H, s. 271. 
166 Bu konu aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu yönde için bkz. aşa. s. 48 vd. 
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kaldığından, kârdan yoksun kalmanın da gerçek zarar olarak nitelendirilmesinin 

kolay olmadığı belirtilmektedir. Böylece malın maliyeti ile kârının birbirinden kesin 

olarak ayrılmasının zorluğu nedeniyle sigortacı alacağın ancak bir kısmının 

sigortalanması ve bu surette hiç olmazsa bir kısmının sigorta teminatı dışında 

bırakılmasının hem sigortacıları önemli tehlikelerden kurtardığı, hem de sigorta 

ettirenlerin tehlikeli ve maceraperest işlerden uzak durmalarına katkı sağlandığı 

vurgulamıştır167. Burada yazar teminat dışında kalan kısmın kâra tekabül 

edilebileceğinden, bu sigorta çeşidi ile sadece malın gerçek bedelinin 

sigortalanmasını savunmuştur.  Bu görüşe katılmamaktayız. Zira ihracatçı bir malın 

(veya hizmetin) satışında kârını gütmek zorundadır. İhracatçıların genellikle ticaretle 

uğraşan işletmeler olduğu dikkate alındığında, faaliyetlerinde gelir elde etme amacını 

taşıdıkları ve bu nedenle ticarî işletme vasfını kazandıkları doktrinde de 

belirtilmektedir168. Türk Ticaret Kanunu’nda ise bu konu 11. maddede 

düzenlenmiştir. Buna göre: “Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen 

diğer müesseseler, ticari işletme sayılır”(T.T.K. m. 11/I). Ayrıca Ticaret Sicili 

Tüzüğü’nün 14. maddesinde: “Bir gelir sağlamayı hedef tutmayan veya devamlı 

olmayan faaliyetlerle Türk Ticaret Kanunu’nun 17. maddesinde tarif edilen esnaf 

faaliyeti sınırlarını aşmayan faaliyetler ticari işletme sayılamaz”. Dolayısıyla ticari 

işletmenin bir gelirinin olması gerektiği belirtilmektedir. Burada dikkat edilmesi 

gereken husus, satış fiyatının belirlenmesinde tarafların iradeleri doğrultusunda 

belirli ve makul bir kâr payının169 olmasıdır. Kanun koyucu bu hususu dikkate 

alarak, satım sözleşmelerinde kârın makul sınırda olması gerektiğini ve bunun sigorta 

                                                 
167 Bu yönde daha geniş bilgi için bkz. Özdemir, a.g.e., s. 62 vd.  
168 Bu yönde bkz. ARKAN, S.: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2009, s. 21; ARICI, M. F. : Ticarî 
İşletmenin Aktif ve Pasifi ile Devri, İstanbul 2008, s. 18.  
169 Gelirin makul bir düzeyde tutulması ve fiyatın tespiti konusunda güncel uygulamalara ilişkin geniş 
bilgi için bkz. ABİK, Y.: Promosyonlu Satım Sözleşmesi, Ankara 2002, s. 96 vd.  
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kapsamında olduğunu hükme bağlamıştır. Şöyle ki: “Bir maldan elde edilmesi 

umulan kârın makul haddi aşan kısmı sigorta edilmez” (T.T.K. m. 1284.). 

Dolayısıyla Özdemir’in sunduğu diğer gerekçelerin doğruluğu şüpheli olamamakla 

birlikte, kâr ile gerçek değer arasında bu anlamda bir ayırımın yapılmasının doğru 

olmadığı kanaatindeyiz. 

Bunun yanı sıra, ihracat kredi sigortasında ve genel olarak kredi sigortasında 

sık karşılaşılan zararın bir kısmının sigortalı üzerinde bırakılması, aslında bir “eksik 

sigorta” mı, yoksa “bizzat katılma” mı olduğu tartışılması gereken bir konudur.  

Sigortalının zarara katılmasının, sigortacı ve sigortalı arasında ihtiyaç 

duyulan risk paylaşımı düşüncesi sonucunda ortaya çıkmıştır170. Bizzat katılmanın da 

kendi içinde ayırımlara171 tabi olmakla birlikte, konumuz açısından önem arz eden 

husus hesaplanma türlerine göre yapılan; sabit (mutlak) bir meblağ veya göreli 

(nispî) bizzat katılma, ayırımıdır. Burada sabit meblağ denildiğinde; sigorta olayının 

gerçekleşmesiyle ortaya çıkan zarardan etkilenmeyen, tek sabit bir rakam üzerinden 

sağlanan bizzat katılma. Göreli172 bizzat katılmada ise; sigorta bedelinin veya zararın 

belirli bir yüzdesi üzerinden sağlanan katılmadır. Gerçek bizzat katılmanın nispî 

katılma olduğu doktrinde vurgulanmıştır173. Bu durumu birer örnekle açıklayalım. 

Sabit bizzat katılmada, örneğin 100.000 TL üzerinden yapılan sigortada, bizzat 

katılma 2.000 TL’ye kadar olsun. Ortaya 5.000 TL’lik veya 50.000 TL’lik zarar 

çıktığında, sigortalının katlanacağı zarar oranı sadece 2.000 TL olacak, geriye kalan 

3.000 TL veya 48.000 TL sigortacı tarafından tazmin edilecektir. Nispî bizzat 

katılmada ise, yine aynı sigorta değeri üzerinden örnek verildiğinde, belirli oranda, 

                                                 
170 Bkz. YONGALIK, A.: “Sigortalının Zarara Bizzat Katılması (Bizzat Katılma)”, Prof. Dr. Ali 
BOZER’e Armağan, Ankara 1998, s. 150 (Anılış: Yongalık, Bizzat Katılma). 
171 Bizzat katılma türleri konusunda daha geniş bilgi için bkz. ibid, s. 151 vd.  
172 Nispî bizzat katılmaya “yüzdesel” de denilmesinin yanlış olmayacağı düşüncesindeyiz. 
173 Bu yönde bkz. ibid, s. 151 vd. 
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örneğin % 10 bizzat katılma oranı diyelim, 5.000 TL’lik veya 50.000 TL’lik zarar 

çıktığında sigortalının katlanacağı zarar oranı 500 TL ile 5.000 TL’dir. Dolayısıyla 

az önce de bahsedildiği gibi, burada eğer amaç risk paylaşımı ise, nispî katılma 

hakkaniyete daha uygun olacaktır. Oysa sabit bizzat katılmada, sigortalının sadece 

sabit bir oran üzerinden zarara katılması, geniş anlamda düşünüldüğünde, bizzat 

katılmanın amacına belirli oranda ters düşecektir174.  

Bunun yanı sıra bizzat katılmanın; muafiyet ve yüzdesel bizzat katılma, 

olarak iki türü vardır. Muafiyet denildiğinde; “bizzat katılmanın, sigorta olayının 

gerçekleşmesi ile ortaya çıkan zararın belirli bir miktara kadar olan kısmının bizzat 

sigorta ettiren tarafından taşındığı türünü” ifade edileceği doktrinde belirtilmiştir175. 

Buna karşılık, yüzdesel bizzat katılma; “sigorta olayının gerçekleşmesiyle ortaya 

çıkan zararın önceden belirlenmiş bir yüzdesinin daima sigorta ettiren tarafından 

taşınması” olarak tanımlanmıştır176. Dolayısıyla muafiyette önceden kararlaştırılmış 

belli bir sabit rakam sigorta ettiren üzerinden kalmasına karşın, yüzdesel katılmada 

sigorta ettiren zararın belli bir oranına her zaman katılması söz konusudur. Bu durum 

bir örnekle daha iyi açıklanabilir. Örneğin 100.000 dolarlık ihracat kredi sigortasında 

% 10 oranında zarar sigortalı (sigorta ettiren) üzerinde bırakılsın ve % 90 oranındaki 

zarara sigortacı (ihracat kredi sigortası kurumu) katlansın. Meydana gelen 10.000 

dolarlık zararda sigortacı “proporsiyon”177 kuralı gereği, sigortacı zararın % 90 olan 

9.000 doları ödeyecek, sigortalı ise zararın sadece 1.000 dolarına katlanacaktır. Aynı 

                                                 
174 Bkz. ibid, s. 155, s. 159. 
175 Bkz. ibid, s. 155–156. 
176 Bkz. ibid, s. 159. 
177 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Çeker., a.g.e., s. 73. 
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örneği muafiyet için verdiğimizde, sigortacı, meydana gelen zarar bizzat katılma 

oranını aşmadığından dolayı hiçbir ödeme yükü altında olmayacaktır178.  

Bizzat katılma ile ilgili fazla ayrıntıya girilmeden genel hatlarıyla verilen bu 

bilgiler ışığında ihracat kredi sigortasının bizzat katılma mı, yoksa eksik sigorta mı 

olduğunu ortaya koymak gerekmektedir179. Zira her ne kadar ihracat kredi sigortası 

eksik sigorta gibi gözükse de, burada aslında bir bizzat katılma olduğu söylenebilir. 

Bu ayırımın pratik olarak önemi, her bir kurumun benzerlik göstermesiyle birlikte, 

sonuçları bakımından farklı oluşundan kaynaklanmaktadır180.  Şöyle ki; ihracat kredi 

sigortasında taraflar, yukarıda da belirtildiği üzere, önceden bilerek belirli bir miktarı 

sigortalı üzerinde bırakmaktadırlar. Oysa eksik sigortalarda genellikle bu durum 

tarafların iradesi dışında meydana gelmektedir181. Ayrıca “proprosiyon” kuralı ancak 

risk sonucu kısmî zararın söz konusu olduğu durumlarda uygulanmaktadır. 

Dolayısıyla risk sonucu tam zarar söz konusu olduğunda sigorta tazminatı sigorta 

bedelinin tamamı olarak ödenir. Buna karşılık, yüzdesel bizzat katılmada risk sonucu 

meydana gelen zararın her halinde “proprosiyon” kuralı uygulanacaktır. Dolayısıyla 

risk sonucu zarar tam olarak gerçekleşse de, sigorta tazminatı, “proprosiyon” kuralı 

gereği, belirli oranda kesintiye uğrayacaktır182. 

Kredi Sigortası Genel Şartları açısından duruma bakıldığında, muafiyet 

başlıklı A.9. maddesinde: “Sigortalının B. 4 maddesine uygun olarak hesap edilen 

zararının özel şartlara göre tespit edilen kısmı sigortacının sorumluluğundadır. 

Bakiye münhasıran sigortalının sorumluluğunda kalır ve ayrıca sigorta ettirilemez. 

                                                 
178 Bkz. Yongalık, Bizzat Katılma, s. 162. 
179 Kredi sigortasında sigortalın zarara iştiraki konusunda geniş bilgi için bkz. ATABEK, R.: Kredi 
Sigortası, Ankara 1956,  s. 20 vd. (Anılış: Atabek, Kredi). 
180 Bkz. ibid, s. 161–163. 
181 Bu yönde bkz. Kender, H.S.H, s. 271. 
182 Bu yönde bkz. Yongalık, Bizzat Katılma, s. 162. 
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Aynı şekilde kredi limitini aşan ve genel olarak sigortacı tarafından teminata dâhil 

edilmemiş olan borcun tamamı, münhasıran sigortalının sorumluluğunda kalır ve 

ayrıca sigorta ettirilemez. Tespit edilen muafiyet sigorta sözleşmesinde belirtilir. 

Özel şartlarda başka bir şekilde belirtilmedikçe, sigortalının kredi talebi ismen 

yapılmamış alıcılar için hesap edilen zararının % 50’si sigortacının 

sorumluluğundadır”  hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla bu hükümden zararın belirli 

bir kısmı sigortalının üzerinde kalacağı önceden kararlaştırıldığı da sonucu 

çıkmaktadır. Ayrıca burada sigortalının hem muafiyeti, hem de yüzdesel bizzat 

katılmasının benimsendiği kanasındayız. Nitekim ihracat kredi sigortası 

uygulamasına da bakıldığında, “1000 ABD Dolarına kadar... yapılacak sevkıyatlar 

sigorta kapsamına alınmaz”183 hükmünde olduğu gibi, belirli meblağda muafiyet 

vardır. Buna ek olarak, “Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı Sevk Öncesi 

Dönem Riskleri İçin Sigorta Kapsamına İlişkin Uygulama Esasları”nın ‘Tazmin 

Edilecek Zarar Oranı’ başlıklı hükmünde önceden Türk Eximbank tarafından 

belirlenmek kaydı ile azami % 90’ı aşmayacağı hükmü yer almaktadır. Bu durum da 

yüzdesel bizzat katılmanın benimsendiğine dair örnek oluşturacak diğer bir hüküm 

olduğu söylenebilir. 

 

B- İşlevi 

 

İhracat kredi sigortası incelenirken işlevinden de bahsedilmesi gerekir. İhracat 

kredi sigortasının işlevleri arasında; sigorta, finansman temini ve enformasyon 

hizmeti vardır. Bu işlevlerle ihracat bedellerinin ödenmesinde kayıpları en aza 

                                                 
183 Bkz. K.V.İ.K.S. Genel Poliçesi m. 4/i b. 
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indirmekle birlikte, ihracatta daha bilinçli hareket edilmesine katkıda bulunarak 

uluslararası alanda haksız rekabet suçlamalarından sıyrılmış şeffaf dış ticaretin ön 

planda tutulması yer almaktadır184. 

Bununla birlikte ihracat kredi sigortası ihracatın arttırılmasını sağlamakla 

birlikte iki temel fonksiyonu da temelinde barındırmaktadır. Bunlardan ilki, 

ihracatçıyı ithalâtçıya karşı sigortalayarak, alacağını oluşabilecek ticarî ve politik 

risklerden belirli limitler çerçevesinde sigortalamak; ikincisi, ihracatın 

finansmanında ihracatçının, ihracat kredi sigortası poliçesini185 bankaya ibraz etmek 

suretiyle, ihtiyaç duyacağı kredinin sağlanmasına yardımcı olmaktır186. 

Bunların yanı sıra, bu sigorta türünde; kredi, hizmet ve teminat 

fonksiyonundan kaynaklanan şu yararları vardır:  

 

1. Kredi Fonksiyonu 

 

Alacağın teminat altına alınması nedeniyle kredi işlevi ortaya çıkmaktadır. 

Şöyle ki; ihracatçı, ihracat kredi sigortası teminatı altında olan alacak bedelini, belli 

bir ücret karşılığında vadesinden önce ticarî bankalara iskonto ettirmek suretiyle kısa 

sürede finansman imkânına kavuşabilmektedir187. Bilindiği üzere, özellikle küçük ve 

orta ölçekli dediğimiz işletmeler (K.O.B.İ.) yeni alanlara girebilmek, yeni fırsatları 

                                                 
184 BOZKURT, H.: “İhracat Kredi Sigortası ve Türk Eximbank Uygulaması” Basılmamış Araştırma 
Raporu Türk Eximbank, Ankara 1988, s. 4; Ayrıca İhracat Kredi Sigorta’nın amaçları ve daha geniş 
bilgi için bkz. Export Credit İnsurance and Guarantee Schemes- A Practical Guide For Developing 
And Transition Economies, İTC UNCTAD/WTO, Geneva 2003, s. 8 vd. 
185 Poliçenin kim tarafından düzenlediği, ne amaca hizmet ettiğine ilişkin bilgiler için bkz. aşa. s. 82 
vd.  
186 ŞAHİN, A.: İhracata Yönelik Finansman Araçları, İGEME Ankara 2004, s. 50.  
187 Bozer, İhracat Kredi Sigortası, s. 22; Ayrıca bu konuda geniş bilgi için bkz. STROVSKİY, L. 
E./KAZANTSEV, S.K./ PARŞİNA, E.A.: Внешнеэкономическая Деятельность Предприятия: 
Учебник Для Вузов, (Şirketlerin Dış Ticari Faaliyetleri, Yüksek Öğrenim Kurumları - Ders Kitabı) 
Moskova 2004, s. 499–504. 
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değerlendirebilmek ve bu şekilde pazarlarını genişleterek satış hacimlerinin 

yükseltebilmek için krediye ihtiyaç duyarlar188. Ancak bankalar ve diğer kredi 

kuruluşları K.O.B.İ.e kredi vermeden önce bir güvencenin olmasını haklı olarak 

istemektedirler. Dolayısıyla bu durum K.O.B.İ. için elinde olan imkânlarının bazen 

tümünün seferber edilmesini ve ellerindeki varlıkların yerine göre büyük bir kısmının 

teminat olarak gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum da sonuç itibarıyla 

K.O.B.İ.in cesaretlerinin kırılmalarına ve faaliyetlerini büyük riskler altında 

sürdürmelerine neden olabilmektedir. Kredi sigortasının kredi fonksiyonu 

denildiğinde, doğabilecek risklerin sigortalanarak K.O.B.İ.e kredi veren tarafa güven 

sağladığından K.O.B.İ. için de ucuz yoldan krediye kavuşma imkânın temin edildiği 

anlaşılmaktadır.  

 

2. Hizmet Fonksiyonu 

 

İhracat kredi sigortasında bir risk söz konusu olduğunda, bu sistem içinde 

risklerin önceden görülmesi ve buna göre önlemlerin alınması büyük önem arz 

etmektedir. İhracatçının kredibilitesinin değerlendirilmesi, alıcının malî yapısındaki 

son gelişmeler gibi malî konularda ihracatçının bilgilendirilmesi, ihracat kredi 

sigortasının enformasyon hizmetini temelinde barındırdığını göstermektedir189. Bu 

fonksiyonla işletmelerin kredili satış yaparken alıcı taraf hakkında maksimum bilgi 

edinmeleri ve emin bir şekilde faaliyetlerinin sürdürebilmelerine katkı sağlanması 

amaçlanmaktadır. Zira kredi sigortasını yapan kurum veya kuruluş karşı taraftaki 

                                                 
188 Bu yönde bkz. PHELPS, C.W.: Commercial Credit Insurance as a Management Tool, Baltimore 
1961, s. 75. 
189  Bozer, İhracat Kredi Sigortası, s. 22. 
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yetkili makamlarla190 irtibata geçmek suretiyle firma hakkında gerekli bilgilere daha 

rahat ulaşabilmektedir. Örneğin Türk Eximbank bu hizmeti sigortalı firmaların alıcı 

limiti taleplerinde bulunduklarında alıcı firmalar hakkında temin edilen enformasyon 

masraflarını sigortalılara yansıtmamakla birlikte, gerekli bilgilere ulaşıp ihracatçıyı 

aydınlatmaktadır191.    

 

3. Teminat Fonksiyonu  

 

Sigorta mantığı uyarınca alacağın, ticarî ve politik risklere karşı güvence 

altına alınmasının sağlanması bakımından teminat işlevinin yerine getirilmesidir. 

Daha açık bir ifade ile, borçlunun borcunu ödememe riskinin alacaklı tarafından 

sigorta ettirilmesi durumunda, kredi daha kolay temin edilmektedir192. Sigortalının 

ihracat alacağında riskin gerçekleşmesi durumunda zararın yaklaşık  % 80 − % 95 

sigortacıya yükletilmekte, geri kalan kısmı ihracatçı üzerinde bırakılmaktadır193.  

Bunların yanı sıra ithalâtçıların vadeli ödemeleri tekliflerine imkân 

tanımasıyla da uluslararası pazarda ihracatçıların rekabet etme gücünü artırarak 

                                                 
190 Yetkili makamlarla kastedilen; dünyanın önde gelen enformasyon kuruluşları, yurt dışındaki 
bankalar, diğer ihracat kredi sigortası kurumları, uluslararası kredi sigortası kurumları birliği (Berne 
Union)’dır. Bu yönde bkz. Türk Eximbank Tanıtım Broşürü; Ayrıca bkz. BELGİN, İ.: Dış Satım 
Kredi Sigortasında Bilgi Toplama İhracat Kredi Sigortası Semineri, Ankara 14-15 Nisan 1981, s. 108. 
191 Ortalama enformasyon temin etme maliyeti firma başına 40 ile 250 Euro arasında değişmektedir. 
Bu konuda bkz. Türk Eximbank bilgilendirme broşürleri; Ayrıca bu konuda daha geniş bilgi için bkz. 
DOĞAN, S. : İhracat Kredi Sigortası, HDTM, Uzmanlık Tezi, Temmuz 1992, Ankara, s. 31 vd. 
192 Bkz. KARAYALÇIN, Y.: Risk- Sigorta- Risk Yönetimi, Özel Sigorta Hukukuna Giriş, Ankara 
1984, s. 24. 
193 Bozer, İhracat Kredi Sigortası, s. 23; Bkz. Export Credit İnsurance and Guarantee Schemes, A 
practical guide for developing and transition economies, İnternational Trade Centre, Trade Finance 
Series, Geneva 2003, s. 8. 
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ülkenin ihracatına, ürün ve pazarın çeşitlendirmesine dolaylı olarak katkı sağlanması, 

ihracat kredi sigortasının amaçları arasında sayılabilir194.  

Buradan da görülmektedir ki, ihracat kredi sigortası, ihracata dayalı büyüme 

stratejisini güden ülkelerin gelişmesine ve ekonomilerinin yeni teşvik 

mekanizmalarıyla büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır195. Zira 

ihracatçıların yeni ve tanımadıkları pazarlara girebilmelerini teşvik etmek, ayrıca 

mevcut pazarlarını genişletmek, kredili satışlardan doğabilecek riskleri azaltmak ve 

uluslararası pazarlarda rekabet etme gücü sağlamak açısından ihracat kredi 

sigortasının özellikle gelişmekte olan bir ülke için önemi küçümsenemez. 

 

C. Koşulları   

 

Türk Ticaret Kanunun 1263. maddesi incelediğinde, sigorta sözleşmesinin 

ana unsurları; sigortacı, sigorta ettiren, sigorta menfaati, prim, bir risk (tehlike), 

sigorta bedeli olarak sıralanabilir. İhracat kredi sigortası da aynı unsurları ihtiva 

etmektedir. Dolaysıyla burada da öngörülebilen riskleri teminat altına alarak belli bir 

prim karşılığında sigortalıyı korumak temel amaçtır. Bununla birlikte ihracat kredi 

sigortasının, diğer sigorta çeşitlerinden farklı olarak, bu sigorta türünün 

uygulamasından kaynaklanan kendine özgü özelliklerinden dolayı bazı şartların 

yerine getirilmesini de gerektirmektedir. Bunlar: 

                                                 
194 YAMAN, E. : Dışsatım Kredi Sigortası Kuram, Uygulama ve Türkiye Gerçeği, Ankara 1983, s. 
18.  
195 Export Credit Insurance and Guarantee Schemes, A Practical Guide For Developing And 
Transition Economies, International Trade Centre, Trade Finance Series, Geneva 2003, s. 7. 
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— İhracat kredi sigortasından söz edebilmemiz için ilk şart, bir ihracatın 

varlığı ve bu ihracatın vadeli olmasıdır. Yani peşin satışın olmaması196 gerekliliğidir. 

Zira bu sigorta türünde, yukarıda da bahsedildiği gibi, sigortalanan risk mal teslimi 

sonucu doğan alacağın ödenmemesidir. Oysa peşin olan ödemelerde herhangi bir risk 

söz konusu olmayacağı için bu tür sigortaya da ihtiyaç kalmayacaktır.  

— Kural olarak her türlü mal ve hizmetin ihracatı mümkündür. Ancak 

ihracat kredi sigortasından söz edilebilmesi için ihracatçı ve ithalâtçı arasında bir 

ortaklık veya menfaat ya da hısımlık ilişkisi olmamalıdır. Ancak bu şart politik 

riskler için söz konusu değildir. Zira hısımlık197, ortaklık veya menfaat ilişkisinde 

ithalâtçı tarafın ödeme iradesine rağmen politik nedenlerden kaynaklanan risklerde 

alıcı tarafın kusuru olmamasına rağmen bir risk meydana gelebilmektedir.  

— Diğer bir şart ihracatın girdilerinde yerli malların veya hizmetlerin belirli 

bir oranın üzerinde olması gerekliliğidir198,  

— Satılan malların cinsi, miktarı, kalitesi ve sevk programı ile ödeme şartları 

satış sözleşmesiyle belirlenmiş olmalı ve sevkıyatın mer’i İhracat Rejimi Kararı 

Yönetmeliği, Sirküler ve Tebliğleri ile ihracatla ilgili diğer mevzuata uygun 

olmalıdır, 

— Sevkîyat forfaiting, factoring veya benzeri işlemler yoluyla finanse 

edilmemiş olmalıdır, 

— Herhangi bir ülke ile yapılmış bankacılık anlaşması, doğalgaz anlaşması, 

Türk Eximbank’ın ülke kredisi anlaşması veya bağlı ihracat çerçevesinde yapılacak 

sevkiyatlardan olmamalıdır199, 

                                                 
196  Bkz. Türk Eximbank K.V.İ.K.S. Genel Poliçesi “Kapsanmaya Sevkıyatlar” başlıklı m. 4 (g) b.   
197 Sigortalının gerçek kişi olması halinde sadece “Ek Sözleşeme ile Teminat Altına Alınabilecek 
Haller”  başlıklı A.8. maddesinde aksine sözleşme yoksa teminat dışında tutulmaktadır, bkz. K.S.G.Ş 
m. A.8 hükmü. 
198 Cankurtaran, a.g.t., s. 10; Türk Eximbank uygulamasında bu oran % 60 olarak  tutulmaktadır. 
Bkz. Spesifik İ.K.S.S.S.Pr.P. Uygulama Esasları “Kapsam” bölümü. 
199 Bu yönde bkz. K.V.İ.K.S. Genel Poliçesi, m. 4. 
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— Son olarak ihracatın kendi ülkesindeki bir banka tarafından teyit edilmiş 

bir akreditif çerçevesinde yapılması ile ihracatın, diğer müesseseler tarafından 

teminat altına alınması durumunda, ülke içindeki teminat altına alınan riskin 

mükerrer olarak işleme tabi tutulmaması için sigorta işlemi yapılmamaktadır. 

Bunun yanı sıra, diğer sözleşmelerde olduğu gibi, taraflar, genel şartlara, 

kanunların emredici hükümlerine aykırı (T.T.K. m. 1277) ve sigortalıların aleyhine 

olmamak kaydı200 ile özel şartlar konusunda anlaşarak bu şartları genişletebilirler201.  

 

III. İhracat Kredi Sigortasının Hukukî Niteliği202 

 

Yukarıda kredi sigortasının hukukî niteliğinden söz edilirken bu sigorta 

türünün, aktifin azalmasını teminat altına almasından dolayı bir aktif zarar sigortası 

olarak değerlendirmiştir203. Burada ihracat kredi sigortasının; “özel sigorta - sosyal 

sigorta”, “zarar sigortası - meblağ sigortası” ve “aktifin sigortası - pasifin sigortası” 

şeklindeki ayırımları açısından konuya ilişkin açıklamalar yapılacaktır.  

 

A- İhracat Kredi Sigortası Özel Bir Sigortadır 

 

İlk ayırım olan “özel sigorta - sosyal sigorta” açısından duruma bakıldığında, 

öncelikle burada birkaç alt başlıklar halinde konunun incelenmesi gerektiği ortaya 

çıkmaktadır. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:  

                                                 
200 Bu durumlarda sözleşmenin tamamının değil, ilgili hükmün geçersiz olacağı (T.T.K. m. 1264/II), 
sigortalı aleyhine olan durumlarda ise direkt kanun hükümlerinin uygulanacağı (T.T.K. m. 1264/III), 
kanun koyucu tarafından düzenlenmiştir. Bu konuda örnekler ve geniş bilgi için bkz. Çeker, a.g.e., s. 
40. 
201 Bu yönde bkz. Ünan, Kredi Sigortası, s. 66–67. 
202 İhracat kredi sigortasının genellikle ihracat kredi garantisi ile karıştırıldığından dolayı çalışmada bu 
iki kurumun karşılaştırılması yapılırken hukukî niteliği konusunda daha geniş bilgiler verilecektir. Bu 
konuda bkz. aşa. s. 68 vd.  
203  Bkz. yuk. s. 33. 
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— Sigorta kuruluşları yönünden yapılan ayırım: Sosyal sigortalar kanunla 

kurulmuş kamu kurumlarınca yapılan sigortalar ve özel mevzuata tabi özel hukuk 

tüzel kişileri tarafından yapılan sigortalar ayırımı kastedilmektedir (S.K. m.3/I.)204. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türkiye’de şu 

anda Sosyal Güvenlik Kurumları çatısı altında toplanan Bağ-Kur, SSK ve Emekli 

Sandığı gibi kurumlar sosyal sigortalar ayırımda örnek olarak verilebilir205. Bir de 

özel hukuk kişileri tarafından yürütülen özel tür sigortalar vardır206. Ayrıca sosyal 

sigortalar kaynağını kanunlardan, buna karşılık özel sigortalar kaynağını taraflar 

arasında imzalan sözleşmeden bulmaktadırlar207. 

— Sigortanın zorunlu olup olmaması yönünden yapılan ayırım: Burada da 

sosyallik ön plana çıkarak devletin zorunlu kıldığı sigorta ile karşı tarafın iradesine 

bağlı olarak yapılan sigorta ayırımıdır. Örneğin çalışan birinin sigortasının yapılması 

kamu hukukunun gerektirdiği bir zorunluluk olarak sigorta yapılması mecburidir208. 

Buna karşılık, hayat sigortası gibi özel bir sigortayı yaptırmak kişinin özgür iradesine 

bağlı olarak yapılmaktadır209. Zorunlu sigortanın temel unsuru sigorta ettirenin belirli 

bir sigorta dalında, kanun hükmü gereği sigorta sözleşmesi yapma mecburiyetinin 

olmasıdır210. Dolayısıyla burada iki esasın göz önünde bulundurulması gerektiği 

doktrinde vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi, sigortanın bir kanun hükmü ile 

                                                 
204 Ancak burada istisnaların da olduğunu söylemek gerekmektedir. Şöyle ki; TMSF, Doğal Afetler 
Sigortaları Kurumu gibi bazı özel sigorta türlerini yapmak üzere kurulmuş kamu tüzel kişileri de 
vardır. Bu yönde bkz. Can, a.g.e, s. 20 vd.  
205 2006 yılında yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile bu üç kurum Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmiştir. Bkz. 20.05.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G. 
206 Özel bankalar bünyesinde bulunan sigorta şirketleri. Bunlara örnek olarak Ak Sigorta, Şeker 
Sigorta vs. verilebilir. 

                  207  Bkz. BOZER, A.: Sigorta Hukuku, Genel Hükümler – Bazı Sigorta Türleri Ankara 2009, s. 3. 
(Anılış: Bozer, Sigorta); TUNCAY, A.Ç.: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul 1988, s. 84. 
208 Genel durum bu şekilde olmakla birlikte mecburilik ilkesinin istisnalarının olduğu da doktrinde 
vurgulanmıştır. Bu konu da geniş bilgi için bkz. SAYMEN, F. H. / EKONOMİ, M.: Sosyal 
Sigortalar Tatbikatı, İstanbul 1966, s. 57 vd. 
209  Bu konuda geniş bilgi için bkz. Yongalık, Hayat Sigortası, s. 39 – 42. 
210  Bu yönde bkz. Karayalçın, a.g.e, s. 30–31. 
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yapılması, diğeri ise, belirli bir sorumluluğun sigortasının kanun hükmü gereği 

zorunlu hale getirilmesidir211. Ayrıca zorunlu sigortaların temelinde milli servetin 

korunması, sosyal fayda ve emniyetin temini ve belirli bir riske maruz kalan kişilerin 

korunması amaçları da yatmaktadır. Buna karşılık, fonun kurulması zorunlu 

sigortaların amacında yer alamamalıdır212. 

— Risk çeşitleri yönünden: 

 Sosyal sigortalarda güvence altına alınan riskler genel olarak gerçekleşme 

olasılıklarının aktueryal hesaplarla hesaplanması güçlük arz etmektedir. Bunlara 

örnek olarak hastalık, işsizlik, ölüm gibi gelir düzeyi düşük olan kişiler açısından 

karşılanması zor olan tehlikelerdir. Buna karşılık, özel sigortalarda gelir düzeyine 

bakılmaksızın dileyen herkese güvence sağlayan sigortalardır. Burada ayrıca sosyal 

sigortalarda riskin ne zaman gerçekleşeceği ve ne tür hasarların meydana 

getireceğinin hesaplanmasının kural olarak güçlüğü ve bundan dolayı da primler 

sosyal mülahazalara göre tespit edildiği Bozer tarafından vurgulanmıştır213. Buna 

karşılık, özel sigortalarda riskler sigortalının hayatından ziyade, mal varlığına da 

ilişkin bulunduğu doktrinde savunulmuştur214.  

— Sağlanan menfaatlerin ve yüklenen külfetlerin yeknesaklığı yönünden: 

Sosyal sigortalarda sigortalının veya işverenin ödeyeceği prim ile Sosyal 

Güvenlik Kurumu’nun sigortalıya sağladığı menfaatler, her sigortalının özel durumu 

dikkate alınarak düzenlememiştir215. Dolayısıyla önceden belirli kıstaslara göre 

                                                 
211  Bu yönde bkz. Kender, H.S.H, s. 164 vd.  
212  Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Omağ, Riziko, s. 15 vd.  
213 Bunun istisnası olarak emeklik gösterilebilir. Zira bu durumda riskin ne zaman gerçekleşeceği 
hesaplanabilir. 
214  Bkz. Bozer, Sigorta, s. 4. 
215  Sosyal sigorta ayırımında primler ile ilgili bkz. Bozer, Sigorta, s. 9 vd.; ŞENOCAK, K.: Hukukî 
Himaye Sigortası, Ankara 1993, s. 80 vd. (Anılış: Şenocak, Hukukî Himaye); Sosyal sigortalarda 
primler ile ilgili geniş bilgi için bkz. DİLİK, S.: Türkiye’de Sosyal Sigortalar – İktisadî Açıdan Bir 
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primler belirlenmekte ve aynı durumda olanlara ayırım gözetmeksizin 

uygulanmaktadır. Buna karşılık, özel sigortalarda ödenecek prim miktarı ve sağlanan 

sigorta teminatı her bir sigortalının iradesine bırakılmıştır. Dolayısıyla burada bir 

yeknesaklılık söz konusu olmadığı doktrinde de belirtilmektedir216 . 

Bunlara ek olarak, sosyal sigortalarda özel sigortalara benzeyen yönü her iki 

tür sigortada belirli bir fonlar oluşturulmaktadır. Ancak, özel sigorta fonlarından 

farklı olarak, sosyal sigorta fonlarının fonksiyonları arasında sosyal amaçlı 

yatırımların finansmanı olabileceği ve bu durumun milli ekonomi için büyük önemi 

olduğu doktrinde belirtilmiştir217. Ayrıca sosyal sigortaların finansmanında devletin 

dolaylı veya dolaysız katkıları genel bir kural haline geldiği de diğer yazar tarafından 

vurgulanmıştır218.  

Son olarak Türkiye’de özel sigortalara kaynak olarak 14 Nisan 2007 tarihli ve 

26552 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu verilebilir. 

Bu Kanun’un sigorta şirketlerinin denetimine ilişkin hükümlerinin yanı sıra, 

sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren reasürans şirketleri, broker, sigorta acentesi 

gibi aracıları da kapsama aldığından hareketle yürürlükten kaldırılan 7397 sayılı 

Sigorta Murakabe Kanunu’na göre daha kapsamlı olduğu söylenebilir219.  

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ihracat kredi sigortasına bakıldığında, 

karşımıza ikili bir ayırım çıkmaktadır. Bilindiği gibi, ihracat kredi sigortası, kural 

olarak, ticarî ve politik riskleri kapsamaktadır. Ticarî riskler açısından bu sigortanın 

bir özel sigorta çeşidi olarak görmek mümkündür. Zira ticarî risklerle kastedilen, 

                                                                                                                                          
Tahlil Denemesi, Ankara 1972, 285 vd; DALAMANLI, L.: Sosyal Sigortalar Hukuku, Ankara 1970, 
s. 95–97 
216 Bu yönde bkz. Bozer, Sigorta, s. 4.  
217 Bu yönde bkz. Dilik, a.g.e., s. 356. 
218 Bu yönde ibid, s. 314 vd.  
219 Bu yönde daha geniş bilgi için bkz. Bozer, Sigorta, s. 11 vd.  
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olağan ticaret hayatının akışından ortaya çıkabilecek muhtemel risklerdir. Buna 

karşılık, politik riskler açısından duruma bakıldığında, burada ihracat kredi 

sigortasının ilk bakışta bir sosyal sigorta türü olarak algılanmasının daha doğru 

olacağı kanısı uyandırılmaktadır. Zira burada konuya yukarıdaki kıstaslar açısından 

bakıldığında; ölçülemeyen, gerçekleşmesi tarafların iradesine bağlı olmayan, 

primlerin hesabında risk unsuruyla bağdaşmayan, prim ile sigorta bedeli arasındaki 

dengenin geleneksel yönlerle tespit edilemeyen, edilecekse de çok yüksek primlerin 

olmasını gerektiren bir durumla karşılanacaktır. Keza devletin ihracatçısına destek 

çıkma gibi kamu yararı amacını güden ve devlet destekli bir kuruluş tarafından 

(özellikle de, Türk Eximbank’ın ayrı bir kanunla kurulmasının ve devlet tarafından 

da desteklendiği göz önünde bulundurulduğunda) bu görüşü desteklemektedir. 

Ancak, günümüzde politik risklerin de belirli kıstaslar açısından değerlendirmeler 

sonucunda, primlerin, hem ticarî hem de politik risk ayrımı gözetilmeksizin tahsil 

edilmesi ve ilk başta her ne kadar devlet tarafından destek çıkılsa da, sadece bu 

yönüyle politik risklerin ve dolayısıyla ihracat kredi sigortasının bir sosyal sigorta 

oluşu anlamını çıkarılmamalıdır220. Bu açıklamalardan hareketle, ihracat kredi 

sigortasının hem ticarî hem de politik riskler bakımından bir bütün olarak ele 

alınması ve özel bir sigorta olarak algılanması gerektiği kanaatindeyiz.  

 

B- İhracat Kredi Sigortası Zarar Sigortasıdır 

 

Sigortacının edim şekline göre sigortalar, “zarar sigortası-meblağ sigortası” 

şeklinde bir ayırıma tâbi tutulmaktadır. Zarar sigortası ile kastedilen, sigortacının 
                                                 
220Burada politik riskler dolayısıyla uğranılan zararların ilk başta devlet tarafından karşılanması 
ihracat kredi sigortası kurumlarının malî yapılarının bozulmamalarına yönelik sadece bir önlem olarak 
algılanması gerektiği yönde açıklamalar için bkz. aşa. s. 73 dn. 258.  
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sigortalanan tehlikenin gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin uğradığı 

malvarlığındaki zararların, sözleşmede yer alan kayıtlar çerçevesinde tazminidir. 

Buna karşılık, meblağ sigortalarına somut olarak zararların giderilmesinden çok, 

sigorta sözleşmesinde belirlenen meblağın, sermaye veya aylık gelir olarak ödenmesi 

şeklinde cereyan etmektedir221.  

İhracat kredi sigortasına yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde bakıldığında, bu 

sigortanın bir zarar sigortası olduğu kanaati oluşmaktadır. Zira burada asıl olan, 

meydana gelebilecek zararın önlenmesi olduğundan, somut zararın karşılanması 

suretiyle sigorta amacının gerçekleşmiş olması görüşümüzü desteklemektedir222. 

Konumuz açısından önem arz eden husus Türk Ticaret Kanunu’nun 1283. 

maddesidir. Bu madde hükmünde yer alan mal (zarar-tazminat) sigortalarına ilişkin 

tazminat esasının, genel olarak sigortadan faydalanan kimsenin uğradığı gerçek 

zararın tazmin edilmesi gerektiğidir. Zira bilindiği üzere, sigortacılıkta mal 

sigortalarında temel ilkelerden biri olan nedensiz zenginleşme yasağı ilkesidir223. 

Yani bu tür sigortada risk gerçekleştiğinde amaç, sadece riskin neden olduğu zararın 

tazmin edilmesidir. Burada sigorta ile kazanç elde edilmesi düşünülemez. Bu ilke 

meblağ sigortaları karşısında mal sigortalarını ayrımını belirginleştiren ilke olduğu 

da doktrinde vurgulanmıştır224. Bu ilke ile birlikte ihracat kredi sigortasında diğer 

mal sigortalarında olduğu gibi aşkın sigorta (T.T.K. m. 1283) ve halefiyete (T.T.K. 

                                                 
221 Bkz. Şenocak, Hukukî Himaye, s. 83–84. 
222 Bu konu yukarıda kredi sigortası ile ilgili tespitler yapılırken gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu 
yönde bkz. yuk. s. 33. 
223 Bkz. Kubilay, s. 34. 
224 Bu yönde bkz. ÖZER, D. K.: Mukayeseli Hukukta ve Uygulamada Hayat Sigortası, Ankara 2005, 
s. 24; KENDER, R.: Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi, 
İstanbul 2008, s. 267 (Anılış: Kender, H.S.H.); Kubilay, s. 33. 
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m. 1301) ilişkin hükümler uygulanması gerekmekte olup, çalışmamızın ilgili 

bölümünde değinilecektir225. 

 

C- İhracat Kredi Sigortası Aktifin Sigortasıdır 

  

Bilindiği üzere sigortacılıkta aktifin azalmasını karşılayan sigortalara aktifin 

sigortası, pasifin artmasını veya ortaya çıkmasını karşılayan sigortalara pasifin 

sigortası denilmektedir226. Yukarıda da açıklandığı üzere, asıl sigortalanan husus, 

sigortalının malvarlığındaki aktif kısmının bu değere ilişkin menfaatidir. Bu 

menfaatin de sigorta değerine yansıması gerekir. Burada karşımıza üçlü bir ayırım 

çıkmaktadır. Bunlar: “mal sigortası”, “alacak sigortası” ve “malvarlığına girmesi 

muhtemel değerlerin sigortası” olarak sıralanabilir227. Çalışmanın konusunu 

aşmasından dolayı mezkûr ayırımın sadece konumuzu aydınlatacak kısmı ile ilgili 

açıklamalar yapılacaktır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun “Alacaklının Menfaati” başlıklı 1272. maddesinde, 

alacaklının alacak hakkını “borcun aczi rizikosuna karşı” sigorta ettirmesi mümkün 

kılınmıştır. Dolayısıyla burada sigortalanan risk, borçlunun acze düşmesi durumudur. 

Burada önem arz eden husus, borçlunun acze düşmesiyle alacaklının aktifinde yer 

alan veya alacak olan değerlerin zarara uğrama ihtimaline karşı korunmasıdır. Yani 

burada alacaklı alacağını alamama tehlikesi ile karşı karşıya gelmekte, aktifini 

tehlikeye düşürmektedir. Dolayısıyla ihracat kredi sigortası açısından durum ele 

alındığında, bir alacağın alınamaması tehlikesi, yani aktifin azalması ortaya 

çıkmaktadır. Özetle ihracat kredi sigortasının bir aktifin sigortası olduğunu söylemek 
                                                 
225 Bkz. aşa. s. 125 vd.  
226 Bkz. Can, a.g.e, s. 48, s. 62 ve s. 157. 
227 Söz konusu ayırıma ilişkin geniş bilgi için bkz. Can, a.g.e, s. 48 vd.  
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mümkündür. Zira burada alacaklı olan sigorta ettiren (ihracatçı) sattığı malların 

bedelini almama riskine yani aktifinin azalmasına karşı alacağını sigorta 

ettirmektedir228. 

İhracat kredi sigortasının kredi sigortasının bir çeşidi olmasıyla birlikte, arada 

farklılığın da mevcut olduğunu belirtmekte yarar vardır. Buna göre aradaki temel 

fark ülke kıstasıdır, yani ihracata konu satılan malın bir ülkeden diğer bir ülkeye 

geçmesi ve alıcının mal karşılığında ödeyeceği bedelin bir ülkeden diğer bir ülkeye 

transferinden oluşmasıdır. Bu durumun doğal sonucu olarak karşımıza iki önemli 

husus çıkmaktadır. Birincisi politik, malî ve ekonomik sorunlar; diğeri ise yabancı 

müşteri ile bağlantı kurmak ve onun hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu sorunları 

aşmak ve ihracatın teşviki için ihracatçılara bazı kolaylıkların tanınması şart olup, 

devletin desteğine ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir229. Dolayısıyla ihracat kredi 

sigortası kredi sigortasının bir çeşidi olmasıyla birlikte ve her ne kadar kredi 

sigortasından daha kapsamlı olarak görünse de, sonuç olarak, kredi sigortasında 

olduğu gibi, aktifte oluşan zararları giderdiğinden, ihracat kredi sigortasını, “aktif 

zarar sigortası” olarak nitelendirmenin uygun olacağı kanaatindeyiz.  

 

IV. İhracat Kredi Sigortasının Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması 

 

A- İhracat Kredi Sigortasının Kefalet ve Aval ile İlişkisi 

 

İhracat kredi sigortasının Türk Ticaret Kanunu’nda borçlunun acze karşı 

sigortası olarak algılanması, alacaklının alacağını güvence altına alınması için 
                                                 
228 Bu yönde bkz. Can, a.g.e, s. 62 vd.; Yukarıda kredi sigortasını somut olmayan aktif değer sigortası 
olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi verildiğinde burada tekrardan kaçınılmıştır. Bkz. yuk. s. 32 vd.   
229 Kender, İhracat Kredi Sigortası, s. 140–141. 
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kefalete başvurmasını akla getirmektedir. Zira ister teoride ister pratikte kefalet 

kurumu ticarî hayatın vazgeçilmezleri arasında nitelendirilebilir. Kanunda kefalet şu 

şekilde tanımlanmıştır: “Kefalet, bir akittir ki, onunla bir kimse, borçlun akdettiği 

borcun edasını temin etmeyi alacaklıya karşı taahhüt eder” (B.K. m. 483). Doktrinde 

ise, bu tanım biraz açılarak verilmiştir. Buna göre: “Kefalet, bir akittir ki, onunla bir 

kimse, asıl borçlunun borcun ödememesi halinde bu borçtan şahsen sorumlu olmayı 

alacaklıya karşı taahhüt eder”230. Burada verilen her iki tanımla ilgili doktrinde iki 

husus eleştirilmiştir. İlk husus, kefaletle kefil, asıl borcun ödenmesini temin etmeyi 

değil, güvence verilen borcun yerine getirilmemesi yüzünden, alacaklının uğrayacağı 

zararın karşılanmasını taahhüt etmektedir231. Eleştirilen ikinci husus, kefilin sorumlu 

olmayı taahhüt ettiği borcun bir sözleşmeden doğması şart olmayıp, haksız fiilden, 

sebepsiz zenginleşmeden ve nafaka borcu gibi kanundan doğan bir borçtan da 

doğması mümkündür232. Kefalet sözleşmesi kefil ile asıl borcun alacaklısı arasında 

yapılır233. Kefaletin geçerliliği ise, asıl ilişkinin her hangi bir meşru ve hukuken 

geçerli bir temele dayanması yeterlidir (B.K. m. 485/2. c.). Kefalette kefilin asıl 

borçlunun yerine getirilmesi gerektiği edimin aynısının olmadığı ve sadece paranın 

ödenmesinden oluştuğu doktrinde vurgulanmıştır. Ayrıca burada tazminin sadece 

müspet zararla sınırlı tutulması gerektiği konusunda görüşler vardır234. Bir görüşe 

göre, menfi zararın da tazmin kapsamına alındığı durumlarda kefaletin değil, garanti 

sözleşmesinin söz konusu olacağı belirtilmiştir235. Denilmektedir ki, kefil, aksi 

                                                 
230 Tanım için bkz.  YAVUZ, C.: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2008, s. 546.   
231 Bu yönde bkz. ÖZEN, B.: Kefalet Sözleşmesi, İstanbul 2008, s. 52. 
232 Bu yönde bkz. ARAL, F.: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2007, s. 421. 
233 Bkz. ibid., s. 546. 
234 Müspet ve menfi zararlar konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. ERGÜNE,  M. S.: Olumsuz Zarar, 
İstanbul 2008, s. 26 vd.; Eren, a.g.e., s. 1014-1015; Kılıçoğlu, a.g.e., 537-538; Yargıtay'ın menfi-
müspet zarar ayrımı konusundaki görüşü için bkz. 17.01.1990 tarih ve 1989/13-392 E., 1990/1 K. 
sayılı YGK Kararı. 
235 Bu yönde bkz. Kılıçoğlu, a.g.e., s. 547–548. 
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kararlaştırılmadıkça, dönme ve iptalden sorumlu tutulmamalıdır236. Çünkü menfi 

zarar, asıl borçtan sorumlu olmakla ilgili değildir. Ancak aksini savunanlara göre, 

kefilin sözleşme ile, menfi zararının yüklenmesi geçerli ve kefaletin fer’i niteliğine 

aykırı olmaz237. Son olarak kefil, asıl borçluya ait bütün def’ileri alacaklıya karşı ile 

sürebilir (B.K. m. 497)238. Kefaletle ilgili bilgiler verilirken görüldüğü üzere, kefalet 

sözleşmesi de ihracat kredi sigortası gibi alacaklının alacağı üzerindeki menfaatinin 

korunması amacını taşımaktadır. Durum böyle olmakla birlikte, kefalet ile ihracat 

kredi sigortası arasıda karşılaştırma yapıldığında, farklı unsurların yer aldığı 

söylenebilir. Kefalet sözleşmesinde kefil, asıl borçlunun borcunu yerine getirmemesi 

ile alacaklıya karşı sorumlu olmayı kabul etmektedir. Burada kefilin borcu fer’idir. 

Dolayısıyla asıl borçlunun borcunun geçerliliğine bağlıdır. Asıl borcun muaccel 

olması kefilin de borcunun muaccel olması anlamına gelmektedir (B.K. m. 485–

491)239. Buradan hareketle, kefalet tek taraflı ve asıl alacağa bağlı nitelikte olmasına 

karşın, borçlunun aczi durumuna karşı sigortada sigortacının taahhüdü soyut olup, 

asıl borç ilişkisinden tamamen bağımsız olduğu denilebilir. Bunun yanı sıra, kefalet 

işleminde alacaklının her hangi bir yükümlülüğü olmamasına karşın, kredi 

sigortasında alacaklının sigortacıya karşı diğer borçlarla birlikte prim ödeme 

yükümlülüğü de göz ardı edilmemelidir240. Ayrıca kefalette kefalet sözleşmesini 

                                                 
236 Bu konuda bkz. Aral, a.g.e., s. 449. 
237 Bu yönde bkz. REİSOĞLU, S.: Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet, Ankara 
1992, s. 7 (Anılış: Reisoğlu, Kefalet). 
238 Kefaletin kambiyo ilişkisinde genellikle “aval” ile karıştırılmaktadır. Buna ilişkin karşılaştırılmalı 
bilgi için bkz. POROY, R. / TEKİNALP, Ü.: Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, İstanbul 2006, s. 177.  
239 Kefalette bağımlılık ilkesinin birkaç istisnası vardır. Bunlar konkordato (İ.İ.K. m. 295), borçlunun 
iflası (İ.İ.K. m. 196), irade sakatlığı (B.K. 485) muvafakat etmeyen alacaklı, konkordato onaylansa 
bile, kefile karşı alacağın tamamını isteme hakkını sürdürmektedir. Bu konuda daha geniş bilgi için 
bkz. Tekinalp, Banka Hukuku, s. 397–398. 

                  240 Bu yönde bkz. Çeker, a.g.e., s. 92. 
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yazılı olması gerekirken (B.K. m. 484)241, ihracat kredi sigortası sözleşmesinin tıpkı 

diğer sigorta sözleşmelerinde olduğu gibi geçerlilik, şekil şartına bağlanmamıştır. 

 Son olarak ihracat kredi sigortası ile aval arasındaki farklara değinelim. Aval, 

kambiyo senetlerinde borçlunun borcunu ödememe riskine karşı bir üçüncü kişinin 

ödeme garantisi vererek, tedavül kolaylığını sağlayan bir işlemidir (T.T.K. m. 

612/II)242. Burada nakit ödemesi yapılmamakla birlikte243, sadece bankanın 

borçlunun ödememe durumundaki sorumluluğu üstlenilmektedir. Bu husus aval 

veren kişi tarafından senedin244  ön yüzüne “aval içindir” veya buna benzer diğer her 

hangi bir ifade ve avali veren kimse tarafından yazılıp imzalanması hukukî ilişki 

meydana gelmektedir. Buna karşılık (T.T.K. m. 613/I), ihracat kredi sigortasında 

sigortacı ile alacaklı arasında bir sözleşme imzalanması ile hukukî bağ sağlanmış 

olmaktadır. Avalle senedin ıskonto ettirilmesi veya devri daha kolay olmaktadır245. 

Burada önemli olan husus, ihracat kredi sigortasında borçlunun ödeme aczine veya 

politik risklere karşı bir garantinin sağlanmasına karşılık, avalde borcun vade 

gününde ödenmemesine karşı bir güvencenin oluşturulmasıdır246.  

 

B- İhracat Kredi Sigortası ve İhracat Kredi Garantisi 

 

Konunun diğer önemli bir yönü, ihracat kredi sigortası her ne kadar sigorta 

olarak adlandırılsa da, sigortacılıkla bağdaşmayan ilkelerinden dolayı247, sigorta 

                                                 
241 Bu yönde bkz. KAYIHAN, Ş.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2008, s. 95 (Anılış: 
Kayıhan, Borçlar); Ayrıca Poroy/ Tekinalp, a.g.e, s. 177. 
242 Bkz. ÖZTAN, F.: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2007, s. 166. 

   243 Nakit ödeme olmadığından dolayı aval gayri nakdî krediler arasında nitelendirilmiştir. Bkz. 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu, m. 48. 
244  Bkz. ibid, s. 545. 
245  Bu yönde bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 545. 
246 Avalin niteliği yönünde bilgi için bkz. ÖZEN, a.g.e., s. 41 vd.  
247 Bu sigorta türünde prim ve risk dengesinin yokluğu savunulmaktadır. Ayrıca denilmektedir ki,  
sigortacılıkta zararın tamamının karşılanması gerekmektedir, oysa ihracat kredi sigortasında zararın en 
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kavramından farklı bir kurum olduğu, doktrinde tartışılmasıdır248. Dolayısıyla ihracat 

kredi sigortası ve ihracat kredi garantisi birbirine benzerliğinden dolayı 

karıştırılmaktadır. Oysa ihracat kredi sigortası ve ihracat kredi garantisi farklı 

işlemleri kapsamaktadır. Şöyle ki; ihracat kredi sigortası ile ihracatçının alacaklarının 

tahsil edilememe riskine karşı ihracatçıya kredi veren kurum olarak ihracatçının 

bankası veya kredisiz yapılan ihracatlarda bizzat ihracatçı korunurken, ihracat kredi 

garantisinde bankaların ve finansman kuruluşların ihracat finansmanına yönelik 

faaliyetlerinde ortaya çıkan zararlar teminat altına alınmaktadır. Burada garanti veren 

banka yurt dışındaki muhabir bankalarla anlaşmaları kapsamında borçlu ithalâtçının 

borcuna garantör olarak, muhabir bankalara ödeme garantisi vermekte veya 

düzenlenen poliçelere aval vermektedir. Bazen de ihracatçının bankası direkt 

ithalâtçının borcunu bizzat üstlenerek borçlu konumunda olmaktadır. Dolayısıyla 

burada garanti veren banka, ithalâtçının ödememesi durumunda, garantör sıfatıyla 

ihracatçının menfaatini korumaktadır. Diğer bir ifade ile, ihracat kredi garantisi 

denildiğinde, bankanın müşterisi konumundaki ihracatçısının istemi üzerine, yaptığı 

ihracat sonucunda ithalâtçının borcunu ifa etmemesi sonucunda doğan zararı 

ihracatçıya ödemeyi garanti etmektedir. Burada bankanın garanti ile yüklendiği borç 

ihracatçı ile ithalâtçının arasındaki sözleşmeden bağımsız olmakta ve bu nedenledir 

ki, müşterisi ihracatçının bankadan zararın karşılanması için başvurduğunda 

bankanın zararı ödeme yükümlülüğü doğmaktadır249. Yani ihracat kredi garantisi 

deyimi, ülke içi ve dışındaki ticarî bankalara ve diğer finansman kuruluşlarına, 

                                                                                                                                          
fazla % 95’i karşılanmaktadır. Bu durum da tartışmalara yol açmaktadır. Yukarıda muafiyet ve zarara 
katılma konusunda bu konu incelenmiştir. Bkz. yuk. s. 48 vd.  

                  248 Bkz. Pamukçu, a.g.t., s. 118 vd. 
249 Bu yönde bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 514 vd. 
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ihracat faaliyetlerinin her hangi bir aşamasında ihracatçıya finansman sağlamalarını 

kolaylaştırmak üzere verilen her türlü teminatı ifade etmektedir. Dolayısıyla ihracat 

kredi garantisi sigortacılığa benzemekle birlikte, sigortayı da içine alan daha geniş 

bir kavram olarak algılanması gerektiği doktrinde vurgulanmıştır250. Buradaki 

karışıklık, ortaya çıkan ve aşağıda incelenecek olan risklerden kaynaklandığı 

söylenebilir.  

Sigortacılığın temel prensiplerinden biri olan risklerin objektif ve homojen 

olarak ölçülebilir nitelikte olmasından hareketle politik riskleri bu grupta 

değerlendirmemiz tartışılabilir. Zira politik olaylarda sübjektif faktörlerin daha ağır 

basması bu tezi doğrular niteliktedir. Sigorta tekniğinde sigortalanan risklerin 

sigortalılar tarafından ödenecek primlerle karşılanması ilkesi, risk hakkında bilgi 

sahibi olmasını gerektirecektir. Politik risklerde prim miktarının veya oranın bilimsel 

olarak ölçülmesi, yukarıda da bahsedildiği üzere, güçlük arz edecektir. Buna rağmen 

ihracat kredi sigortası kurumunun bu tür riskleri de kapsama alınmasından dolayıdır 

ki, bu kurumun sigortadan çok garanti olarak algılanmasına neden olmuştur251. 

Ayrıca sigorta tekniğinin gereklerinden biri olan ihbar mükellefiyeti açısından 

duruma bakıldığında, sigorta ettirenin rizikonun gerçekleştiği anı kestirip ihbar 

etmesi zor olacaktır. Oysa bu görev sigorta ettirene daha sigorta sözleşmesi 

yapılırken beyan esası ilkesinden hareketle tayin edilecek risk açısından önem arz 

                                                 
250 Bu yönde ve ihracat kredi garantisine ilişkin geniş bilgi için bjz. ALPAN, Ş.: İhracat Finansmanı 
Aracı Olarak İhracat Kredi Garantisi Sistemi ve Türkiye’deki Muhtemel Uygulama, İGEME 
Yayınları, Ankara 1988, s. 38 vd.  
251 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. CANKURTARAN, Ö. L.: İhracat Kredi Sigortası ve 
Türkiye Değerlendirmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara 1989, s. 9. 
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etmektedir. Bu durumun ihracat kredi sigortasında sigorta ettirenin ne gibi riskle 

karşılaşacağının tespitini zorlaştırdığı doktrinde vurgulanmıştır252.  

Yine sigortacılıkta önemli sayılan diğer bir husus, “risklerin dağıtılması” 

ilkesidir. Sigortacılık tekniği gereği asıl olan sigortacının tahsil edeceği primler ve 

bunların faiziyle geniş alana yayılmış bir fon oluşturulması ve oluşacak zararlar 

arasında dengeyi temin ederek bu fonlardan karşılanmasıdır. Dolayısıyla gerçek 

anlamda sigortacılık denildiğinde, riskin karşılığını toplanan primlerin oluşturduğu 

dengeyi temel almak gerekir. Oysa ihracat kredi sigortasında bu dengeyi tespit etmek 

açısından iki ihtimal ile karşılaşılmaktadır. Birinci ihtimal, ihracat kredi sigortası 

düzenlenirken riskin ağırlığını dikkate alarak yüksek primin söz konusu olmasıdır. 

Burada sadece oluşacak masraflar karşılanmaktaysa, bu durumda devletin desteği, 

yani teminatı söz konusu olmakta ve sigorta olarak algılanmamasını 

gerektirmektedir. Buna karşılık diğer ihtimal, toplanan primler gerçekten 

oluşabilecek riskleri karşılamaktaysa, o zaman primler arası dengenin var 

olacağından hareketle, ihracat kredi sigortasının gerçek anlamda bir sigorta olduğu 

söylenebilir253. Bütün bu açıklamaların ışığında, ihracat kredi sigortasının hukukî 

niteliği belirlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, uygun risk 

dağılımının sağlanıp sağlanmaması ile primler arasındaki dengenin olup olmadığının 

tespit edilmesidir254.  

Aşağıda Türk Eximbank bölümünde ihracat kredi sigortasının kapsamı 

belirlenirken görüleceği üzere, ihracat kredi sigortası yönetimindeki esas, uygun risk 

                                                 
252 Bu yönde bkz. Kender, İhracat Kredi Sigortası, s. 136 ve 143. 
253 Kender, İhracat Kredi Sigortası, s. 144 –147. 
254 Bkz. ibid., s. 148. 
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dağılımının sağlanmasıdır. Tüm sevkiyatların sigortalanması ile sigortalıların hem 

düşük hem de yüksek riskli alıcı ve ülkelere gerçekleştirdiği ihracat işlemlerinin aynı 

poliçe255 kapsamına dâhil edilmesi ile uygun bir risk dağılımı sağlanmakta ve buna 

bağlı olarak prim oranları tespit edilmektedir. Ayrıca sigorta tekniği açısından Türk 

Eximbank’ın reasürans işlemleri de ele alındığında, çıkan sonucun, günümüzde 

ihracat kredi sigortasıyla uygun risk dağılımının sağlandığı ve primler arasındaki 

dengenin varlığı nedenlerinden dolayı hukukî niteliği itibarıyla ihracat kredi 

sigortasının gerçek anlamda bir sigorta çeşidi olduğu görülecektir256.  

Son olarak konuya riskler açısından bakıldığında, ikili bir ayrımla 

karşılaşılmaktadır. İhracat kredi sigortası hem ticarî riskleri hem de politik riskleri 

kapsamaktadır. Dolayısıyla ticarî riskler için bu kurumun sigorta olarak 

algılanmasına karşın, politik riskler nedeniyle ihracat kredi garantisi olarak 

algılanmasının doğru bir nitelendirme olmadığı kanaatindeyiz. Burada hassas bir 

çizginin varlığı göz ardı edilmemelidir. Sigortacılıkta yer alan ilkelerin ticarî riskler 

için yer aldığı, politik riskler karşısında ise yer alamadığı şekilde düşüncenin doğru 

bir değerlendirme olarak görülmemelidir. Zira burada politik risklerin tümüyle 

kurum tarafından üstlendiği söylenemez. Uygulamaya da bakıldığında, politik 

risklerin de ticarî riskler gibi ülke açısından ön araştırmadan geçilerek tespit 

edilmektedir. Diğer bir ifade ile, politik risklerin de ülkelere göre risk durumları 

tespit edilmekte ve sonuç itibarıyla bu riskler de dağıtılmaktadır. Ayrıca kurumların 

                                                 
255 Bu poliçeler “global poliçeler” olarak adlandırılmaktadır. Bu konuda bkz aşa. s. 132 vd.  
256 Eximbank Raporunda, “Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası çerçevesinde üstlenilen ticarî ve politik 
risklerin % 70 oranındaki kısmının yurt içi ve yurt dışlındaki şirketlere reasüre ettirilmesi 
uygulamasına 2001 yılında da devam edilmiştir” ifadesi ile reasürörlerden bahsederek bu yönüyle 
görüşümüzü haklı kılmaktadır. Rapor için bkz. Eximbank Faaliyet Raporu, Ankara 2001, s. 22; Ayrıca 
Eximbank Faaliyet Raporu, Ankara 2002, s. 22’de 2002 yılında reasüre ettirilmesi uygulamasına 
devam edildiği bildirilmiştir. 
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riskleri bir bütün olarak ele alıp, elde ettiği primler değerlendirildiğinde, elde edilen 

kârdan politik riskler sonucu oluşabilecek zararlarla dengelenebilme ihtimali her 

zaman mevcuttur. Dolayısıyla, primler ticarî ve politik risk ayırımın gözetilmeden 

belirlenmektedir. Keza risklerin reasüre edilmesi ve risk dağılımının sağlandığından 

da hareketle, ihracat kredi sigortasının (politik risklerin de dikkate alınmasında) bir 

aktif zarar sigortası olarak algılanması gerektiği kanaatindeyiz257. Bu görüşün tersini 

savunanlara göre, politik risklerin devletin fonu ile karşılanması nedeni ile bu 

kurumun bir sigorta değil, bir garanti olduğu belirtilmektedir. Bu görüşe katılmak 

mümkün değil. Politik risklerin fondan karşılanması her zaman geçerli değildir. Bu 

durum sadece ihracat kredi sigortası kurumunun ilk yıllarında kendi bütçesinin 

oluşturulmasında devlet tarafından desteklenmesi sonucu mümkün olmaktadır. İleriki 

dönemlerde artık mezkûr kurumun belirli bir malî güce kavuşmasından sonra fondan 

karşılanma istisnaî258 olarak görülmektedir. Burada politik riskler dolayısıyla 

uğranılan zararların ilk başta devlet tarafından karşılanması ihracat kredi sigortası 

kurumlarının malî yapılarının bozulmamalarına yönelik sadece bir önlem olarak 

algılanması gerektiği doktrinde de vurgulanmıştır259.  Burada fondan yararlanma son 

çare olarak görüldüğünü belirtmekte yarar vardır. Ancak bu durum ihracat kredi 

sigortasının sigortadan ziyade bir garanti olacağı anlamını taşımamalıdır260. 

                                                 
257  Aksi görüş için bkz. YAMAN, E.: Dışsatım Kredi Sigortası, Ankara 1982, s. 82.  
258 Meydana gelecek zarar kurumun bütçesini aşması veya zorlaması durumu gibi haller. Örnek 
olarak, 15.02.1999 tarihli Bağımsız Deneticiler Raporu’nda, Türk Eximbank’ın üstlendiği politik 
risklerden doğacak zararların ödenmesi amacıyla, Hazine’den 1997 yılı içerisinde bu risklere karşılık 
olarak 15.038.841,00 TL’sını özel görev hesapları aracılığı ile Türk Eximbank’a aktarıldığının 
belirtildiği yönünde bkz. YAZICIOĞLU, E.:  Türk Eximbank Tarafından Yapılan İhracat Kredi 
Sigortası, S.H.D, İstanbul 2001, S. 1, s. 32, dn. 14. 
259 Bu yönde bkz. Yazıcıoğlu, a.g.m., s. 33. 
260 Bu yönde bkz. ATABEK, R. : Kredi Sigortası, Ankara 1956, s. 18; Konuyla ilgili daha geniş bilgi  
için bkz. KARAHAN, K./CANITEZ, M.: Uygulamalı İhracat ve İthalat, İşlemler ve 
Dokümantasyon, Ankara 2005, s. 61 vd.; Ayrıca bkz. DOĞAN, V.: Uluslararası Ticarette Ödeme 
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C- İhracat Kredi Sigortası ve Akreditif  

 

İhracatçı mallarını mal mukabili akreditif şekliyle sattığında şüphesiz ki, 

karşılaşabileceği risklerin birçoğunu bertaraf edebilecektir261. Ancak akreditifin 

yüksek masrafları, müşteriye kredi verilmemesi, sahte evrakla işlem yapma ve buna 

benzer olumsuzluklardan262 dolayı, aşağıda görüleceği üzere, ihracat kredi 

sigortasının akreditife oranla daha pratik bir çözüm olarak değerlendirilmesi 

gerekir263. 

Bankacılık sisteminin genel işlevleri arasında bugün ihracat kredi sigortasını 

saymak tam anlamıyla mümkün değil. Zira örnek olarak Türkiye alındığında, burada 

bile ihracat kredi sigortası programları sadece iki banka264 tarafından 

uygulanmaktadır. İhracatçı şirketlere kredi sağlayan Eximbank ve Fransız ortağı 

                                                                                                                                          
Aracı Olarak Akreditif, Ankara 2005, s. 38;  ERDOĞAN, H. : Akreditif  Sözleşmeleri, Ankara 2000, 
s. 7 vd. 
261 Akreditifin amacın açıklarken sınır ötesi ticarette alıcı ve satıcının risklerini azaltmaya veya yok 
etmeye yönelik bir ödeme işlemi olarak açıklanmıştır. Bu yönde bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, 
s. 551. 
262 Akreditifte belgelerin geçerliliğinin bankaca, kural olarak, detaylı kontrol yükümlülüğünün 
olmayışı, ihraç edilen malların özelliklere tam olarak uymaması, malların ithalâtçı tarafından kabul 
etmeyişi, ithal edilen malların satılamaması gibi nedenlerle ödemeyişi vs. olumsuzluklar 
yaşanabilmektedir. Ayrıca mal mukabili akreditifle bile satıcının (ihracatçının) böyle bir ödeme 
şeklini seçebilmesi için, alıcıya güvenmesi ve malî açıdan güçlü olduğuna inanması gerekmektedir. 
Böyle bir güven ancak uzun yıllar düzenli olarak ticaret yapmış kişiler arasında oluşur. Satıcının 
ayrıca, alıcının ülkesindeki siyasî ve ekonomik istikrara da güvenmesi gerekir. Çünkü istikrarsız 
yönetimlerde, kambiyo rejimlerinde transferi geciktirecek veya durduracak değişiklikler yapılması 
olasılığı satıcı için her zaman büyük bir risktir. Satıcı ancak malî açıdan güçlü olduğu dönemlerde, 
böyle bir anlaşmayı kabul edebilir. Zira bu ödeme şeklini benimsemekle yabancı bir ülkedeki 
ithalâtçıya kredi açmış olmaktadır. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.   
http://www.kobigaranti.com/wps/themes/html/GbTheme/pdf/dis_ticaret_mevzuat/2_F01060102_Dis_
Ticarette_Odeme_Sekilleri.pdf  s. 7, Erişim tarihi: 07.07.2009.  
263 Bu yönde bkz. REİSOĞLU, S.: Hukukî Açıdan Akreditif ve Uygulama Sorunları, Bankacılık 
Dergisi, S. 52, İstanbul 2005, s. 40 vd. (Anılış: Reisoğlu, Uygulama Sorunları). 
264 “İhracat kredi sigortası programları 2006 yılı hedefleri doğrultusunda, ülkemiz ticarî bankacılık 
sisteminin içindeki fonların, Türk Eximbank garantisi altına azami ölçülerde ihracatın finansmanına 
kanalize edilmesi amacıyla ülkede faaliyet gösteren ticarî bir banka ile işbirliği yapılması yönündeki 
çalışmalar son aşamaya gelinmiştir” denilmek suretiyle Citibank A.Ş. kastedilmektedir. Bu yönde 
bkz. Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2006 s. 25 ve Faaliyet Raporu 2007 s. 27. 
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COFACE'in deneyimiyle Hazine Müsteşarlığı'ndan izin alan Garanti Sigorta’dır265. 

Oysa akreditif hemen hemen ülkedeki tüm bankalar tarafından açılabilir, buna yasal 

olarak her hangi bir engel yoktur. Yukarıda da açıklandığı üzere akreditif, bir 

ülkedeki satıcı, akreditifte öngörülen ve diğer ülkedeki alıcı tarafından belirlenen 

belgeleri kural olarak, bankaya ibraz etmek suretiyle alacağını tahsil etmekte, alıcı da 

istediği belgelerin kendisine verilmesi ile akreditif bedelini ödemektedir. Dolayısıyla 

akreditifin basit bir havale gibi görünen işlemden ibaret olmasına karşılık, ihracat 

kredi sigortası, niteliği itibarıyla bir havaleden ibaret olmayıp, kamu desteği ile 

ihracatın teşviki amacını taşıyarak faaliyette bulunan bir kurumdur. Ancak hemen 

belirtmek gerekir ki, akreditif daha geniş olarak ele alındığında, havaleyle benzerlik 

ve farklılık arz eden yönlerinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki; akreditifte, 

havalede olduğu gibi, üçlü bir ilişki söz konusudur. Buna karşılık, havaleden faklı 

kılan husus, bu üçlü ilişkinin niteliğinde saklıdır. Zira havalenin temelinde “çifte 

yetki” vardır; havale edenin, kural olarak, havaleden her zaman dönebilmesi ile 

havale göndericisinin havaleyi ödememe yetkisine sahip bulunmasıdır. Buna karşılık,  

akreditifte, üçlü ilişkideki havale gönderici (amir), havale ödeyicisi (akreditif 

bankası) ve havale alıcısı lehtar arasında kesin yükümlülükler doğuran hukukî 

ilişkiler, birer sözleşmeden oluşmaktadır. Dolayısıyla burada “çifte yetki”den değil, 

“çifte sözleşme”den söz edilmesi gerektiği doktrinde vurgulanmıştır266. Bunun yanı 

sıra, akreditifin hukukî niteliğinin ayrıntılarına inildiğinde, aslında burada “çifte 

sözleşme”den de ziyade, “birden çok sözleşme”den oluştuğu ve akreditif ilişkisine 

                                                 
265 Faaliyetlerine 1989’da başlayan Garanti Sigorta Mart 2007’de Eureko B.V. – Garanti ortaklığı 
neticesinde Ekim 2007’den itibaren Eureko Sigorta adıyla hizmet vermeye devam etmektedir. 
Ortaklık neticesinde Eureko Sigorta hisselerinin % 80’i Eureko B.V.’ye, % 20’si Garanti Bankası’na 
aittir. Eureko Sigorta’nın Genel Merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. 
http://www.eurekosigorta.com.tr/DisplayContents.asp?ContentId=5E  Erişim tarihi: 13.01.2009.  
266 Bu yönde geniş bilgi için bkz. Reisoğlu, Bankacılıkta Akreditif, s. 24 vd. 
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bakıldığında her bir sözleşmenin bu durumu daha açık gösterdiği belirtilmiştir.  Buna 

örnek verecek olursak; Stan-by L/C’lerde267 taraflar (alıcı-satıcı) arasında garanti 

sözleşmesi, amir ile akreditif bankası arasında vekâlet sözleşmesi, akreditif bankası 

ile lehtar arasında şartlı -uygun belge ibrazı- bir mücerret borç ikrarı, akreditif 

bankası ile muhabir banka arasında vekâlet sözleşmesi vs268. Dolayısıyla bu 

açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, akreditif ve ihracat kredi sigortasının arasında 

temel farklardan biri sigortayı yapan kuruluşlar bakımından oluşmaktadır.  

İhracat kredi sigortasında temel amaç, kâr etmekten ziyade, ihracatçıyı 

bilinmeyen pazarlara girebilmesine destek sağlayarak ihracatı teşvik etmektir269. 

Dolayısıyla diğer bir fark amaçlarda yatmaktadır. Zira akreditifte amaç, belgelerin 

eksiksiz ibrazı sonucunda malların bedelinin ödenmesidir. Yani burada belgelerin dış 

görünüşü itibarıyla incelenmesi yeterli sayılmakta, gerçekliği/sahteliği gibi 

unsurların bankaların sorumluluk dışında kalacağı Akreditife İlişkin Yeknesak 

Kurallar ve Uygulamaları Gösteren 600 Sayılı Broşür’ün 34. maddesinde de yer 

almaktadır270. Burada malların kalitesi ve çeşitleri konusunda alıcı ile satıcı arasında 

imzalanan sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığı, ibraz edilen belgelerin veya 

üzerindeki imzaların sahte olup olmadığı, sadece dış görünümleri itibarıyla 

incelendiğinden bu durumun, eski S.S.C.B. ülkelerinden ayrılan ve gelişmekte olan 

devletlerde tatminkâr yol olarak görülmeyebilmektedir. Oysa ihracat kredi 

                                                 
267 Bkz ibid., s. 145 vd,; Teminat akreditifi denilen Stand-by Akreditif’te, akreditifi açtıran ithalatçı 
taahhüdünü yerine getirmediği zaman, zarar gören taraf, yani ihracatçı akreditifte belirtilen vesaiki 
bankaya ibraz ederek, akreditif bedelini tahsil eder. Bkz. BAĞRIAÇIK, A.: Etkin İhracat Yönetimi, 
Ankara 2007, s. 55. Bu konuda ve akreditifin diğer çeşitlerine ilişkin geniş bilgi için bkz. Bağrıaçık, 
a.g.e., s. 49 vd.  
268 Örnekler ve daha geniş bilgi için bkz. ibid., s. 27.  
269 Dünya çapında yer alan eximbankların hiçbiri dağılan Sovyet coğrafyasına giremezken, Türk 
Eximbank bu ülkelerde kredi ve garanti faaliyetlerinde bulunmuş ve yeni pazarlara girme imkânını 
sağlayarak amacına ulaşmıştır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2002, 
s. 6.  
270 Bu yönde geniş bilgi için bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 585 vd. 
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sigortasında belgelerin sadece doğruluğunun incelenmesi yeterli olmamakla birlikte, 

ihracatçı daha işin başında karşı tarafın malî durumu gibi bilgileriyle tanışmakta ve 

ona göre ihracatını yapıp yapamamasını kararlaştırabilmektedir271. 

Diğer bir fark, kapsam açısından görülmektedir. Şöyle ki; akreditif bedelin 

tamamı üzerinden yapılmasına karşılık272, ihracat kredi sigortasına azami tazmin 

edilen meblağ % 90 - % 95’dir. Dolayısıyla akreditifli ödemelerde her hangi 

muafiyet söz konusu olmazken, ihracat kredi sigortasında satıcının da (ihracatçının) 

riske katlanması istenmektedir. Burada güdülen amaç, satıcıyı maceraperest 

davranışlarından uzak tutmakla birlikte, riskin yüksek oluşundan dolayı bu sigorta 

türünde sigortacıların da korunmasıdır273.  

Son olarak, ihracat kredi sigortasının akreditiften en önemli üstünlüğü, politik 

risklerde kendini göstermektedir. Zira akreditifte kapsanan risk sadece ticarî olmakla 

birlikte274, ihracat kredi sigortası ticarî risklerin yanı sıra politik riskleri de 

sigortalayarak ihracatçıya daha güvenilir bir dış finansman aracı olduğunu 

göstermektedir.  

 

 

 

 

 
                                                 
271 Bu yönde bkz. BOZER, A.:“Genel Acıdan İhracat Kredi Sigortası”, İhracat Kredi Sigortası 
Semineri, Ankara  1981 s. 23 (Anılış: Bozer, İhracat Kredi Sigortası). 
272 Bu yönde geniş bilgi için bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 562-563. 
273 Ulaş eserinde T.K.K.’nun 1284. maddesine atıf yaparak “…bir malın satımından elde edilmesi 
umulan kârın makul haddinin sigorta edilebileceği, bu miktarı aşan kısmının sigorta güvencesi altına 
alınamayacağı…” hüküm altına alındığını, bu nedenle bu tür sigortada % 90’ın üstü gibi bir durumda 
umulan kârın karşılığı olduğunu ve bu oranın sigorta teminatı kapsamında olmasının bu madde 
hükmüyle doğru olacağını vurgulamaktadır. Bu yönde bkz, Ulaş, a.g.e., s. 644. 
274 Akreditif sadece ticari risklerin azaltılmasına yönelik olduğu yönünde bkz. Tekinalp, Banka 
Hukuku 2009, s. 562 vd. 
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§ 2 - İHRACAT KREDİ SİGORTASI SÖZLEŞMESİ   

 

I.  İhracat Kredi Sigortası Sözleşmesinin Tarafları, Kurulması ve   

    Sorumluluğun Başlaması 

       

A- Taraflar 

 

İhracat kredi sigortası sözleşmesi sigorta ettiren ve sigortacı olmak üzere iki 

taraf arasında kurulur: 

 

1. Sigorta Ettiren 

 

Sigortacılıkta sigorta ettirene “sigortalı” da denilmektedir275. Ancak bu durum 

her zaman aynı sonuçlar doğurmayabilir. Sigorta ettiren ile sigortalı her zaman aynı 

kişi olmayabilmektedir. Örnek olarak, başkası hesabına sigortada, sigorta ettiren ile 

sigortalı aynı kişiler değildir. Bu durumda sigortalı krediyi veren kurum olmasına 

karşın, sigorta ettiren krediyi çeken kişi olmaktadır. Diğer bir ifade ile, sigorta ettiren 

belirli risklere karşı sigorta sözleşmesi yaptıran ve sigorta primi ile diğer 

yükümlülükleri üzerinde barındıran kişidir. Dolayısıyla medenî hakları kullanma 

yetkisine sahip olması ve reşit olması şartlarını taşımalıdır. Oysa sigortalı, bir sigorta 

sözleşmesinde menfaatleri güvence altına alınmış olan kişidir ve fiil ehliyeti şartı 

aranmamaktadır. Üçüncü kişinin menfaatine yapılan sigortalarda da aynı durum söz 

                                                 
275 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Korkmaz, a.g.e., s. 27 vd. 
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konusu olmaktadır276. İhracat kredi sigortalarında ihracatın krediye dayanılarak 

yapıldığı durumlarda sigortalı ihracat kredisini veren kurum veya kuruluş, sigorta 

ettiren ise ihracatçı olduğundan prim ödeme borcu da ihracatçının şahsında 

doğmaktadır. Buna karşılık, krediye dayanmadan öz kaynaklarla yapılan satışlarda, 

ihracat kredi sigortasında sigortalı ve sigorta ettiren tek sıfatla ihracatçıda 

toplanacağından, prim ödeme borcu ihracatı yapan firmanın yükümlülüğü 

olacaktır277. Buna benzer bir durum, bir evin eşyaları sigorta ettirildiğinde, evde 

çalışan hizmetçinin de eşyaları sigortalanmış olmaktadır. Bu durumda hizmetçi 

sigortalı olmasına karşın, sigorta ettiren evin sahibidir278.  

İhracat kredi sigortasında, kural olarak, sigorta ettiren aynı zamanda sigortalı 

olduğunu söylemek mümkündür. Zira ihracat kredi sigortasında sigorta ettiren  

(sigortalı279), ihraç edeceği mallarla ilgili olarak poliçede belirlenen risklerden 

kaynaklanan zararları belli oranda Eximbank tarafından sigortalanması talebini 

yapan taraftır. Dolayısıyla sigorta ettiren ihracata konu olan mallarını sigorta 

ettirerek aynı zamanda sigortalı sıfatını da taşımaktadır. Buna karşılık, krediyle 

yapılan ihracatta satıcı sıfatını haiz ihracatçı sigorta ettiren, krediyi veren banka ise 

sigortalı olmaktadır. Bunlara ek olarak, sigorta ettiren, prim borçlusu olmanın yanı 

sıra (T.T.K. m. 1294), sigorta sözleşmesinden doğan diğer yükümlülükleri 

sigortacıya karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişi olarak da ifade edilebilir 

(T.T.K. m. 1290–1293)280.   

                                                 
276 Sigorta ile sigorta ettirenin ayrı kişilerin olması;  üçüncü kişi lehine sigorta, başkası adına sigorta 
ve alacaklını menfaatine sigorta olmak üzere, üçlü bir ayırma gidilebileceği doktrinde belirtilmiştir. 
Bu yönde bkz. Çeker, a.g.e., s. 35, 89 vd. 
277 Bu yönde bkz. Kender, H.S.H, s. 178 vd. 
278 Örnekler ve daha geniş bilgi için bkz. Bozer, İhracat Kredi Sigortası, s. 33. 
279 Bu yönde bkz. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank), (Form No: SK01) K.V.İ.K.S. 
Genel Poliçesi, Giriş Bölümü, s. 1. 
280 Diğer yükümlülük denildiğinde ihbar külfeti (m. 1290), koruma önlemleri (m. 1293) vs. 
kastedilmektedir. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda prim ödeme borcu açıklanırken 
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2. Sigortacı 

 

Sigorta sözleşmesinin diğer tarafı sigortacıdır. Sigortacı, sigorta sözleşmesini 

ya kendi şirketinin yetkili temsilcisi tarafından, ya da işletme adına acente tarafından 

imzalatır281.  

i. Sigorta Şirketi Olarak: Sigorta şirketi, Sigortacılık Kanunu’nun 2./I (ö) 

bendinde şu şekilde tanımlanmıştır: “Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt 

dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını… ifade eder”. Bu 

maddeden de görüleceği üzere, Türkiye’de faaliyette bulunacak sigorta şirketleri 

açısından yerli ve yabancı kuruluş ayırımına gidilmemiştir. Bununla birlikte, 

Türkiye’de sigortacılık yapacak kuruluşların anonim şirket veya kooperatif şeklinde 

kurulması gerektiğini şart koşulmuştur282 (S.K. m. 3.- (1), S.M.K. 2/ II. (b) ve III. f.).  

ii. Acente Olarak; Acente, Türk Ticaret Kanunu’nun 116/I.283 maddesinde şu 

şekilde tanımlanmıştır: “Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem 

gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir mukaveleye dayanarak muayyen bir yer veya bölge 

içinde daimi bir surette ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya 

bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimseye acente denir”. Bu tanımda 

yer alan ticarî “işletmenin” değil de, ticarî işletmeyi “işletenin” adına denilmesinin 

haklı olarak, daha doğru olacağı doktrinde savunulmuştur. Dolayısıyla ticarî 

işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bu işletmeyi işleten tacir 

                                                                                                                                          
caymanın da prim ödeme borcu başlıklı 1430. maddenin III. fıkrasına eklenmiş olması ve sigorta 
priminin senetle ödenebilmesinin primin ilk taksitin nakden ödenmesi şartına bağlanması dikkat 
çekmektedir ( T.T.K.Tas. m. 1430/II. f.). Bu yükümlülüklere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Çeker, 
a.g.e., s. 42 vd.  
281 Bu konuda bkz. Kender, H.S.H, s. 175. Uygulamada sigorta sözleşmesi yerine genellikle sigorta 
poliçesi kullanılmaktadır. 
282 Sigorta şirketlerinin kuruluşlarına ilişkin geniş bilgi için bkz. Kender, H.S.H, s. 28 vd. 
283 Acentenin sigortacılıkta aracı olarak Sigortacılık Kanunu kapsamına girdiğine ve buna ilişkin 
tanım için bkz. S.K. m. 1/II, m. 2/(b) ve (I) b.leri. 
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namına yapmayı meslek edinen gerçek veya tüzel kişilere acente denir284. Sigorta 

şirketleri, acenteler ile acentelik sözleşmesi yaparak sigorta şirketi adına sigorta 

sözleşmesi yapma, poliçe verme ve prim tahsil etme yetkisini devrederler. Acenteler 

kendi aralarında; sigorta şirketlerini temsilen sözleşme yapmaya yetkili olan (A) ve 

sadece aracılık etme yetkisiyle sınırlı olan (B) grubu acenteler, olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır285. Acenteler Türk Ticaret Kanunu’nun 12/12. b. madde hükmü gereği 

ticarethane sayılmaktadır ve tacirlerin tabi olduğu hükümlere tabidirler. Acenteler ile 

sigorta şirketi arasındaki ilişkinin hukukî niteliği konusunda tellallık, komisyon veya 

vekâlet hükümlerinin hangisinin uygulanacağı konusunda görüş birliği olmamakla 

birlikte, ihtilâf durumlarında vekâlet veya hizmet sözleşmesi karışımının hangisinin 

kapsamında olduğu araştırılacak ve o sözleşmeye ilişkin hükümlerin uygulanması 

gerektiği doktrinde vurgulanmıştır286.  

Bu açıklamaların ışığında, ihracat kredi sigortasında genellikle ülkelere göre 

farklılıklar arz etmekle birlikte, Türkiye’de sigortacı en başta Türk Eximbank’tır287.  

Sigortacılık Kanunu’na bakıldığında, bu kanunla Türkiye’deki sigortacılığının 

geliştirilmesi amaçlanarak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişi ve kuruluşların hak ve 

menfaatlerin korunması ve ilgili usul ve esasların belirlenmesi için düzenlendiği 

görülmektedir.  

 

 

                                                 
284 Bu yönde ve genel olarak acentelere ilişkin daha geniş bilgi için bkz. KAYIHAN, Ş.: Türk 
Hukukunda  Acentelik Sözleşmesi, Ankara 2008, s. 31 vd.  
285 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Kender, H.S.H, s. 106, dn. 122. 
286 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Kender, H.S.H, s. 108, dn. 131. 
287 Türkiye’de diğer yabancı ve yerli kuruluşlar olmakla birlikte, sigortacı kural olarak Türkiye İhracat 
Kredi Bankası A.Ş.dir (Türk Eximbank).   
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B- Kurulması 

 

1. İcap ve Kabul 

 

İhracat kredi sigortası bir sigorta sözleşmesi olduğundan Borçlar Kanunu’nun 

genel hükümleri çerçevesinde, diğer sözleşmelerde olduğu gibi, burada da icap ve 

kabulün varlığı gereklidir288. Doktrinde sigorta sözleşmesinin kuruluşuyla ilgili farklı 

görüşler yer almaktadır. Bozer, sigorta sözleşmelerinde icabı sigorta ettiren yapar 

demesine karşılık289, Kender hem sigorta ettiren hem de sigortacı tarafından icabın 

yapılmasının mümkün olabileceğini savunmaktadır290.  Her iki görüşün ortak noktası 

sigorta sözleşmesinin esaslı unsurlarında anlaşma sağlanmasının ve icabın olduğu 

şekilde, ne kapsamın genişletilerek ne de daraltarak, kabul edilmesi durumunda, 

ortada sigorta sözleşmesinin tam olarak kurulduğu savunulmaktadır. Kabul beyanı 

açık veya örtülü olabilir. Açık kabul beyanında kabulcü, icabı kabul ettiğini açıkça 

beyan etmektedir. Örtülü (zımni) kabulde ise, herhangi bir açıklama yoktur. Bununla 

birlikte, karşı tarafın hal ve davranışları kabul olarak nitelendirilebilirse, ortada 

örtülü kabulün varlığından söz edilir. Bu noktada en yaygın örnek, kabulcünün icabı 

yerine getirmesidir. Örneğin bir kimsenin bayiden gazete istemesi bir icaptır. Bunun 

                                                 
                  288 Sigorta sözleşmelerinin kurulmasına ilişkin daha geniş bilgi için bkz. BİRDS, J.: Birds’ Modern 

İnsurance Law, London 2007, s. 81 vd., Ayrıca bkz. Eren, a.g.e., s. 219 vd.; “Sigorta sözleşmesi 
Borçlar Kanunu’nun genel ilkeleri ışığında karşılıklı icap ve kabulle kurulur. Sigorta poliçesi veya 
sigorta geçici ilmühaberi geçerlilik şartı olmayıp, sadece bir ispat belgesidir. O halde uyuşmazlığın 
çözümünde sigorta poliçesi(veya geçici ilmühaberi) düzenleme tarihi değil, sigorta sözleşmesinin 
vücut bulması tarihi önemlidir ve bunun nazara alınması gerekir”. Y. 11. HD. 01.01.1981 tarih, 
1981/5849 E., 1981/3 Kararı. 
289 Bu yönde geniş bilgi için bkz. BOZER, A.: Sigorta Hukuku (Sigorta Endüstrisi Sigorta  
Hukukunun Genel Prensipleri Tazminat Sigortası ve Çeşitleri Can Sigortası ve Çeşitleri) Ankara 
1965, s. 133 (Anılış: Bozer, Genel Prensipler). 
290 Bkz KENDER, R.: “Sigorta Mukavelesin Akdedilmesi ve Şartları” I. Ticaret Hukuku ve Yargı 
Kararları Sempozyumu (Bildiriler, Tartışmalar), Ankara 1984, s. 442 (Anılış: Kender, Sigorta 
Mukavelesi). 
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üzerine bayinin herhangi bir açıklama yapmadan istenilen gazeteyi vermesi ise örtülü 

kabul niteliğindedir. Kabul beyanı icaba uygun olmalıdır. İcabı değiştiren veya 

tamamlayan beyanlar, icabın reddi veya yeni bir icap niteliğindedir291.  

Türk Ticaret Kanunu’nda bu konuda her hangi bir hükmün yer almamaktadır. 

Bu durumda ise, Borçlar Kanunun hükümlerine göre değerlendirmenin yapılması 

gerektiği ve ister kapalı ister açık irade beyanıyla kabulün yapılabileceği Türk 

Ticaret Kanunu’nda belirtilmektedir (m. 1264/ I. f.). Ehliyet konusunda da genel 

hükümlere gidilmesi gerektiği bir yazar tarafından savunulmaktadır (T.M.K. m. 9, 

10–16)292. Ancak Türk Ticaret Kanunu’ndan farklı olarak, Sigortacılık Kanunu’nun 

11. maddesinin 2. bendinde yer alan hükmünün bütün sigortalar için geçerli olması 

gerektiği düşüncesi ile Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın 1405. maddesinde aynı 

şekilde kaleme alınmıştır293. Bu hüküm; hayat sigortalarına ilişkin sözleşmenin 

yapılmasına dair teklifnamenin, sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün 

içinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemiş olması durumunda, sigorta 

sözleşmesinin yapılmış sayılacağı şeklinde kaleme alınmıştır. Tasarıya göre, 

sigortacı ile sigorta yapmak isteyen kişinin, sözleşmenin yapılması için verdiği 

teklifname, teklifname tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmemişse sigorta 

sözleşmesi kurulmuş sayılacaktır (T.T.K.Tas. m.1405/I). Kabul eden tarafın icabı 

cevapsız bırakması, kural olarak onu kabul ettiği anlamına gelmemektedir. Aslında 

susmak, kural olarak bir irade beyanı olmadığı için, icaba karşı susan tarafın bu icabı 
                                                 
291 “Akdin teşekkülü için davalı yanın icabı koşulsuz kabul etmesi gerekir. Oysa davalı, teklife ek 
belgelerin gönderilmesini, bu belgeler gönderilmediği takdirde teklifin dikkate alınmayacağını 
davacıya bildirmiş, davacı bu belgeleri gönderdiğini ispat edemediğinden, taraflar arasında 
sözleşmenin vücut bulduğuna dair bilirkişi raporunda isabet yoktur”, Yarg. 15. HD. 22.6.1998 tarih 
ve 1998/1692 E, 1998/2706 Kararı. 
292  Bkz. Atabek, Kredi, s. 15–16. 
293 Aynı yönde bkz. DEMİR, Ş.: T.T.K. Tasarısı’nın Sigorta sözleşmesi Hükümlerine İlişkin 
Maddeleri ile Getirilen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, http://www.samildemir.av.tr/2009/05/ttk-
tasarisi%E2%80%99nin-sigorta-sozlesmesinin-hukumlerine-iliskin-maddeleri-ile-getirilen-
duzenlemelerin-degerlendirmesi/   Erişim tarihi: 04.12.2009. 
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kabul etmiş sayıldığı anlamına gelmeyeceği doktrinde de vurgulanmıştır294. Ancak 

kanunen ret cevabı verme zorunluluğu varken susan kimse icabı kabul etmiş sayılır. 

Örneğin vekil kendisine verilen işi, yönetim konusunda resmi sıfatı varsa veya işin 

yapılması mesleği gereği ise (örneğin Avukat); ya bu işleri yapacağını önceden ilan 

eder, ya da reddeder295. Zira vekil kendisine yapılan icabı derhal reddetmediği 

takdirde kabul etmiş varsayılacaktır (B.K. m. 387).  

İhracat kredi sigortasında “Sigortası Sözleşmesi”; teklifname, kabul formu, 

poliçe ve ekleri bütününden oluşmaktadır296. Dolayısıyla ihracat kredi sigortasında 

ihracat yapmak isteyen birinin Türk Eximbank’a başvurması ve bu kurumun önceden 

hazırlamış olduğu soru listesinin (Teklifnamenin) kendisine gönderilmesi talebi, 

icaba davet olarak nitelendirilebilir297. Bunun üzerine sigortacı tarafından hazırlanıp, 

sigorta ettirene sunulan ve sigortacının irade beyanını içeren “Teklifname” olarak 

adlandırılan bir belge gönderilir. Bu belgede yer alan sorular sigorta ettiren 

tarafından cevaplandırılır. Bu soru ve cevaplar, ileride kurulacak sigorta 

sözleşmesinin esaslı unsurlarını içerecektir. Dolayısıyla bu belge hukuken sigorta 

sözleşmesinin kurulması bakımından icap olarak nitelendirilir298. Kabul, sigorta 

sözleşmesinin kurulması için sigortacı tarafından “Teklifname”nin belirli bir 

incelemeden geçirdikten sonra, sigorta ettirenin özel şartları okuduğunu ve kabul 

                                                 
294 Eren, a.g.e. s. 230 vd. 
295 Buna benzer bir karar “Bağışlama teklifi üzerine susan kimse bunu zımnen kabul etmiş sayılır”, 
Yarg, 15. HD, E. 1984/310, K. 1984/1083, T, 29.3.1984. 
296 Bu yönde bkz. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. “Türk Eximbank” K.V.İ.K.S. Genel Poliçesi 
Giriş Bölümü. 
297 Aslında bir teklifin icap mı, icaba davet mi olarak nitelendirilmesinin kesin bir çizgilerle ayırt 
edilmesi kolay değildir. Burada bir sözleşmenin hemen tekliften sonra kabulü ile kurulup 
kurulmaması yorumuna bağlı olacağı doktrinde savunulmaktadır. Bu yönde bkz. Eren, a.g.e., s. 222 
vd.; Bankacılık uygulamalarında, özellikle kredi kartı sözleşmelerinde, bankanın daha önce tek taralı 
olarak hazırladığı sözleşme metninin icaba davet, müşterinin imzalanmasını icap ve bankanın 
onaylamasını kabul olarak nitelendirilmesi gerektiği doktrinde vurgulanmıştır. Bkz. İŞGÜZAR, H.: 
Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri, Ankara 2003, s. 64. 
298 Bu yönde bkz. Kayıhan, Sigorta, s. 37. 
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ettiği yönündeki irade beyanını içeren bir belgedir. İhracat kredi sigortası 

uygulamasında kabul, “Kabul Formu” olarak adlandırılan bir belge ile yapılmaktadır. 

Dolayısıyla, ihracat kredi sigortası sözleşmesi iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun 

irade beyanlarının (icap ve kabul) birleşmesi ile kurulan bir sigorta sözleşme olduğu 

söylenebilir299.  

Uygulamada ilk olarak ihracatçı firma, yukarıda da bahsedildiği gibi, 

“Teklifname” ile birlikte Türk Eximbank’a başvurmaktadır. Başvuru sahibinin 

“Teklifname”de verdiği bilgiler düzenlenecek olan poliçeye esas teşkil etmektedir. 

“Teklifname” ve ekleri Türk Eximbank yetkililerince incelenir ve poliçenin özel 

şartları saptanır. Söz konusu özel şartları içeren “Kabul Formu” iki nüsha halinde 

düzenlenir ve ülke şartları ile prim oranları listesi denilen bir liste “Kabul Formu” ile 

birlikte ihracatçı firmaya gönderilir. Firma “Kabul Formu”nu imzalar ve bir 

nüshasını Türk Eximbank’a yollar. Firmanın “Kabul Formu”nu imzalaması ile 

ihracat kredi sigortası sözleşmesi kurulmuş sayılır. Bunun ardından Türk Eximbank 

tarafından düzenlenen “Sigorta Poliçesi” ihracatçıya gönderilir300. 

 

2. Şekli 

 

Sigorta sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu’nda açık bir şekilde tanımlanmıştır. 

Buna göre: “Sigorta bir akittir ki, sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin 

para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) 

meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat 

müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım hadiseler 
                                                 
299 Sigorta sözleşmelerinin iki taraflı sözleşme olduğuna ilişkin bilgi için bkz. JESS, D.C.: The 
İnsurance of  Commercial Risk: Law and Practice, 3rd Ed., London 2001, s. 3-4. 
300 Türk Eximbank,  K.V.İ.K.S. Programı, Nisan 2000, s. 5. 
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dolayısıyla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır” (T.T.K. m. 

1263/I). Dolayısıyla sigorta sözleşmeleri, şekle bağlı olmamakla birlikte, ispat 

açısından yazılı şekle tabi tutulmaktadır301. Sigorta sözleşmesi az önce de belirtildiği 

üzere, karşılıklı ve birbirine uygun iradelerin beyan edilmeleriyle kurulmaktadır. 

Dolayısıyla sigortacının belirli konularda sigorta güvencesi sağlamasına karşılık, 

sigorta ettirenin sigortacıya prim ödemeyi kabul etmesiyle sigorta sözleşmesi 

kurulmuş varsayılmaktadır302. Konumuz açısından da dikkat edilmesi gereken husus, 

ihracat kredi sigortası sözleşmesi ile ihracat kredi poliçesinin birbiriyle olan 

ilişkisidir. Her ne kadar sigorta sözleşmesi taraflarının hak ve borçlarını içeren bir 

belge olarak nitelendirilmekteyse de, poliçeler de sözleşmenin şartlarını içeren belge 

olarak nitelendirilmektedir (T.T.K. m. 1265)303. Uygulamada, sigortayı yaptıran bir 

kişiye sözleşme yerine sözleşmenin şartlarını içeren poliçe verilmektedir. Ancak 

bazen poliçe yerine, sigortacı tarafından geçici ilmühaber verildiği de görülmektedir. 

Bu durumda sigortacının sorumluluğu,  aşağıda da görüleceği üzere,  primin veya ilk 

taksitin ödendiği tarihte değil, geçici ilmühaberin verildiği tarihten itibaren 

başlayacağı doktrinde vurgulanmıştır304. 

 

C- Sorumluluğun Başlaması  

 

Türk Ticaret Kanunu’nda, kural olarak, primin veya ilk taksitinin ödenmesi 

ile sigortacının sorumluluğunun başladığı belirtilmektedir (T.T.K. m. 1282, m. 
                                                 
301 Bu yönde bkz. Çeker, a.g.e., s. 32 vd; Ayrıca bu konuda Yargıtay kararında “…Sigorta 
sözleşmelerinin şekle bağlı olmadığı ve sigorta poliçesinin de tarafların hak ve borçlarını gösteren bir 
belge olduğu…” 28.09.1983 tarih ve E. 1982/11–929 ve K. 1983/853 sayılı Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu’nun kararında vurgulanmıştır; Bkz. Korkmaz, a.g.e., s. 25. 
302 Bu yönde bkz. Çeker., a.g.e., s. 32 vd. 
303 Bu yönde bkz. Bozer, Sigorta, s. 42. 
304 Bu yönde bkz. Çeker, a..g.e., s. 34–35. İhracat kredi sigortasında ilk primin ödenmesi ve poliçenin 
verilmesine ilişkin bilgiler için bkz. aşa. s. 87 vd. 
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1295/III). Türk Ticaret Kanunu’nun bu hükmü sigorta sözleşmesi ile sigorta ettiren 

aleyhine değiştirilemeyeceği mezkûr kanunda hükme bağlandığı gibi (T.T.K. m. 

1264/III), Yargıtay’ın bu konuda kararı da vardır305. Sigorta poliçesi doğrudan 

doğruya sigorta ettiren veya onun temsilcisi tarafından yapılmışsa, poliçenin 

yapıldığı tarihten itibaren yirmi dört saat içinde, sigorta sözleşmesi bir tellal aracılığı 

ile yapılmış ise poliçe, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde sigorta 

ettirene verilmelidir (T.T.K. m. 1267). Ancak poliçe verilinceye kadar sigorta ettiren 

kendisini güvence altına almak isterse geçici ilmühaber düzenlenir. Bu durumda 

sigortacının sorumluluğu, az önce de belirtildiği gibi, primin veya ilk taksitinin 

ödenmesi ile değil, daha da geriye götürülerek geçici ilmühaberin düzenlenip sigorta 

ettirene teslimi ile başlayacağı doktrinde vurgulanmıştır (T.T.K. m. 1295/I)306. 

Kredi Sigortası Genel Şartları’nda, “Sigorta Sözleşmesinin Süresi ve 

Teminatın Başlaması” başlıklı A. 4 maddesinde sigorta sigortanın başlangıç ve sona 

erme süreleri açıkça hükme bağlanmıştır. Buna göre: 

 “Sigorta sözleşmesi özel şartlarda belirtilen süre için tanzim edilmiştir. 

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi 

kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 12.00'de başlar ve öğlen saat 

12.00'de sona erer. 

Aksi kararlaştırılmadıkça teminat, sigorta sözleşmesi süresi içinde olması ve 

faturaların azami faturalama dönemi içinde düzenlenmiş olması kaydıyla, ihracat 

satışlarında malların sevk edilmesi ve hizmetlerin sunulması, yurt içi satışlarda ise 

malların teslim edilmesi ve hizmetlerin sunulması ile başlar. 

                                                 
305 “…Sigortanın sorumluluğunun başlayabilmesi için primin tamamının veya ilk taksitinin ödenmesi 
gerekir; bunun aksi kararlaştırılamaz…” 11. H.D., 16.02.1996 tarih ve E.1996/622, K.1996/1091, 
Batider, C. XVIII, S. 3, s. 141.  
306  Bu yönde bkz. Bozer, Sigorta, s. 44; Korkmaz, a.g.e., s. 42. 
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Konsinye satış307, gümrük antreposunda satış ve ticari fuarda tanıtım 

esnasındaki satışlarda, satış sözleşmesinin konusunu halen Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları dışında bulunan malların teşkil etmesi ve satışın sigorta sözleşmesinin 

kapsadığı bir ülkede mukim bir alıcıya yapılması hallerinde teminatın işlerlik 

kazanması için sigortalının faturayı sigorta süresi içinde tanzim etmiş olması 

şarttır”. 

Kredi Sigortası Genel Şartları’nın hemen bir sonraki “Teminatın Tesisi ve 

Tadili” başlıklı A.5 maddesinde, sigortalının (sigorta ettirenin) genel şartlarda içeriği 

tanımlanan satış sözleşmelerine ilişkin olarak her bir alıcının onaylanması ve söz 

konusu alıcılara kredi limiti tahsis edilmesi amacıyla sigortacıya başvurmakla 

yükümlü olduğu belirtilmiştir (A.5/I). Maddenin devamında, teminatın, sigortacının 

yazılı olarak onayladığı alıcılarla sigortalının yaptığı satış sözleşmelerinden doğan 

alacakları için geçerli olduğu, sigortalı tarafından yapılan talebin kabulü halinde 

sigortacı, bir kredi limit formu ile söz konusu alıcı için tahsis ettiği kredi limitini 

bildirdiği, teminatın şartları ve sigortacı tarafından alınması talep edilen önlemler bu 

kredi limit formunda belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir (A.5/1., 1.b.). Dolayısıyla 

alıcıların onaylanması halinde teminat, sigortalının ilgili alıcı için yaptığı kredi limiti 

başvurusunun sigortacı tarafından alındığı tarih itibariyle veya bu tarihten sonra 

yapılan satışlar ile ilgili olarak ortaya çıkan kredi riskleri için geçerli olacağı Kredi 

Sigortası Genel Şartları’nın A.5.1/3. bendinde düzenlenmiştir. Bu hükümler Türk 

Ticaret Kanunu ile karşılaştırıldığında, burada bir istisnanın olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Şöyle ki; sigortacının teminatının başlanması, az önce de belirtildiği 

üzere, ilk primin veya taksitinin ödenmesi ile değil (T.T.K.nun 1295/III.), alıcı 
                                                 
307 Konsinye satış (konsinye ihracat): “Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, 
komisyonculara, şube ve temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracat biçimi” olarak 
tanımlanmıştır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Bağrıaçık, a.g.e., s. 172–173. 
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limitinin verilmesiyle başlayacağı hükme bağlanmıştır. Bu durumu Türk Ticaret 

Kanunu’nun 1264. maddesinin III. fıkrası hükmü kapsamında değerlendirildiğinde, 

bu hüküm sigorta ettirenin lehine olduğundan hareketle, burada Kredi Sigortası 

Genel Şartları’nın A.5/1., 2. bendinin uygulanması gerektiği sonucu çıkmaktadır308.    

 

II. İhracat Kredi Sigortası Sözleşmesinin Konusu      

 

A- Genel Olarak Risk 

 

İhracat kredi sigortası denildiğinde, doğal olarak karşımıza bir risk kavramı 

çıkacaktır. Zira ticarî faaliyetinin sürdürülebilmesi için kredi kullanımıyla birlikte 

ödenmeme veya geç ödenme gibi riskler her zaman mevcuttur. Dolayısıyla aradaki 

ilişki (temel ilişki) ne olursa olsun, borcun (kredinin) zamanında ve gereği gibi tahsil 

edilmemesi söz konusu olmaktadır309. Risklerin bu sigorta çeşidinde neler 

olabileceğine geçmeden önce riskin tanımını verecek olursak: “Risk öyle bir 

durumdur ki, bu durumun içinde umulan veya beklenen bir sonuçtan istenmeyen 

yönde sapma olasılığı vardır”310. Burada önem arz eden ilk husus riskin tesadüfen 

ortaya çıkmasıdır. Yani burada kastedilen ve risk olarak nitelendirilen olayın 

gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şüpheli veya meydana geleceği tarihin belirsiz 

                                                 
308  Aynı yönde bkz. Yazıcıoğlu, s. 36. 
309  Bkz. Özdemir, s. 22. 
310  Risk konusunda daha geniş bilgi için bkz. Çeker, a.g.e., s. 36–38; Kender, H.S.H., a.g.e., s. 255 
vd.; Bozer. Sigorta, 35 vd;. KÖLÜKSÜZ, F. S. : “Türkiye’de İhracat Kredi Sigortası Uygulamasının 
Sorunları ve Söz Konusu Sorunlar Üzerine Çözüm Önerileri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara 1997, s. 7 vd.; YALÇINKAYA, T.: “Risk ve Belirsizlik Algılamasının İktisadî Davranışlara 
Yansımaları”,  Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. Tartışma Tebliğleri, No:2004/05, Muğla 2004, s. 9; Bu 
yönde daha geniş bilgi için bkz. BOLAK, M.: Risk ve Yönetimi, İstanbul 2004, s. 3; Türk Eximbank 
Faaliyet Raporu, 2007 Faaliyet Raporu, s. 53 vd. 
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olmasıdır311. Riskin diğer unsuru ise kaybetmenin veya kaybetmemenin söz konusu 

olmasıdır. Dolayısıyla kazanma gibi bir olgu, kural olarak312, riskin tanımında yer 

almamaktadır. Bu durum sigortanın kazanç getiren bir kurum olmamasından 

kaynaklanmaktadır313.  

İhracat kredi sigortasının yapısı açısından risk, ekonomik ve teknik olmak 

üzere, ikili bir ayırıma tabidir.  Buna göre, ihracat kredi sigortasının ekonomik yapısı 

gereği; ihracatçıyı ithalâtçıya karşı sigortalayarak alacağını ticarî ve politik risklere 

karşı belirli limitler dâhilinde garantiye almakta ve ihracatın finansmanında bankaya 

garanti verilerek ihracatçıların ihtiyaç duyacağı kredilerin sağlanmasına yardımcı 

olunmaktadır. Teknik yapısı gereği ise; ihracat kredi sigortası ile temin edilen riskler 

kendi aralarında çeşitli ayrıma tabi tutulmaktadır. Buna göre, sevkiyattan önce veya 

sevkiyattan sonra ihracat kredi sigortası ile teminat altına alınan riskler; ticarî, politik 

veya doğal afetten kaynaklan ve ihracat kredi sigortası ile teminat altına alınan 

riskler olmak üzere ayrılabilir314. 

Son olarak, aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceği üzere315, yurtdışı satışlarında; 

alıcının ödeme gücünün kaybı, mal bedelinin süresinde ödenmemesi, alıcının malları 

teslimden kaçınması, alıcının ülkesinin alım konusunda bir takım kısıtlamaların 

getirmesi, geçerli bir dışalım izninin iptal edilmesi, ödenecek paranın değerinde 

                                                 
311  Bu yönde bkz. Çeker, a.g.e., s. 37; Çevik, a.g.e., s. 344. 
312  Hayat sigortalarında kişilerin (sigortalılar) tasarruf etme amacıyla sigorta yaptırdıkları kazanç elde 
ettikleri görülmektedir. Zira bu durumda kişilerin ödedikleri primler uzman kişiler tarafından 
değerlendirilir ve primlerin çok üzerinde bir sigorta bedeli elde edilir. Bu yönde geniş bilgi için bkz. 
Çeker, a.g.e., s. 147. 
313 Sebepsiz zenginleşme yasağı ilkesi sonucu kazanç elde etmek bu sigorta türlerinde (mal 
sigortalarında) mümkün değildir. Bu yönde bkz. AKMUT, Ö.: Dışsatım Kredi Güvencesinde Riskler, 
İhracat Kredi Sigortası Semineri, Ankara 1981, s. 38.; Çeker, a.g.e., s. 76; Ayrıca bkz. Yargıtay 15. 
H.D.nin 27.04.1992 tarih ve E.1991/5571, K.1992/2220 sayılı kararı.  
314 Bkz. BÜYÜKKAYA, A.: “Türkiye’de İhracatı Teşvikte İhracat Kredi Sigortasının Ekonomik ve 
Teknik Yönü”, İhracat Kredi Sigortası Semineri, Ankara 1981, s. 83 vd. 
315 Bkz. aşa. s. 91 vd. 
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kayıpların olması gibi ticarî risklerle birlikte; harp, isyan, halk ayaklanması gibi 

politik riskler bu sigorta türünde karşılaşılan riskler arasında sayılabilir316.  

 

B- İhracat Kredi Sigortası ile Temin Edilen Riskler 

           

İhracat kredi sigortasında riskler, genel olarak, ticarî ve politik riskler olmak 

üzere ikili bir ayrıma tabidir.  

 

1. Ticarî Riskler 

 

Her ticarî iş ve işlemlerde olduğu gibi satış karşılığında belirli bir meblağın 

kararlaştırılan sürede ödenmesi temel kuraldır. Ancak vadesinde ödemenin 

yapılamayışı diğer işlerin aksamasına yol açabileceğinden, ticarî riskler, genellikle 

borçlunun ödeme isteğinde bulunmaması gibi klasik türden riskler olarak 

nitelendirilebilir. Bunlar arasında; alıcının iflası, ödemelerin ertelenmesinin 

istenmesi, ödemeden kasıtlı olarak kaçınılması veya istenilmeyen tasfiye gibi riskler 

sayılabilir. Örneğin orta ve uzun vadeli olarak yapılan kredili satışlarda ihracat 

bedelinin ödemelerinde meydana gelen aksaklıklarda ödenecek para birimi ile ulusal 

para birimi arasında parite (değer eşitliği) değişiklikleri sonucunda oluşacak kayıplar 

kambiyo kur farkı riski olarak nitelendirilmektedir317.  

İhracat kredi sigortası açısından bakıldığında, ticarî riskler; ithalâtçıların 

ödeme güçlerini kaybetmeleri, kaybetmeseler de ödeme iradelerinin yokluğu veya 

zamanında borcun ödenmemesi riskleri ile karşılaşılmaktadır. Bu risklerin ayrıntılı 
                                                 
316 Bu konuda aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bkz. aşa. s. 107; Ayrıca bu yönde bkz. Akmut, 
a.g.m., s. 38 vd. 
317 Büyükkaya, a.g.m., s. 84–85.  
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olarak incelenmesi konunun anlaşılması açısından yarar sağlayacağı kanaatindeyiz. 

Zira ticarî riskler, konumuzun asıl önemli kısmını oluşturduğundan hareketle, her bir 

riskin daha yakından incelenmesi gerekmektedir. İhracat kredi sigortasında ticarî 

riskler denildiğinde, hemen belirtmek gerekir ki, acze düşmenin yanı sıra borcun 

vadesinde ödenmemesi yapılan son düzenlemeyle ticarî risk kapsamına alınmıştır318. 

Türk mevzuatına bakıldığında, birçok yerde aciz (insolvency319)  hali ile ilgili 

düzenlemelerin yer aldığı görülmekle birlikte, hiçbir hükümde aciz halinin tanımı 

verilmemiş ve sadece hukukî sonuçlar bakımından ele alınmıştır. Örneğin Borçlar 

Kanunu’nun 82. maddesinde borçlunun aczi durumunda alacaklı tarafa fesih 

hakkının tanıması, borçlunun aczi kavramının tanımından çok bağladığı hukukî 

sonucunun vurgulandığı söylenebilir. Bunun gibi Borçlar Kanunu’nun 245/II, 310/I, 

346, 486/I. madde hükümlerinde de kanun koyucu aciz kavramının sadece 

sonuçlarının neler olacağını düzenlemiştir320. Doktrinde ise, aciz kavramı şu şekilde 

tanımlanmıştır: “Taraflardan birinin muaccel borçlarını ifa için yeterli para veya 

ekonomik açılardan yoksun olması, borç ödemekten aczi ifade eder”321. 

Borçlunun aczi çeşitli nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenleri sigortacılık 

hükümlerini içeren Kredi Sigortası Genel Şartları açısından Türk Ticaret 

Kanunu’ndaki hükümler ile paralel bir şekilde incelenmesi daha uygun olacaktır.   

Kredi Sigortası Genel Şartları’nın A 1. kenar başlığında “Sigorta Konusu” 

olarak altı bent halinde sıralanmıştır. İlk beş bent halinde çeşitli aciz halleri 

                                                 
318 Bu yönde bkz. yuk. s. 27–28. 
319 İngilizcede “insolvency” anlamında kullanılan borçlunun aciz halinin ilkelerine yönelik geniş bilgi 
için bkz. MOSS, G./ WESSELS, B.: EU Banking and İnsurance İnsolvency, New York 2006, s. 11-
15. 
320 Buna örnek olarak bkz. T.M.K. m. 381, 393, 513; İ.İ.K. m. 105/I, 143, 251; T.T.K. m. 132, 179, 
718 vs. mevzuat hükümleri. 
321 Bkz. Eren, a.g.e., s. 958. 
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sıralanmakla birlikte (iflas da dâhil), yapılan son düzenleme ile322 borcun vadesinde 

ödenmeme durumunu da sigorta kapsamına alınarak başarılı bir yenilik yapıldığı 

söylenebilir. Temerrüt hali Kredi Sigortası Genel Şartları’nın A1. kenar başlığında 

“Sigorta Konusu”nun A.1.6. bendinde düzenlenmiştir. Borçlunun aciz haline düştüğü 

öngörülen durumlar şunlardır:  

 

a) Alıcının İflası (A.1.1.) 

 

Kredi sigortası sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet 

işlemlerinde alıcının, dolayısıyla borçlunun iflas etmesi, riskin konusunu oluşturan 

nedenlerden biri olarak nitelendirilmiştir. Burada karşımıza iflas kavramı 

çıkmaktadır. Dolayısıyla ancak iflasa tabi kişilerin323, yani tacirler veya tacir 

olmadıkları halde tacir sıfatını haiz kişiler ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları 

halde iflasa tabi bulundukları bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin iflas durumları bu 

madde kapsamında risk olarak öngörülmüştür (İ.İ.K. m. 43/I). 

İflasın hangi nedenlerden ortaya çıktığı konusunda kanunda her hangi bir 

hükme yer verilmemekle birlikte, kanunun çeşitli hükümlerinin incelenmesi 

sonucunda iflasın, borcun ödenmemesi nedeninden oraya çıktığı doktrinde 

belirtilmiştir. Buna göre, iflasın genel nedeni; borçlunun muaccel bir borcunun 

ödememesi olarak belirlenmiştir324. Bunun yanı sıra, pasifin aktiften fazla olması 

durumunda, genel iflas nedenleri arasında sayılmamakla birlikte, sermaye şirketleri 

                                                 
322 Bilindiği üzere 01.02.2009 yürürlük tarihli Kredi Sigortası Genel Şartları’nda ihracat kredi 
sigortası da düzenlenmiştir. Bu nedenle çalışmamızda bu mezkûr şarlar temel alınmıştır.  
323 Bu kişilerin kimler oluşturduğu konusunda geniş bilgi için bkz. Arkan, a.g.e, s. 130–133; 
PEKCANITEZ, H./ ATALAY, O./ ÖZKAN, M.S./ ÖZEKES, M.: İcra ve İflas Hukuku, Ankara 
2007, s. 386–389. 
324 Bu yönde bkz. KURU, B.: İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2006, s. 923;  Kuru/ Arslan/ Yılmaz, 
İcra İflas, s. 456. 
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bakımından bu durum farklılık arz ederek, iflas nedeni olarak görülmüştür. Zira 

pasifin aktiften fazla olması durumunda kredi çekilerek veya başka bir şekilde borç 

kapandığında iflas istenmeyebilir325. Oysa sermaye şirketleri bakımından pasifin 

aktiften fazla olması durumu başlı başına kanundan kaynaklanan bir iflas nedenidir 

(İ.İ.K. m. 179/I. f. 1. c.). Doğal olarak bu durumda iyileştirme projesi verilerek 

mahkemeden iflasın ertelenmesine karar verilmesi istenebilir (İ.İ.K. m. 179/I. f. 2. c.) 

Kredi Sigortası Genel Şartları’na bakıldığında, alıcının iflas kararının hangi 

nedenle verildiği konusunda her hangi bir hükme yer verilmediği görülmektedir. 

Dolayısıyla, az önce açıklanan pasifin aktiften fazla olması veya muaccel bir 

borcunun ödememesi nedenlerinden her hangi biri ile alıcının iflası yeterli 

görülmektedir (A.1.1).  

Konumuz açısından önemli olan husus, iflasın ne zaman gerçekleştiğidir. İcra 

İflas Kanunu’nda iflasın hukukî sonuçları iflas kararının yani iflas hükmünün 

verilmesi ile doğduğu hükme bağlanmıştır (İ.İ.K. m. 165). Kararın temyiz edilmesi 

bile iflasın sonuçlarının meydana gelmesinde etkisi olmayacaktır326. İflas kararının 

verilmesi ile birlikte müflisin haczedilebilir bütün mal ve hakları iflas masası denilen 

“özel mamelek”e geçer (İ.İ.K. m. 184/I)327. İşte iflas masasına geçecek olan mallarda 

müflis tasarrufta bulunamayacağı için, artık ihracat kredi sigortası açısından riskin 

gerçekleştiği varsayılır. Ancak yine Kredi Sigortası Genel Şartları’na bakıldığında 

“Sigortacının Ödeme Yükümlülüğü” başlıklı A.6. maddesinin 1. bendinde; “Alıcının 

iflası halinde, tazminat talebinin tasfiye memuru tarafından kabulü şartı ile veya B.2 

maddesinde belirtilen müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesinden itibaren beş 

aylık sürenin dolması ile,  
                                                 
325 Bu yönde geniş bilgi için bkz. Kuru/ Arslan/ Yılmaz, İcra İflas, s. 456–457. 
326 Bu yönde bkz. Kuru/ Arslan/ Yılmaz, İcra İflas, s. 507. 
327 İbid, s. 508. 
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… sigortacının tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar” denilmektedir.  

Bu hükümlerde görüldüğü üzere, sigorta ettirenin tazminat talebinin tasfiye 

memuru tarafından kabulü şartı aranmaktadır. Tasfiye memuru denildiğinde göre, 

burada iflas hukukunda iflasın idaresi için görevlendirilen kişilerin kastedildiği 

kanaatindeyiz328. İflas idaresi, İcra İflas Kanunu’na göre iflas masasın kanunî 

temsilcisidir (İ.İ.K. m. 226/I). Buradan hareketle iflas masası ile ilgili dava açmak, 

daha önce açılmış davaları takip etmek gibi görevleri iflas idaresi yürütmektedir 

(İ.İ.K. m. 229/I)329. Kredi Sigortası Genel Şartları’nda tazminat talebinin tasfiye 

memuru tarafından kabulü şartı denilmektedir. Dolayısıyla bu durumda; müflis 

hakkında iflas kararının verilmiş, iflas masasının kurulmuş, alacakların bir araya 

gelerek birinci alacaklalar toplantısı sonucunda iflas masasının idaresi ve tasfiyeyi 

yürütmek için iflas idaresinin (yani tasfiye memurlarının) seçilmiş olması ve bu 

seçilmiş olan memurların alacaklının tazminat talebini kabul etmesi gerekmektedir.  

Zira tasfiye memurları görevleri kapsamında, iflas masasını yönetirken, iflas 

alacaklarını tespit etmekte de vardır (İ.İ.K. m. 230–236). Dolayısıyla tasfiye 

memurunun kabul etmesinden itibaren öngörülen beş aylık bekleme süresinin 

ardından sigortacının tazminatı ödeme borcu muaccel hale gelecektir.  

Kredi Sigortası Genel Şartları’nın 6. maddesinin 1. bendinde geçen; “…B.2 

maddesinde belirtilen müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesinden itibaren beş 

aylık sürenin dolması ile… sigortacının tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar” 

hükmünün incelenmesinden B.2 maddesinin 3. fıkrasının son cümlesinde; 

“…alıcının iflası halinde de, iflası öğrenir öğrenmez müdahale talebinde bulunmak 

zorundadır” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla burada da alacaklı alıcının iflasını 
                                                 
328 Zira uygulamada tasfiye memurları terimleri “iflas tasfiye memurları” veya “iflas yönetim 
memurları” olarak ifade edilmektedir. Bu yönde bkz. Kuru/ Arslan/ Yılmaz, İcra İflas, s. 563. 
329 Bu yönde bkz. Kuru/ Arslan/ Yılmaz, İcra İflas, s. 564. 
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öğrendiği andan itibaren sigortacıya tazminat talebinde bulunacak ve sigortacı bu 

talebin tebellüğ tarihinden itibaren beş aylık sürenin ardından tazminatı ödeme 

yükümlülüğü doğacaktır. Hemen belirtmek gerekir ki, Kredi Sigortası Genel 

Şartları’nın 6. maddesinin 3. bendinde; “… özel şartlarda belirtilen meblağdan az 

olması durumunda, müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesinden iki ay sonra, 

… sigortacının tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar” denildiğine göre, beş aylık 

sürenin, meblağın düşük olduğu durumlarda iki aya kadar kısalabilmesi mümkündür. 

Bu hükümler Türk Ticaret Kanunu açısından incelendiğinde bir aykırılığın 

olduğu göze çarpmaktadır. Zira Türk Ticaret Kanunu’nun 1299. maddesinde330 yine 

aynı kanunun 1292. maddesine atıfta bulunularak sigorta bedelinin ödeme borcunun, 

riskin gerçekleştiğinin sigortacıya ihbar borcunun doğduğu tarihte muaccel olacağı 

hükme bağlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu’nun 1292. maddesinde ise, sigorta 

ettirenin riskin gerçekleştiğinin haber alınır alınmaz beş gün içerisinde sigortacıya 

haber vermek zorunda olduğu hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla muacceliyet tarihi 

ihbar borcunun doğduğu tarihe bağlanmasına karşın, Kredi Sigortası Genel 

Şartları’nda daha da ileri bir tarih öngörülerek sigorta ettirenin aleyhine yapılmış bir 

düzenlemedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1264. maddesinin III. fıkrasında sigorta 

ettirenin aleyhine değiştirilmeyecek hükümlerin neler olduğu, değiştirilse de kanun 

hükümlerinin re’sen uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu madde açısından Kredi 

Sigortası Genel Şartları’nın beş ve iki aylık sürelerinin öngörülmesi sigorta ettirenin 

aleyhine olan düzenlemeler olduğundan geçersiz olması gerektiği kanaatindeyiz. Zira 

sigorta ettirenin alıcının iflas ettiğini öğrendiği andan itibaren beş gün içinde 

                                                 
330 Konuyla ilgili Yargıtay karaları için bkz. MOROĞLU, E./ KENDİGELEN, A.: Notlu İçtihatlı 
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2004, s. 976. 
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sigortacıya ihbar etmesi durumunda sigortacının tazminat ödeme borcunun muaccel 

olacağı kanunen belirlenmiştir (T.T.K. m. 1299, m. 1292).  

 

b) Tasfiye (Fesih) Kararı Alınması (A.l.2.) 

 

Bir şirket çeşitli nedenlerden dolayı sona erer331. Sona erme nedenleri, 

doktrinde genel olarak fesih (iradi) ve infisah (irade dışı) halleri olmak üzere iki 

gruba ayrılmaktadır. Teknik anlamda “fesih”, şirket ortaklarının arasındaki bağın, 

ortakların veya mahkemenin vereceği kararla çözülmesidir. İnfisah ise, bu bağın 

kendiliğinden yani irade dışı çözülmesini ifade etmektedir332. Fesihle veya infisahla 

şirketin tasfiye işlemleri başlatılır. Bu aşamada şirketin amacında bir daralma söz 

konusu olur ve şirket tasfiye amacıyla sınırlanır. Tasfiye işlemlerinin bitiminde ise 

şirket kayıtlı bulunduğu sicilden silinir (terkinle) ve böylece şirketin tescille 

kazanmış olduğu tüzel kişiliği sona erer (T.T.K. m. 449)333. 

Bir şirketin sona ermesi aşağıdaki nedenlerle meydana gelebilir. Bunlar: 

— Şirket süresinin sonra ermesi, 

— Şirket amacının elde edilmesi veya imkânsız hale gelmesi, 

— Şirket sermayesinin (anonim şirketler için) üçte ikisinin kaybı, 

— Pay sahiplerinin (anonim şirketler için) beş kişiden aşağıya düşmesi, 

— Şirket alacaklılarının fesih talebinde bulunması, 

— Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi, 

— Şirketin iflasına karar verilmiş olması. 

                                                 
331 Konumuz sigorta olduğundan burada sadece sermaye şirketlerine (özellikle anonim şirketlere) 
ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Adi şirketler ile ilgili bu yöndeki açıklamalar için bkz. PULAŞLI, H.: 
Şirketler Hukuku, Adana 2008, s. 37 vd. 
332 Bu yönde daha geniş bilgi için bkz. Pulaşlı, a.g.e, s. 137. 
333 Tasfiyeye ilişkin daha geniş bilgi için bkz. Pulaşlı, a.g.e, s. 396 vd.  
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— Genel kurulun şirketin feshini istemesi gibi nedenler olarak 

belirlenmiştir (T.T.K. m. 185, m. 434, m. 549). 

Türk hukukunda tasfiye: “Ortaklık malvarlığının paraya çevrilmesi, 

alacakların tahsil edilip borçların ödenmesi, geriye bir miktar artarsa, bu miktarın 

tasfiye bakiyesi dağıtımı hükümlerince dağıtılması ve ortaklık kaydında sicilden 

terkin ettirilmesi için yapılması gereken işletmelerin tümünün ifade edileceği” 

şeklinde doktrinde tanımlanmıştır334. Ancak bazı durumlar var ki, şirketlerin 

dağılması (infisahı) durumuna karşılık tam anlamıyla tasfiye gerçekleşmemektedir. 

Bu duruma tasfiyesiz infisah da denilmektedir. Bunlar; birleşme, devralma ve yeni 

şirket kurulması gibi durumlarda görülür335. Şirket bileşmeleri örnek alındığında, 

Türk Ticaret Kanunu’nun 146. maddesinde yeni bir şirket kurmak veya bir veya daha 

fazla ticaret şirketlerinin mevcut diğer bir ticaret şirketine katılmasının ifade edildiği 

görülmektedir. Burada, ilk durumda, var olan her iki veya daha fazla şirket tasfiye 

edilir ve ortakları yeni kurulacak şirketten pay alır. İkinci durumda ise, en az bir 

ortaklığın, aktif ve pasifini bir bütün olarak başka bir şirkete devretmekte ve 

devredilen şirket tasfiye edilirken, devralan şirket tüzel kişiliğini devam 

ettirmektedir336.  

Kredi Sigortası Genel Şartları’nda “Tüzel Kişi Olması Halinde, Borçlarını 

Ödeyememesi Nedeniyle Hakkında Tasfiye Kararı Alınması” başlıklı maddesinde 

geçen tasfiye; bir şirketin malî gülcüğe düşmesi nedeniyle sona ermesi 

kastedilmektedir (A.l.2). Dolayıyla buradaki tasfiye; bir şirketin artık faaliyetlerinin 

kâr etmekten çok, dağılım sürecine girmesi anlamı çıkmaktadır. Nitekim Türk 
                                                 
334 Bkz. BAHTİYAR, M.: Ortaklıklar Hukuku, Dersler ve Soru Örnekleri , İstanbul 2006, s. 211 
335 Bu konuda geniş bilgi için bkz. DOĞAN, A.A.: Sermaye Şirketleri Rehberi, Ankara 2007, s. 286-
287. 
336 Şirket bileşmelerinde ilişkin geniş bilgi için bkz. SAĞLAM, N./ ŞENGEL, S.: “Şirket 
Birleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi”, Şirket Birleşmeleri Prof. Dr. Haluk SUMER – Prof. Dr. 
Helmut PERNSTEINER, İstanbul 2004, s. 308 vd. 
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Ticaret Kanunu’nun “Tasfiyenin Gayesi” başlıklı 230. maddesinde tasfiye 

memurlarının görevleri düzenlerken; şirketin devamında başlanılmış ancak 

sonuçlandırılmamış işlerin tamamlanmasına, şirketin borç ve taahhütlerini yerine 

getirmesine, kişilerin alacaklarını tahsile ve mevcut malları paraya çevrilmesine, 

kısaca safi mevcudu elde etmeye yarayan bütün iş ve muameleleri yapmakla 

görevlendirildikleri belirtilmiştir. Burada, özellikle borçların ödenememesi nedeniyle 

tasfiye kararı alınması denildiğine göre, riskin gerçekleştiği anın, şirketin tasfiye 

kararının alındığı an olarak belirlemek doğru olacağı kanaatindeyiz. Bu yöndeki 

kararın alınması ise, her bir şirkette faklılık arz etmektedir. Örneğin, anonim şirkette 

genel kurulun, kural olarak, belirli bir toplantı ve karar yeter sayısına bağlanmış 

olması; limited şirketlerin de tasfiyeye ilişkin hükümlerin anonim şirketlere ilişkin 

hükümlere atıf yapılacağı belirtilmiştir (T.T.K. m. 552). Buna karşılık, kolektif ve 

komandit şirketlerde tasfiyeye ilişkin kararın oybirliği ile alınması gerektiği 

düzenlenmiştir (T.T.K. m. 207/I, m. 267). Dolayısıyla bir şirketin artık borçlarını 

ödemekle güçlük çekmesi nedeniyle tasfiyeye girmesi, Kredi Sigortası Genel Şartları 

bakımından risk olarak nitelendirilmiş ve sigorta ettirene bu durumda başvuru hakkı 

tanınmıştır (A.l.2). Burada belirtilmesi gereken husus, bir şirketin iflas kararı 

almadan da tavsiyesi mümkün olabileceğinden hareketle, sigorta ettirene bu durumda 

da tazminat talep etme hakkı tanınmış olma amacının güdülmüş olabileceğidir. 

 

c) Alacaklıları Bağlayan Kısıtlayıcı Bir Karar Alınması (A.l.3.)   

 

Kredi Sigortası Genel Şartları’nın “Borçlarının Ödenmesi ile İlgili Olarak Bir 

Mahkeme veya Yetkili Bir Resmi Merci Tarafından Tüm Alacaklıları Bağlayan 

Kısıtlayıcı Bir Karar Alınması” başlıklı maddesinin bu bendinde, bir mahkeme veya 

yetkili bir merci tarafından alacaklıların alacaklarını alamaması durumudur. Burada 
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iflas kararında olduğu gibi, iflasın açılması ile tüm icra takipleri duracak (İ.İ.K. m. 

193/I) ve iflas kararının kesinleşmesi ile düşecektir (İ.İ.K. m. 193/II). Dolayısıyla 

alacaklılar alacaklarını ne takip yoluyla ne de dava yoluyla almaları söz konusu 

olacaktır. Sonuçta hiçbir alacaklı takibe koymuş olduğu alacakları bile iflas tasfiyesi 

sonucuna kadar tahsil edemeyecektir (İ.İ.K. m. 193/III). Kısıtlamaya diğer bir örnek 

borçlunun malları üzerinde ihtiyati önlemin337 alınması verilebilir (H.U.M.K. m. 101 

vd.). Burada önlemlerin arasında önemli bir yeri olan ihtiyati haciz (İ.İ.K. m. 257) ve 

devamında şartlar oluştuğunda kesin hacizdir (İ.İ.K. m. 264/V). Zira para borçlarında 

borçlunun yedinde ve üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz malları ile alacakları ve 

diğer hakları haczedilmekte ve sonuçta borçlunun parası ve para ile ölçülebilir tüm 

menfaatleri üzerindeki tasarrufu kısıtlamış olmaktadır338. İhtiyati haczin kanunen her 

hangi bir tanımı olmamakla birlikte, doktrinde şu şekilde tanıma rastlamak 

mümkündür: “İhtiyati haciz, alacaklının para veya teminat alacağının ödenmesini 

garanti altına almak için, kesin haciz aşamasından önce, mahkeme kararıyla 

borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasıdır”339.  Dolayısıyla Kredi Sigortası 

Genel Şartları bakımından bu durumlar da risk olarak nitelendirilmiş ve sigorta 

ettirene sigorta tazminatı için başvuru hakkı tanınmıştır. 

 

d) İcra Takibinin Sonuçsuz Kalması (A.l.4.) 

 

Kredi Sigortası Genel Şartları’nda geçen başlığın tamamı; “Borç Ödemede 

Acze Düşmesinin Belgelenmesi veya Bu Durumun Sigortacı Tarafından Kabul 

Edilecek Başka Bir Şekilde Kanıtlanması Suretiyle Yapılan İcra Takibinin Sonuçsuz 
                                                 
337 İhtiyati önlem ve ihtiyati haciz arasındaki farklar için bkz. KAÇAK, N.: Açıklamalı – İçtihatlı Son 
Değişiklerle İhtiyati Haciz, Ankara 2005, s. 30 vd.  
338 Bu konuda geniş bilgi için bkz. YILMAZ, E.: Geçici Hukukî Himaye Önlemleri, Ankara 2001, s. 
1104; Kuru/ Arslan/ Yılmaz, İcra İflas, s. 526 vd. 
339 Tanım için bkz.Yılmaz, a.g.e, s. 1078. 
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Kalması” şeklinde düzenlenmiştir. Bilindiği gibi, icra veya iflas hukukunda (İ.İ.K. m. 

251) borçlunun yapılan takip sonucunda alacağını tamamen veya kısmen (icra 

takibinde) alamaması durumunda alacaklıya ödenmeyen alacak karşılığında borç 

ödemeden aciz belgesi verilir (İ.İ.K. m. 143/I, m. 105/II). Aciz belgesi, alacaklı için 

borçlunun borcunu ikrar ettiğini kanıtlayıcı niteliğinde bir belgedir (İ.İ.K. m. 143/II).  

Aciz belgesi alacaklıya bazı haklar tanımaktadır. Örneğin alacaklı bu belge ile bir yıl 

içinde borçluya karşı takip yaptığında, yeniden ödeme emri düzenlemesine ihtiyaç 

kalmadan eski takip dosyası üzerinden borçlunun mallarını haczettirebilir. Bunun 

yanı sıra, alacaklının aciz belgesine dayanarak iptal davası açma hakkı da vardır 

(İ.İ.K. m. 143/II). Son olarak alacaklı elindeki aciz belgesi ile borçlunun daha önce 

verilmiş haczine iştirak340 edebilecektir (İ.İ.K. m. 251/II). Dolayısıyla aciz belgesinin 

alınmış olması Kredi Sigortası Genel Şartları’nın bu bendi kapsamında risk olarak 

nitelendirilmesi gerekir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, burada aciz belgesinin 

bizzat alacaklı tarafından alınmış olması şart değildir. Zira bentte; “…veya Bu 

Durumun Sigortacı Tarafından Kabul Edilecek Başka Bir Şekilde Kanıtlanması 

Suretiyle Yapılan İcra Takibinin Sonuçsuz Kalması” denildiğine göre, başka birinin 

aynı borçlu hakkında yapmış olduğu takibin sonuçsuz kaldığını sigortacıya 

kanıtlaması yeterli sayılacaktır341.  

 

e) Konkordato İlan Edilmesi ve Diğer Haller ( A.l.5.)  

 

Kredi Sigortası Genel Şartları’nda; “Borçları ile İlgili Konkordato İlan Etmesi 

ve Hukukî Olarak Yukarıda Belirtilen Durumlara Eşdeğer Görülen Diğer Haller 
                                                 
340 Hacze iştirakin unsurları ve daha geniş bilgi için bkz. AKCAN, R.: Hacze İştirak, Ankara 2005, s. 
46 vd. 
341 Bu yönde bkz. Ünan, a.g.m., s. 55. 
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Sonucu Satıcı Konumundaki Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde 

Yaptığı Satışların Bedelini Kısmen veya Tamamen Alamaması Nedeniyle 

Uğrayacağı Maddi Zararlar” şeklinde geçen konkordato kavramı kanunda ayrıntılı 

bir şekilde incelenmesi ile birlikte, konkordatonun tanımına yer verilmediği 

görülmektedir. Bu eksikliği doktrinde yer alan tanımla gidermek mümkündür. 

Doktrinde konkordato şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir borçlunun, yaptığı teklifin 

Kanunda öngörülen nitelikli çoğunlukta alacaklıları tarafından kabul edilmesi ve 

yetkili makamca tasdik edilmesi sonucu, belli bir zaman dilimi içerisindeki tüm adî 

borçlarını, teklif doğrultusunda ve kendisine uygun koşullar çerçevesinde ödenmesini 

mümkün kılan bir hukukî anlaşma”342.  

Konkordato çeşitli ayrımlara tabi tutularak incelenmektedir. Ayrıntısına 

girmeden kısaca belirtecek olursak, konkordato: 

⎯ Yapılma biçimine göre: Yüzde, vade veya karma konkordato343, 

⎯ Yapıldığı zamana göre: İflas dışı iflas içi konkordato344, 

⎯ Yapılış amacına göre: Borçların ve malvarlığının tasfiyesine yönelik 

konkordato olarak ayrılmaktadır345. 

Diğer bir ayırım: 

⎯ Mahkeme dışı konkordato (Adi konkordato)346, 

⎯ Mahkeme içi konkordato347, 

⎯ Malvarlığının terki suretiyle konkordato ayırımıdır348. 

                                                 
342 Tanım için bkz. Pekcanıtez, Atalay, Özkan, Özekes, s. 509. 
343 İbid., s. 510. 
344 İbid., s. 510. 
345 Her bir konkordato için bkz. Pekcanıtez, Atalay, Özkan, Özekes, s. 511. 
346 Kuru/ Arslan/ Yılmaz, İcra İflas, s. 632. 
347 İbid., s. 650. 
348 İbid., s. 656. 



 103

Adi konkordatonun genel olarak aşamaları şu şekilde açıklanabilir: Borçlu 

veya iflas talebinde bulunacak her alacaklı, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe 

ile konkordato teklifi verir. Bunun üzerine icra mahkemesi konkordato teklifinin İcra 

İflas Kanunu’nun öngördüğü şartları taşıdığını tespiti üzerine konkordato süresi verir 

ve bir veya birkaç konkordato komiseri görevlendirir (m. 286). Görevlendirilen 

komiser veya komiserler alacaklıları toplantıya çağırdıktan sonra toplanan alacaklılar 

bu teklifin kabulüne veya reddine karar verir. Bu teklif kabul edildiğinde, konkordato 

teklifi ticaret mahkemesi tarafından tasdik edilir. Bunun üzerine borçlu konkordato 

gereğince borçlarını öder ve konkordato ile vazgeçilen bölümden de kurtulur349. 

İflas içi konkordato, iflas kararının verilmesinden sonra iflastan kurtulmak ve 

iflas kararını kaldırmak için verilen tekliftir (İ.İ.K. m. 182/I, m. 309/V. f.). Burada 

adî konkordatodan farklı olarak, belli bir süre ve komiser tayini yoktur. Zira artık 

mallar iflas masasına girmiş ve iflas idaresi tarafından yönetilmektedir. Bu nedenle 

burada konkordato teklifi iflas idaresine verilir. İflas idaresi ise müflisin konkordato 

teklifini gerekçeli raporu ile birlikte ikinci alacaklılar toplantısında sunar (İ.İ.K. m. 

237/III). 

İkinci alacaklılar toplantısının sonunda, ayrı bir konkordato tutanağı 

düzenlenir ve konkordatoyu kabul eden alacaklılar tarafından ya hemen, ya da on 

gün içinde tutanak imzalanır. Daha sonra iflas idaresi iflas ve konkordato dosyası ile 

birlikte gerekçeli raporunu iflasa karar vermiş olan mahkemeye sunar. Mahkeme 

gerekli şartların varlığı durumunda konkordatoyu tasdik eder ve kararın 

kesinleşmesinin ardından yine mahkeme tarafından iflas idaresine bildirilir. Bunun 

üzerine iflas idaresi iflasa karar vermiş olan ticaret mahkemesine başvurarak, iflasın 

                                                 
349 Bu yönde bkz. Kuru/ Arslan/ Yılmaz, İcra İflas, s. 633. 
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kaldırılmasına karar verilmesini ister (İ.İ.K. m. 309/V). Ticaret mahkemesi vereceği 

iflasın kaldırılması kararını ilân eder (İ.İ.K. m. 182/III) ve bu ilan konkordatonun 

tasdik edildiği anlamını da taşır350. 

Malvarlığının terki suretiyle konkordato ise, borçlu malvarlığını alacaklılara 

terk etmek suretiyle malvarlığının alacaklılar tarafından tasfiye edilmesini ister. 

(İ.İ.K. m. 309/a)351. Konkordato teklifi alacaklılarca kabul edilip konkordato 

mahkemece tasdik edilince, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi 

alacaklılara geçer. Alacaklılar bu tasarruf yetkisini seçecekleri konkordato tasfiye 

memurları ve alacaklılar kurulu aracılığı ile kullanırlar. İcra mahkemesinin seçimine 

ilişkin alacaklılar kararını oylamasından sonra göreve başlayan tasfiye memurları, 

borçlunun mallarını iflas tasfiyesine benzer şekilde tasfiye eder ve elde edilen 

paraları alacaklılara dağıtırlar352. 

Konkordatonun yanı sıra, yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer 

haller sonucu satıcı (ihracatçı) konumundaki sigorta ettirenin yaptığı satışların 

bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar da 

Kredi Sigortası Genel Şartları’nın A.1.5. bendi kapsamında risk olarak 

nitelendirilmiştir. Burada gerçek kişi olan borçlunun ölmesi ve mirasçılarının 

terekenin pasiflerinin aktiflerinden fazla olması, yani miras bırakanın borçlarını 

ödemeden aczi gibi nedenlerden dolayı mirası reddetmesi (T.M.K. m. 605)  veya 

terekenin iflas yoluyla tasfiyesi (T.M.K. m. 636) durumları örnek olarak 

verilebilir353. Burada miras bırakanın borca batık olduğu durumu resmen 

                                                 
350 Bu yönde bkz. ibid., s. 653–654. 
351 Maddenin gerekçesi ve bu konkordato çeşidine yönelik geniş bilgi için bkz. BALCI, Ş.: Türk 
Hukukunda Konkordato, İzmir 2007, s. 542 vd. 
352 Bu yönde bkz. Kuru/ Arslan/ Yılmaz, İcra İflas, s. 656; Ayrıca bu konkordato çeşidine ilişkin 
geniş bilgi için bkz. ERCAN, İ.: İcra İflas Hukukunda Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato, 
Konya 2008, s. 108 vd. 
353 Bu konuda geniş bilgi için bkz. ÖZTAN, B.: Miras Hukuku, Ankara 2007, s. 305 vd. 
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saptandığında mirasın hükmen ret olacağına ilişkin “Ret Karinesi”nin de olduğu 

Türk Medeni Kanunu’nun 605. maddesinin II. fıkrasından da anlaşılmaktadır354. 

 

f) Kredi Borcunun Vadesinde Ödenmemesi (Temerrüt) (A.1.6.) 

 

Borca aykırı davranış hallerinden bir olarak nitelendirilen borçlunun borcunu 

vadesinde ödememesi doktrinde yeni deyimi ile “borçlunun direnimi” olarak da ifade 

edilmektedir355. Temerrüt hali Borçlar Kanunu’nun 101. maddesinde şu şekilde 

düzenlenmiştir: “Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla mütemerrid 

olur” (B.K. m. 101/I). Bu madde hükmünden de anlaşıldığı üzere, ortada bir muaccel 

borç olacak ve bu borcun ödenmesi için alacaklı tarafından bir ihtar olacaktır. Burada 

ihtarla kasıt, alacaklının, borçlunun borcunun ifasını istemesi ve ifaya kabule hazır 

olduğunu bildirmesi olduğu doktrinde vurgulanmıştır356. İhtar, kural olarak, şekle 

tabi olmamakla birlikte, tacirler arasında ancak noter veya iadeli taahhütlü mektupla 

yapılması gerektiği Türk Ticaret Kanunu’nun 20. maddesinde düzenlenmiştir (T.T.K. 

m. 20/III). Bunun yanı sıra, bazı durumlar var ki, ihtar olmadan da borçlu temerrüde 

düşürülebilir. Bu hüküm yine Borçlar Kanunu’nun 101. maddesinin II. fıkrasında 

düzenlenmiştir. Buna göre, tarafların anlaşmasıyla borcun ifa edileceği gün 

belirlenmişse, o günün ifa yapılmaksızın sona ermesiyle borçlu mütemerrid olur. 

Bunun gibi, sözleşmede taraflardan birine ifa gününü belirleme hakkı tanınmışsa, 

bildirilen ifa tarihinde edimi yerine getirmeyen borçlu mütemerrid sayılacaktır357.  

                                                 
354 Ret karinesine ilişkin geniş bilgi için bkz. SEROZAN, R./ ENGİN, B. İ.: Miras Hukuku, Ankara 
2008, s. 396 vd. 
355 Bu yönde bkz. Reisoğlu, Borçlar, s. 328.  
356 İbid, s. 329. 
357 Bu yönde geniş bilgi için bkz. NOMER, H. N.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2008, 
s. 150-152. 
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Borçlunun mütemerrid sayılabilmesi için kusur şartı aranmayacağı doktrinde 

vurgulanmıştır358. Borçlu ister kusurlu, ister kusursuz olsun yukarıdaki şartlar 

gerçekleştiğinde mütemerrid olur. Ancak Kanun’da, temerrüdün bazı sonuçları 

nedeniyle borçlunun kusuru aranmıştır.  Özellikle borçlunun geç ifadan dolayı doğan 

zararlardan sorumlu olması için kusur şartı aranmaktadır. Burada kusur, ister kasıt, 

ister ağır ihmal şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, ihmal şeklinde de olması yeterli 

görülmektedir359. Kanun koyucu burada borçlu aleyhine aksi ispat edilebilir bir kusur 

karinesi öngördüğünden, borçlu davada kusursuzluğunu ispat etmesi durumunda geç 

ifa ile oluşacak zararlardan sorumluluğu kalmaz (BK. m. 102/II, m. 105/ I)360. 

Kredi Sigortası Genel Şartları’na bu açıklamaların ışında bakıldığında, 

yukarıda da belirtildiği üzere361, 01.02.2009 son değişikleriyle bedelin zamanında 

ödenmemesi, yani temerrüt hali de ihracat kredi sigortasında risk olarak sayılmıştır.  

Gerçekten de ticarî hayatta borçların zamanında ödenmesi çoğu zaman mümkün 

olmayabilir. Bu durum borçlunun iradesi sonucunda olabileceği gibi, iradesi 

dışındaki nedenlerden kaynaklanmış olabilir. Burada, az önce de değinildiği üzere, 

borçlunun kusurlu veya kusursuz olarak ifayı geciktirmesi önem arz etmemektedir. 

Keza Kredi Sigortası Genel Şartları’nda temerrüt hali tanımlanırken, alıcının 

kusurunun olup olmaması konusunda her hangi bir ayırıma yer verilmemiş olup, 

borcun alıcı tarafından kararlaştırılan vadede ödenmemesinin yeterli olacağı 

belirtilmiştir (A.2). 

Bununla birlikte Kredi Sigortası Genel Şartları’nda riskin gerçekleşmesi 

hallerinde müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesinden, kural olarak, beş ay 

                                                 
358 Bu yönde bkz. Eren, a.g.e, s. 1054 vd.; Reisoğlu, Borçlar, s. 331 vd. 
359 Bu yönde bkz. Eren, a.g.e, s. 1060. 
360 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ibid, s. 1060 vd.  
361 Bkz. yuk s. 27–28.  
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sonra sigortacının tazminatı ödeme yükümlülüğü doğacağı hükme bağlanmıştır 

(A.6.2). Ancak unutulmaması gerekir ki; sigorta ettirenin risk gerçekleştiğini 

öğrendikten itibaren belirli süre içerisinde sigortacıya ihbar görevini aksatmamalıdır. 

Zira Kredi Sigortası Genel Şartları’nda; “Sigortalı her bir muhtemel zararla ilgili 

olarak sigortacının müdahale etmesini istemek (müdahale talebinde bulunmak) 

zorundadır. Müdahale talebinin yapılması gereken en geç tarih özel şartlarda 

belirtilir. Bu tarih, fatura vadesini izleyen 30 uncu gün ile vadesi geçen borç 

bildiriminden sonraki 60 ıncı gün arasındaki bir gün olarak belirlenir” hükmü yer 

almaktadır (B.2). Dolayısıyla bu süre içerisinde borçlunun riskin gerçekleştiğini 

öğrenir öğrenmez gecikmeden sigortacının müdahale etmesini istemesi gerekecektir. 

 Uygulamada, her ticarî alanda olduğu gibi, ihracatla uğraşan tacirlerin bir 

birlerine güvenleri söz konusudur. Dolayısıyla bir tacirin vadesinde ödemeyi 

gerçekleştirememesi derhal bir risk olarak nitelendirmek iyiniyet kuralları ile de 

bağdaşmayacaktır (T.M.K. m. 2)362. Ayrıca, Kredi Sigortası Genel Şartları’nda da 

fatura tarihinden itibaren 30 ile vadesi geçen borç bildiriminden sonraki 60. 

gün arasındaki bir gün olarak belirlenmesiyle, yeterince süre verildiği ve bu süre 

içerisinde ödenmeyen borç için artık riskin gerçekleştiğinden hareketle müdahale 

talebinin yapılması gerekecektir.  

 

2. Politik Riskler 

 

 Konumuz açısından diğer riskleri politik risk grubu oluşturmaktadır. İhracat 

işlemlerinde, ithalâtçının ödeme iradesinin varlığının yetmediği durumlarda da söz 

                                                 
362 İyiniyet kuralı çerçevesinde yorumlanması gerektiği konusunda bkz. Nomer, a.g.e., s. 151 vd.  
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konusu olabilmektedir. Dolayısıyla alıcının tamamen denetimi dışındaki ve özellikle 

de kamu otoritesinden kaynaklanan durumlarda politik risklerden söz edilmektedir. 

Bu risklerin neler olabileceği aşağıda belirtilmiştir363: 

—  İhracat izninin iptali veya yenilenmemesi ya da izne gerek olmayan 

ihracat mallarına sınırlamaların konulması veya mal gönderiminden önce 

sınırlamaların getirilmesi, 

—   Alıcının hatasından kaynaklanmayan malların ithalâtının iptali, 

—  Kanun hükmünde her hangi bir düzenlemenin, önergenin veya kararın 

alıcının ülkesindeki ithalâtı yasaklaması, 

—  İthalâtın veya ihracatın yapılacağı ülkelerin her hangi birinde savaş, 

çarpışma, sivil savaş, isyan, ayaklanma, devrim ve diğer karışıklıkların çıkması, 

— İhracata konu olan malların fiyatlarının uluslararası piyasalardaki 

fiyatlardan daha fazla artması364, 

—  Devletin, ithalâtçının millî para birimi ile ihracatçıya yapacağı ödemeleri 

engellemesi veya para transferlerini ertelemesi (döviz transfer riski),  

—  Ödeme zamanında veya daha önce kamu otoritesinin alıcının veya kefilin 

faaliyetlerine kamulaştırma veya müsadere gibi nedenlerle müdahalede bulunması, 

— Doğal afetler sonucu sözleşme hükümlerinin yerine getirilememesi 

(deprem, su baskını vs.)365. 

                                                 
                  363 Risk çeşitleri konusunda daha geniş bilgi için bkz. EDWARDS, H.: Export Credit The Effective 

and Profitable Managemenet of Export Credit and Finance, London 1980, s. 201; Taşpolat, a.g.e., s. 
87–88. 
364 Örneğin ihraç edilecek malda daha ihraç etmeden fiyatının aşırı yükselmesi, buna karşılık ithal 
edilecek ülkede fiyatın değişmemesi sonucunda arada oluşacak kârın kalmaması veya düşmesi. 

                  365 Aslında bu riskleri ne ticarî ne de politik riskler olarak nitelendirilmesi mümkündü. Ancak, tıpkı 
politik risklerde olduğu gibi, tarafların iradesinin dışında oluşan zararların karşılanması 
hedeflendiğinden çalışmamızda bu tür riskler politik risk kapsamında gösterilmiştir. Bu konuda bkz. 
Büyükkaya, a.g.e., s. 84; Risklere ilişkin daha geniş bilgi için bkz. Rules of Origin in Export Credit 
İnsurance, İTC UNCTAD/WTO Geneva 2000, s. 10-11; Ayrıca bkz. “Dış Satım Kredi Sigortası ve 
Türkiye”, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, S. 3, İstanbul 1989, s. 56 vd.; Bazı ülkelerde alıcı 
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C-Teminat Dışında Kalan Riskler    

 

— Sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınan riskler (nakliyat 

sigortaları gibi)366, 

—  İthalâtçının ithal izni alamaması nedeniyle mal bedelini ödeyememesi367, 

— Satıcının ülkesinde kullanılan para birimi dışında bir para birimi ile alıcıya 

yapılan mal gönderimleri,  

— İthalâtçı tarafından sözleşmenin ihlal edilmesi ve taahhütlerini yerine 

getirmemesi (örneğin malları kabul etmemesi), 

— Malların sevkinden önce ithalâtçı tarafından sözleşmenin feshedilmesi 

(kamuya ait alıcılar hariç), 

— İthalâtçının acentesinin veya mal bedelini tahsil eden bankanın ödeme 

gücünü kaybetmesi veya ödemekten kaçınması, 

—  Poliçe süresinin bitiminden sonra oluşan zararlar, 

— Kanunlara aykırı olarak yapılan satım sözleşmesi368 nedeni ile ihracatçının 

kayba uğraması369.  

 

 
                                                                                                                                          
ülkesinde tabiî afetlerden (natural disasters) kaynaklanan ödeme güçlükleri de sigorta kapsamına 
alınmaktadır. Bkz. Kanada’nın Finans Kuruluşu olan Meridian Finance Group web sayfası: 
http://www.meridianfinance.com/credit_export.shtml#14 Erişim tarihi: 07.05.2009; Almanya’da 
kapsanan risklere ilişkin bkz. İhracat Kredi Sigortası ve Tatbikatı, İGEME Yayınları 1968, s. 20; 
Ayrıca bkz. K.S.G.Ş. A. 8’de Ek sözleşme ile teminat altına alınabileceği hükme bağlanmıştır.  
366 Bu riskler diğer sigorta şirketleri tarafından sigorta edildiğinden sebepsiz zenginleşme yasağına 
gireceği ve çifte sigorta olarak algılanabileceği düşüncesi ile sigorta kapsamı dışında tutulduğu 
kanısındayız. 
367 Bu durum da ithalatçının basiretsiz davranışı olarak algılandığından dolayı ihracat kredi sigortası 
kapsamından çıkarıldığı kanısındayız. 
368 Satım sözleşmesi konusu ve daha geniş bilgiler için bkz. Aral, a.g.e., s. 59 vd. 
369 Uzunoğlu, a.g.e., s. 194; Ayrıca bkz. İhracat Kredi Sigortası Genel Şartları (İ.K.S.G.Ş.) Yürürlük 
Tarihi: 15 Haziran 2000, “A. 6- Teminat Dışında Kalan Haller” ve “A. 7. Aksine Sözleşme Yoksa 
Teminat Dışında Kalan Haller”. Ayrıca Türk Eximbank uygulamasında Türk Eximbank’a sigorta 
kapsamına alınmayan sevkıyatlar için bkz. Türk Eximbank K.V.İ.K.S. Genel Poliçesi, m. 4. 
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III. İhracat Kredi Sigortası Prim ve Sigorta Tazminatı     

  

A- Prim          

 

1. Borçlusu 

 

 İhracat kredi sigortasında da diğer sigorta türlerinde olduğu gibi, sigorta 

ettirenin prim ödeme borcu vardır. Prim, sigorta sözleşmesinde sigorta ettirenin 

temel borcunu oluşturan sigorta ücretidir. Diğer bir ifade ile; prim, sigorta edilen 

riskin gerçekleştiği durumlarda sigortacının ödeyeceği sigorta bedeline karşılık 

gelecek ve bir defada veya taksitler halinde ödenen bir meblağdır370. Başkası 

hesabına yapılan sigortalarda da prim borcu sigorta ettirenin yükümlülüğü olarak 

nitelendirilmektedir371. İhracat kredi sigortasında da doğal olarak prim ödeme borcu, 

her ne kadar “sigortalı” olarak adlandırılmışsa da, sigorta ettiren sıfatını haiz 

ihracatçı şirkette olacaktır372. 

 

2. Miktarı 

 

Yukarıda da bahsedildiği üzere,373 hukuken bir sigorta programında 

bulunması gereken en önemli husus, şüphesiz ki “risklerin dağıtılması”dır. Zira 

sigortacılık bu temel üzerine kurulmuştur. Bunun anlamı zaten sigortanın tanımında 

da yer aldığı üzere, aynı veya benzer risklere maruz kalanların belirli istatiksel 

                                                 
370 Bu yönde bkz. Kender, H.S.H, s. 190.    
371 Bkz. Korkmaz, a.g.e., s. 27 vd. 
372 İhracatçı şirkete “sigortalı” denildiğine dair bkz. K.V.İ.K.S. Genel Poliçesi “Giriş” bölümü. 
373 Bkz. yuk. s. 78 vd. 
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hesaplarla belirlenen küçük primler karşılığında oluşabilecek zararların 

karşılanabilmesini temin etmektir. Dolayısıyla sigorta edilen risk ile prim arasında 

bir dengenin olması şarttır374. Primin, sigorta bedelinin veya tazminatının karşılığı 

olan safi prim ile sigortacının yaptığı masrafların karşılığını oluşturduğu, safi primin 

hesaplanmasında ise, başta riskin gerçekleşme ihtimali, sigorta menfaatinin değeri, 

kural olarak, sigorta sözleşmesinin süresi ve tahsil edilen primlerin nemalandırılması 

gibi hususların dikkate alınarak tespit edileceği doktrinde vurgulanmıştır375. İhracat 

kredi sigortasında, sigortacılık tekniği bakımından, az önce bahsettiğimiz istatiksel 

hesaplar her zaman yeterli olmayabilmektedir376. Bundan dolayıdır ki sigorta 

şirketleri, özellikle politik riskler karşısında, bu sigorta türüne sıcak 

bakmamaktadırlar. Zira riskin ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda primin de 

yüksek olması icap edeceğinden, ihracatçılar bu tür sigortaya yaklaşmayacaklardır. 

Bu durumda ise, ihracatın zayıflama tehlikesi söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla 

bu durumda devlet otoritesinin devreye girmesi kaçınılmaz görülmektedir. 

Türkiye’de de bu yöndeki eksiklik üzerine 17.5.1979 tarih ve 7/17493 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ek’i olan Dışsatım Düzenleme Kararı’nın 11. 

maddesinde her türlü dış satım sigorta hizmetlerinde kullanılmak üzere Bakanlıkça 

belirlenmiş 250 milyon TL’lik meblağın kamuya ait bir sigorta şirketine ayrılması 

kararı alınmıştır. Bu Kararname’ye dayanarak 2.7.1979 tarih ve 4232 sayılı onay ile 

Ticaret Bakanlığı ve Başak Sigorta Şirketi arasında dış satım sigortasının usulünü 

belirleyen bir protokol imzalanmıştır. Protokole göre, söz konusu Kararname’de 

sigorta hizmetlerinde ihtiyaç olduğunda bu fondan karşılanacağını ve tanzim edilecek 

                                                 
374 Bu yönde bkz. Kender, İhracat Kredi Sigortası, s. 144. 
375 Bkz. AYLİ, A.:  Zarar Sigortalarında Prim Ödeme Borcu, İstanbul 2003, s. 12 vd. 
376 Nitekim ihracat kredi sigortası kurumlarının ilk dönemlerinde zararların elde edilen primlerle 
kapatılamadığından devlet desteğinin söz konusu olabileceği unutulmaması gerekmektedir. Bu yönde 
bkz. yuk. s. 72. 



 112

poliçelerin toplam sigorta değerinin söz konusu fondaki meblağı geçemeyeceği ve 

tahsil edilecek primlerin de bu fona ekleneceği kabul edilmiştir377.  

Günümüzde ihracat kredi sigortasında primin miktarı, sigortalının beyanına 

göre sevkıyatın brüt fatura tutarı esas alınarak hesaplanmaktadır. Türk Eximbank 

uygulamalarında her bir sevkiyata ilişkin brüt fatura dikkate alınarak bu tutar; 

sevkıyatın yapıldığı alıcıya ilişkin Alıcı Limit Onay tutarının üzerinde olduğunda 

Alıcı Limiti Onayı tutarında, altında kalması durumunda ise brüt fatura tutarı 

üzerinden hesaplanmaktadır378.    

 

3. Ödenme Şekli ve Zamanı 

 

Bu husus Türk Ticaret Kanunu’nun 1295. maddesinde, primin tamamının, 

taksitle ödeme kararışlaştırılmışsa ilk taksitinin, sigorta sözleşmesinin akdedilmesi 

üzerine poliçenin teslimi karşılığında ödeneceği hükme bağlanmıştır (T.T.K. m. 

1295/ I. f.). Buradan hareketle, prim borcu poliçenin teslimi ile muacceliyet 

kazanmaktadır379. İhracat kredi sigortası açısından duruma bakıldığında yürürlük 

tarihli 15 Haziran 2000 olan İhracat Kredi Sigortası Genel Şartları’nın “Sigorta 

Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması” başlıklı C. l 

hükmüne bakıldığında; “…sigortalı özel şartlarda belirlenen her dönem için, asgari 

bir prim ödemek zorundadır…” denildiği görülmektedir380. Burada dikkat edilmesi 

                                                 
                  377 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Bu yönde bkz. Kender, İhracat Kredi Sigortası, s. 146–147. 

378 Bu yönde bkz. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. “Türk Eximbank” K.V.İ.K.S. Genel Poliçesi m. 
11. 
379 Bu yönde bkz. Kender, H.S.H, s. 194.  
380 Ayrıntılı bilgi için bkz. İhracat Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 15 Haziran 2000, 
“C.l- Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması”.  Ancak son düzenleme 
ile Hazine Müsteşarlığı 05.01.2009 tarihli ve 00288 sayılı yazısında Kredi Sigortası Genel Şartları’nın 
İhracat Kredi Sigortasına ilişkin ek düzenlemeleri içerecek şekilde değiştirildiği ve İhracat Kredi 
Sigortası Genel Şartları’nın yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiştir. Bu yönde geniş bilgi için bkz. 
http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/genelsartlardadegisiklik Erişim tarihi: 07.06.2009. Aynı hüküm Kredi 
Sigortası Genel Şartları’nın C.1. maddesinde II. f.’da yer almaktadır. 
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gereken husus, sigortacının sorumluluğunun ne zaman başlayacağıdır.  Bu konuda 

Kredi Sigortası Genel Şartları’nda şöyle bir hüküm yer almaktadır: “…Sigortacının 

sorumluluğu, asgari primin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk 

taksitin poliçenin tesliminde ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, asgari 

primin tamamının veya ilk taksitin ödenmemesi halinde, poliçe teslim edilmiş olsa 

dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır.  

Taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olan asgari primin ve sigorta prim 

taksitlerinin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe 

üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigortalıya bildirilir. Sigortalı, 

prim taksitlerinin herhangi birini vadesinde ödemediği takdirde temerrüde düşer. 

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri 

uygulanır”381.     

Uygulamada, sigortalının “Aylık Sevkıyat Bildirim Formları”ndaki beyanı 

esas alınarak Türk Eximbank yetkililerince brüt fatura tutarı üzerinden hesaplanan 

prim tutarı “Prim Bildirim Formu” ile sigortalıya bildirilir. Sigortalı kendisine tebliğ 

edilen “Prim Bildirim Formu”nu aldığı tarihten itibaren beş iş günü içinde prim 

tutarını ödemekle yükümlü tutulmaktadır382.   

 

B- Sigorta Tazminatı 

 

1. Borçlusu 

 

Sigorta sözleşmelerinde yukarıda da bahsedildiği üzere, sigortacı ve sigorta 

ettiren vardır. İhracat kredi sigortasında sigortacı genellikle devlet destekli olan bir 

                                                 
381 Hükmün tamamı için bkz. K. S. G. Ş. Yürürlük Tarihi: 01.02.2009, C. l. m. III. ve IV. fıkraları. 

                  382 Bkz. Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı (K.V.İ.K.S.P) Nisan 2000, s. 7.   



 114

özel kuruluş veya kamu kuruluşu olmaktadır. Türkiye’de bu görevi Türk Eximbank 

üstlendiğine göre, sigortacı, Türk Eximbank olacaktır. Buradan hareketle, diğer 

sigorta türlerinde de olduğu gibi, sigortacı, yani Türk Eximbank’ın en temel borcu, 

sigorta tazminatının ödenmesidir.  

 

2. Miktarı 

 

Sigorta tazminatı, kural olarak, poliçede gösterilen tehlikenin gerçekleşmesi 

durumunda sigortalının uğradığı zararı karşılamak üzere, sigortalıya ödenecek 

tutardır. Diğer bir ifade ile, sigorta tazminatının miktarı, poliçelerde sigorta ile 

teminat altına alınan menfaat değerinin uğradığı zararın karşılığıdır383.  

Mal (zarar) sigortalarında tazminat; sigortacının korkulan olayın vuku 

bulması halinde, sigorta değerini aşmaması şartıyla ödemekle yükümlü olduğu 

meblağdır384. Sigorta tazminatının sigorta bedeli ile karıştırılmaması gerekir. Zira 

sigorta bedeli; taraflarca kararlaştırılıp sigorta poliçesinde gösterilen ve riskin 

gerçekleşmesi durumunda sigorta değerini geçmemek üzere sigortacının ödeyeceği 

azami miktarı kastedilmektedir385. Ancak hemen belirtelim ki, mal sigortalarında 

tazminat ile sigorta bedeli her zaman eşit olmayabilmektedir. Örneğin kısmî zararlar 

söz konusu olduğunda tazminat, sigorta bedelinden daha düşük olacaktır. Dolayısıyla 

sigorta bedeli sigorta tazminatının üst sınırını gösterdiği rahatlıkla söylenebilir386. 

Burada önemli olan husus tazminatının belirlenmesinde zararın nasıl tespit 

                                                 
383 Bu yönde bkz. Bozer, Sigorta, s. 36–37.  
384 Bu yönde bkz. Çeker, a.g.e., s. 70.  
385 Bu yönde bkz. Kender, H.S.H, s. 266–267. 
386 Bu yönde bkz. Çeker, a.g.e., s. 38.  
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edileceğidir387. Bilindiği üzere, zarar sigortalarında sigortacının tazminat olarak 

ödemekle yükümlü olduğu bedel, gerçek zararın karşılığını oluşturmalıdır (T.T.K. m. 

1283). Aksi takdirde zenginleşme yasağı ilkesinin ihlali söz konusu olacaktır. Doğal 

olarak karşımıza zararın nasıl tespit edileceği hususu çıkmaktadır. Türk Ticaret 

Kanunu’nda bu konuda sadece riskin gerçekleştiği andaki değerinin esas alınacağına 

ilişkin hükmün dışında her hangi bir düzenlemeye rastlanılmamaktadır (T.T.K. m. 

1299/II). Bunun sonucu olarak da, Türk sigorta hukukunda zararın nasıl tespit 

edileceği poliçelerde gösterilmektedir388. Bununla birlikte, sigorta edilen malın 

değeri poliçede gösterilmemiş ise, bu durumda sigorta ettiren kimsenin riskin 

gerçekleştiği andaki değeri konusunda ispat yükünün kendisinde olacağı yine Türk 

Ticaret Kanunu’nun 1300/I fıkrasında yer almaktadır389. Maddenin devamında, 

sigortacı gerçek zararın poliçe ile kararlaştırılan değerin altında olduğu iddia ederse, 

bu durumda sigortacı bunu ispata mecbur olduğu belirtilmektedir (T.T.K. m. 

1300/II). 

Türk Eximbank ihracat kredi sigortası poliçesi incelendiğinde, yukarıdaki 

açıklamalara paralel olarak zarar miktarının hesaplanmasında, ikili bir ayırıma 

gidildiği görülmektedir. Alıcının iflasından kaynaklandığı durumlarda zarar miktarı; 

alıcıya ödetilmesi mümkün olmayan ve Türkiye’den alıcının ülkesine sevk edilen 

malların seyir esnasında durdurulması, sevk edilen mallara geçici el konulması veya 

yön değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkacak ek işlem, nakliye ve sigorta 

masraflarının sigortalıya başka kaynaklardan yapılacak geri ödemeler düşüldükten 

sonra, kalan miktar olarak ödenmektedir. İflas dışındaki diğer bütün hallerde ise, 

yine ikili bir ayırım söz konusu olacaktır. Şöyle ki; alıcıya teslim edilen ve alıcı 
                                                 
387 Bu konuda bkz. ibid. s. 90 vd. 
388 Bu yönde örnekler için bkz. Kender, H.S.H, s. 283; Ayrıca bkz. Can, a.g.e., s. 72 vd. 
389 Bu yönde geniş bilgi için bkz. Can, a.g.e., s. 72 vd.   
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tarafından kabul edilen malların brüt fatura tutarından; ihracatla ilgili masraf ve 

komisyonlar, alıcının o ana kadar yapmış olduğu her türlü ödeme, alıcıya teslim 

edilmemesi veya alıcı tarafından kabul edilmemesi veya edilememesi hallerinde brüt 

fatura tutarından; alıcının taahhütlerini ihlal nedeniyle masraflardan yapılan 

tasarruflar, sigortalıya alıcı veya bir başkası tarafından verilmiş her türlü değerler, 

düşüldükten sonra bulunan miktar390.  

Konuyu fazla dağıtmadan, ihracat kredi sigortası açısından duruma 

bakıldığında, ihracatçının daha basiretli davranmasını teminen zararın tamamı 

kapsama alınmamakta, belli bir bölümü sigortalı üzerinde bırakılmaktadır. Burada 

önemli olan husus sigorta ettirenin zarara hangi oranda iştirak edeceğidir391. Türk 

Eximbank uygulamalarında sigorta ettirenin zarara iştirak oranı % 10 civarındadır 

olup392, ihracat kredi sigorta poliçelerinde sigorta kapsamına alınan ticarî risklerden 

kaynaklanan zararların % 90’ını, politik risklerden kaynaklanan zararların da yine % 

90’ının ödenmesi taahhüt edilmektedir393.  

Yine ihracat kredi sigortasında zararın hesaplanmasında, satış sözleşmesine 

göre vadesi geldiği halde ödenmemiş (muaccel) borç miktarı, alıcının neden olduğu 

ek giderler ve yasal giderlerin sigortacının onayıyla sigortalı tarafından yapılan kısmı 

dikkate alınmakta olduğu Kredi Sigortası Genel Şartları’nın B/ 4. bendinde 

belirtilmiştir. Söz konusu hükme göre:  

                                                 
390 Bkz. “Türk Eximbank” K.V.İ.K.S.G.P. m. 15. 
391  Sesyılmaz, s. 27 vd. 
392 Bkz. Türk Eximbank, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı, s. 9. 
393 Bu yönde bkz. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. “Türk Eximbank” K.V.İ.K.S.G.P. m. 14; Bazen 
ticarî riskler % 95’e kadar, siyasî riskler ise % 100’ kadar sigorta edilebilmektedir. Bu yönde bkz. 
KARAMALLY, Z.: Export Savvy, From Basics to Stradegy, New York-Londra 1998, s. 64; 
İngiltere’nin kredi sigortası kurumu olan ECGD’da bu oranlar sevkıyat öncesinde % 90, sevkıyat 
sonrasında % 95 olarak belirlenmiştir. Bkz. Edward, a.g.e., s. 202. 
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“Sigortacının sigorta sözleşmesi uyarınca sigortalıya her bir hasarla ilgili 

olarak ödeyeceği azami tazminat tutarı, aşağıda A ve B başlıkları altında sıralanan 

kalemler arasında mevcut olan farktır: 

 A: ı. Sigortalının sattığı mal veya verdiği hizmete ilişkin olarak düzenlediği 

fatura veya faturaların K.D.V. hariç tutarı, 

      ıı. Bu fatura tutarına ek edilecek aşağıdaki hususlar: 

— Teminata dâhil olduğu durumda K.D.V., 

— Geç ödemeden kaynaklanan faiz, herhangi bir ceza veya masraf hariç 

olmak kaydıyla, alıcının sigortalıya ödemekle yükümlü olduğu ve sözleşmede geçen 

paketleme, yükleme, navlun, sigorta masrafları ve vergiler. 

 B: ı. Sigortalı ve sigortacı tarafından borçlu alıcıdan yapılan tahsilâtlar, 

     ıı. Borcun ödenmemesine bağlı olarak sigortalının yapmaktan kurtulmuş 

olduğu harcamalar,  

     ııı. Malların satışından elde edilen tutar.  

Özel şartlarda, söz konusu malların satış kabiliyetinin kısıtlı olduğuna ilişkin 

bir hüküm bulunmadığı takdirde, bu malların satışından elde edilen tutar fatura 

edilmiş meblağın % 50’sinden daha az olamaz” denilmektedir (B. 3). 

Sigortalı müdahale talebi ile, sigortacının sorumluluğu dışında kalan kısım da 

dâhil olmak üzere, borcun tamamına ilişkin olarak sahip olduğu hakların kullanılması 

hususunda sigortacıyı tam yetkili kılabilir. Sigortacının bu şekilde yetkili kılınması 

halinde, sigortalının kendi adına hareket edilmesini teminen her türlü yetki belgesini 

ve vekâleti sigortacıya verir. Müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesi 

durumunda, sigorta sözleşmesine dayanarak bir tazminat talebinin varlığından söz 

edilebilir (B. 2/ 4–5. b.).        
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Bununla birlikte, sigortalıya tazminat talep etme hakkını veren zararın sigorta 

edilmiş bir riskin sonucu olması ve zarara neden olan olayın meydana gelmesinden 

önce onaylanmış kredi limit formunda belirtilen tüm koşulların yerine getirilmiş 

olması zorunludur394. Sigortalının alacak tutarı veya haklarının geçerliliğinin ihtilâflı 

olduğu hallerde tazminatın ödenmesi, bu ihtilâfın alıcının ülkesinde icra ve infazı 

kabil mahkeme veya hakem-bilirkişi kararı ile sonuçlanmasına kadar ertelenir. Bu 

hüküm, sigortalının alıcıya olan borçlarından kaynaklanan ihtilâflara da uygulanır395.  

Burada önem arz eden diğer bir husus tazminatın riskin gerçekleşmesini 

müteakip hemen ödenip ödenmemesidir. Uygulamalarda da görüldüğü gibi, hemen 

hemen tüm ihracat kredi sigortası kuruluşlarında, borcun vadesinde ödenmemesi 

ithalâtçının iflası gibi nedenlerden mi, yoksa sadece geçici bir gecikmeden mi 

kaynakladığının tespit edilmesi gerekmektedir.  Bunun için de doğal olarak belirli bir 

sürenin geçmesi gerekmektedir. Bu süre genellikle dört veya altı ay arasında 

değişmektedir396. Uygulamaya bakıldığında her bir ihracat kredi sigortası kurumu 

kendine göre çeşitli bekleme sürelerini belirlediği görülmektedir397.   

Ödenecek tazminat, alıcıya tahsis edilen kredi limitiyle sınırlı olarak 

hesaplanan zarardan, belirlenen muafiyetin düşülmesi suretiyle hesaplanmaktadır. 

Sigortacının ilgili sigorta döneminde ödeyeceği azami tazminat toplamı, özel 

şartlarda belirtilen azami sigorta bedeli ile sınırlı tutulmaktadır. Azami tazminat 

ödeme tutarı en büyük alıcı limitinden düşük olmamak kaydıyla sigortacı ve sigortalı 

                                                 
394 Burada koşulardan kasıt, sigorta ettirenin yükümlülükleridir: bütün primlerin ödenmiş olması, 
zararı önlemek veya en aza indirmek için önlemleri almak ihbar yükümlülüğü gibi. Bu yönde bkz. 
Dışsatım Kredi Sigortası ve Türkiye, İstanbul Ticaret Odası Yayınları No: 1989–3, s. 102; Bu yönde 
bkz. K. S. G. Ş., m. B. 3. 
395  Bkz. K. S. G. Ş., B. 3.  
396 Bkz. Dışsatım Kredi Sigortası ve Türkiye, İstanbul Ticaret Odası Yayınları No: 1989–3, s. 103. 
397 İngiltere’nin zararın kesinleşmesini müteakip, Türk Eximbank’ta 4–6 ay, Fransa’nın 3–12 ay 
beklemesi gibi. Bkz. ÖNCÜ, B./ALPAN, Ş.: İhracat Kredi Sigortası ve Türkiye Değerlendirilmesi, 
İGEME Yayınları, Ankara 1987, s. 26. 
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arasında belirlenmektedir. Sigortacı, tazminatı, rizikonun gerçekleştiğini belirleyen 

bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde sigortalıya 

ödemek zorundadır. Burada her bir sigorta çeşidi için ayrı bekleme süreleri 

öngörülmüştür. Örneğin spesifik ihracat kredi sigortası sevk sonrası politik risk 

programında poliçe ile kapsanın risklerden biri nedeniyle zararın ortaya çıkması 

halinde zararın kesinleşmesi için 6 ay beklenmekte ve ancak bu sürenin bitiminden 

itibaren 2 ay içinde “Tazminat Talep Formu” ile Türk Eximbank’a 

başvurulmaktadır398. Oysa spesifik ihracat kredi sigortası sevk sonrası kapsamlı risk 

programında ise, yine bu kapsam altındaki risk sonucu oluşan zararın kesinleşmesi 

için yine 6 ay bekleme süresiyle birlikte Türk Eximbank’a başvuru süresi 1 ay olarak 

belirlenmiştir399.  Tazminat ödemesinden sonra bu ödemenin herhangi bir nedenden 

dolayı tamamen veya kısmen hata sonucu ödendiği ortaya çıktığında söz konusu 

tutar, sigortacının sigortalıya yapacağı bir bildirim sonrasında 10 gün içinde 

sigortalıdan tahsil edilir400.  

 

3. Ödenme Şekli ve Zamanı 

 

İhracat kredi sigortasında, krediye dayanarak yapılan sigorta sözleşmesinde, 

sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olmamaktadır. Zira bu durumda sigorta ettiren, 

ihracatçı şirket olmasına karşın, sigortalı, krediyi veren kurum olmaktadır. 

Dolayısıyla bu durumda sigorta bedeli, krediyi ödeyememe riskinin gerçekleştiği 

                                                 
398 S.İ.K.S.S.S.P.R.P. Uygulama Esasları “Program İşleyiş” bölümü. 
399 S.İ.K.S.S.S.K.R.P. Uygulama Esasları “Program İşleyiş” bölümü. 
400 Bkz. İ.K.S.G.Ş., B. 5. 
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varsayımı ile bu krediyi veren kuruma, yani sigortalıya ödenir401. Oysa krediye 

dayanmadan yapılan sigorta sözleşmesinde, sigorta ettiren ve sigortalı tek sıfatta 

birleşeceğinden, sigorta bedeli belli masraf ve kesintilerden sonra kalan miktar 

sigortalıya ödenir402. İhracat kredi sigortası uygulamasında, poliçe kapsamına giren 

zararlarda, sigortalı/sigorta ettirenin zararın kesinleşmesinin ardından “Tazminat 

Talep Formu” ile Türk Eximbank’a başvurur. Burada zararın kesinleşmesi 

denildiğinde, borcun vadesinin gelmesinden sonra belirli bekleme süresinin 

dolmasıyla veya kesinleşmiş yargı kararıyla zararın kesinleştiği varsayılır403. Sigorta 

ettirenin sigortacıya başvurması için alacağının vadesinin bitiminde icra takibine 

geçmesi ve takibin sonuçsuz kalması şartıyla mümkün olabileceği doktrinde 

vurgulanmıştır404. Denilmektedir ki, borçlunun süresinde ödenmemesi asıl anlamda 

risk sayılmamalıdır. Zira borçlunun ödeme durumunda olmadığının gerçekliği 

araştırılmalı ve gerekirse adli yollara başvurulmalıdır. Yasal takip sonucu borç tahsil 

edilmezse, ancak bu durumda risk meydana gelmektedir405. Bu görüşe katılmak 

mümkün değildir. Zira Türkiye’de bile bir alacağın zamanında ödenmemesi 

sonucunda yasal takibe geçildiği durumlarda, kanunî sürelere riayet edilse bile, bir 

borcun tahsili en az 6 aydan aşağı olmamaktadır. Kaldı ki, günümüzde 6 ay en iyi 

ihtimal olarak da gösterilebilir. Oysa ticarî hayatta, özellikle de ihracatta, satış 

                                                 
401 Burada sigortalı, sigortalanan menfaat üzerinden yola çıkıldığında, kredi veren kurumun (ticari 
bankalar vs.) menfaati olduğu için, riskin gerçekleşmesi durumunda kredinin geri ödenmemesi 
gündeme gelecektir. Bu durumda da sigorta bedelinin tazmini kredi kurumuna yapılması gerektiği 
doktrinde de vurgulanmıştır. Bu yönde bkz. Yongalık, Hayat Sigortası, s.102; Yazıcıoğlu, a.g.m., s. 
44, dn. 37. 
402  Bkz. Türk Eximbank K.V.İ.K.S. Genel Poliçesi, m. 16/1; T.T.K.nun 1272. maddesinin kredi 
sigortasına ilişkin olmasıyla birlikte, ihracat kredi sigortasına da uygulanabilir. Bu yönde bkz. Ulaş, 
a.g.e., s. 645; Ayrıca yazar eserinde ihracat kredi sigortası uygulamasına ilişkin Özel Dairenin 
23.2.1999 gün ve 1998/6557-1483 sayılı kararının tam metnini vermiştir. 
403  Bkz. Türk Eximbank K.V.İ.K.S. Genel Poliçesi, m. 16. 

                  404 Bu yönde bkz. Kender, İhracat Kredi Sigortası, s. 139; Ayrıca bkz. Türk Eximbank K.V.İ.K.S. 
Genel Poliçesi, m. 27/ 1; Uygulamada zararın vuku bulması halinde Türk Eximbank’a ihbar edilerek 
ilgili belgelerin teslim edilmesi tazminat ödenme prosedürünü başlatmaktadır. 
405  Bu yönde bkz. Özdemir, a.g.e., s. 36. 
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sonucu alınan meblağdan zaten rekabet ortamında en iyi ihtimalle ortalama % 10 ile 

% 30 oranında kâr elde edilmektedir. Bu miktarın da zamanında ödenmesi ve elde 

edilen hâsılattan dış ticaret şirketinin rutin ödemeleri406 yapılmaktadır. Dolayısıyla 

ödemenin zamanında yapılması şirketin diğer işlerini sürdürmesi için önemlidir. 

Buna karşılık ödemenin zamanında yapılmayışı, özellikle de yurt dışında yasal 

yollara başvurmanın bazen yüksek maliyetlerden dolayı zorluğu, bazen de 

imkânsızlığı nedenleriyle ihracatçıyı güç duruma düşürmektedir. Zira bu nedenlerden 

dolayıdır ki, ihracat kredi sigortası kurumları belirli bir bekleme sürelerini öngörmüş 

ve bunu zararın kesinleşme süresi olarak adlandırmışlardır. Dolayısıyla öngörülen 

bekleme süreleri sonunda borcun ödenmemesi, riskin gerçekleştiğini ve ortada bir 

zararın söz konusu olduğunu kabul etmek gerekir.  

Kredi Sigortası Genel Şartları’nın bu konudaki düzenlenmesine göz 

atıldığında:“Sigortalı her bir muhtemel zararla ilgili olarak sigortacının müdahale 

etmesini istemek (müdahale talebinde bulunmak) zorundadır.   

Müdahale talebinin yapılması gereken en geç tarih özel şartlarda belirtilir. 

Bu tarih, fatura vadesini izleyen 30. gün ile vadesi geçen borç bildiriminden sonraki 

60. gün arasındaki bir gün olarak belirlenir.   

Bununla beraber, sigortalı, tek alıcının söz konusu olduğu poliçelerde, 

müdahale talebini,  en geç fatura vade tarihinden itibaren 30 gün içinde 

göndermekle yükümlü olduğu gibi; alıcının iflası halinde de, iflası öğrenir öğrenmez 

müdahale talebinde bulunmak zorundadır.  

Sigortalı müdahale talebi ile, sigortacının sorumluluğu dışında kalan kısım 

da dâhil olmak üzere, borcun tamamına ilişkin olarak sahip olduğu hakların 

                                                 
406  Burada kastedilen personel giderleri ve diğer masraflardır. 
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kullanılması hususunda sigortacıyı tam yetkili kılar ve kendi adına hareket 

edilmesini teminen her türlü yetki belgesini ve vekaleti sigortacıya verir.  

Müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesi, sigorta sözleşmesiyle ilgili bir 

tazminat talebinde bulunulması anlamına gelir” yönünde bir hükmün yer aldığı 

görülmektedir407.  

Türk Eximbank tarafından tazminat ödemesinin yapılabilmesi için 

ihracatçının satış sözleşmesinden doğan haklarını ve bunlarla ilgili teminatları Türk 

Eximbank’a devir ve temlik etmesi, eğer alacak kıymetli evraka bağlanmışsa ciro 

edilip, bu keyfiyetin alıcıya ihbarda bulunması şartları aranmaktadır408. Bunlara ek 

olarak temlik edilen alacağın tahsilini kolaylaştırmak için her türlü belgelerin Türk 

Eximbank’a teslim edilmesi de gerekmektedir409. Dolayısıyla bu işlemler 

yapılmadığı sürece Türk Eximbank’ın ödemede bulunmama hakkı olacaktır410.  

Bununla birlikte muhtemel zarar halinin sigortalı tarafından sigortacıya 

bildirilmesi ya da sigortacının diğer kaynaklar aracılığıyla böyle bir durumu 

saptaması halinde, sigortacı, gerekçelerini belirterek bildirim yapmak suretiyle, bir 

veya birden fazla alıcı ile ilgili veya bazı sözleşme tipleri ile ilgili teminatı azaltabilir 

veya kaldırabilir. Muhtemel zarar bildiriminden sonra yapılacak herhangi bir tahsilât 

derhal sigortacıya bildirilir. Alıcının iflası, tasfiyesi ve konkordato ilanı gibi 

durumlarda sigortalıdan alacağın usulüne uygun olarak ilgili iflas/tasfiye/konkordato 

masasına kaydettirmesi istenir. Sigortalıdan talep edilen belgelerin tamamlanmasının 

ardından, zararın % 90’ı Türk Eximbank tarafından ödenir. Uygulamada bu 

belgelerden sadece yabancı dilde ve Türkçe fatura, alıcı teyitli mal teslim belgesi, 

                                                 
407 Bkz. K. S. G. Ş., B. 2. m. 
408 Bkz. Türk Eximbank K.V.İ.K.S. Genel Poliçesi, m. 27/b. 
409 İbid, 27/c. 
410 İbid, 27/d. 
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satış sözleşmesi (varsa), sipariş formu veya proforma fatura ve gümrük beyannamesi 

istenmektedir411.  

Tazminat ödemeleri Türk Lirası üzerinden Ankara’da yapılmakla birlikte, 

yabancı döviz cinsinden tazminat ödemelerine konu tutarın Türk Lirası’na 

çevrilmesine, Türk Eximbank tarafından sigortalıya yazılı ihbarın yapıldığı ayın ilk 

işgünü geçerli olan Merkez Bankası Döviz Alış Kuru esas alınır412. 

Kredi Sigortası Genel Şartları’nın “Tazminat Tutarı, Ödenmesi ve Sonuçları” 

başlıklı B. 5/ II. ve III. f. hükümleri incelendiğinde aşağıdaki bilgilerin yer aldığı 

görülmektedir. Buna göre; “Sigortacı, tazminatı, rizikonun gerçekleştiğini belirleyen 

bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde sigortalıya 

ödemek zorundadır. Tazminat ödemesinden sonra bu ödemenin herhangi bir 

nedenden dolayı tamamen veya kısmen ödenmemesi gerektiği ortaya çıkarsa söz 

konusu tutar, sigortacının sigortalıya yapacağı bir bildirim sonrasında 10 gün içinde 

sigortalıdan tahsil edilir”413.  

 

IV. İhracat Kredi Sigortası Sözleşmesinin Sona Ermesi  

 

Sigorta sözleşmeleri çeşitli nedenlerle sona ermektedir. Bunlar; riskin 

gerçekleşmesi, poliçede gösterilen tarihin gelmesi (sürenin sona ermesi), sigorta 

konusunun ortadan kalkması, taraflardan birinin feshi, anlaşma ve aciz haline düşme 

                                                 
411 Bu belgelerin tamamı için bkz. Ek’te Vadesi Geçmiş Alacaklar Aylık Bildirim Formu, Form No: 
SK08. 
412 Buna karşılık prim ödemlerinde sevkıyata ilişkin bildirim yapıldığından bir önceki ayın son iş günü 
geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmaktadır. Bkz. Türk Eximbank K.V.İ.K.S. 
Genel Poliçesi, m. 18. 
413  K.S.G.Ş., B. 5, Yürürlük Tarihi: 01.02.2009.  
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sona erme nedenleri arasında sayılabilir414. İhracat kredi sigortası sözleşmesi de diğer 

sigorta türlerinde olduğu gibi bu nedenler ile sona ermektedir. Sona erme 

nedenlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için her bir nedene kısaca değinmek gerekir. 

Son erme nedenlerinin başında sigortalanan riskin gerçekleşmesi gelmektedir. 

Burada korkulan olayın yani ithalâtçının öngörülen sürede mal bedelini 

göndermemesi veya acze düşmesi durumunda, sigortacının da belli şartlar altında 

tazminatı ödemesiyle sigorta sözleşmesi kural olarak sona ermektedir. Bu sona erme 

nedeni tam hasarın olduğu durumlarda söz konusu olmaktadır. Buna karşılık kısmi 

hasarlarda kalan kısım üzerinde sigorta teminatı devam edeceğinden, sözleşme, kural 

olarak, sona ermemektedir415.  

Sigorta sözleşmesinin diğer bir sona erme nedeni, öngörülen sürenin sona 

ermesidir. Bu durumda, kural olarak, her hangi bir feshi ihbara vs. gerek 

duyulmamaktadır. İhracat kredi sigortasında sigorta teminatı öngörülen sürede başlar 

ve biter. Bu durum için gerek sigortalı gerekse sigortacı tarafından ihbar şartı 

aranmamaktadır416. Ancak sigortalının sona erme tarihinden önce yazılı olarak 

başvurması halinde, sigorta sözleşmesi Türk Eximbank’ın onayı ile yenilenebilir417. 

Sigorta konusunun ortadan kalkması diğer bir sona erme nedenidir. Sigorta 

poliçesiyle teminat altına alınan menfaatin sigorta süresi içerisinde ortadan kalkması 

veya teminat dışında bir risk sonucunda kaybolması halinde sigorta sözleşmesi 

kendiliğinden sona ermektedir418. İhracat kredi sigortası uygulamasında K.S.G.Ş.da 

sigorta teminatı dışında kalan haller sıralanmıştır419. Doğal afetlerden dolayı ihraç 

                                                 
                  414 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Kender, H.S.H, s. 293 vd.; Kayıhan, Sigorta, s. 88 vd. 

415  Bu yönde bkz. Ulaş, a.g.e., s. 99. 
416  Bu yönde bkz. K.S.G.Ş., A. 4. 
417  Bu yönde bkz. K.V.İ.K.S. Genel Poliçesi, m. 35.  

                  418  Bu yönde bkz. Ulaş, a.g.e., s. 99; Ayrıca bkz. Kender, H.S.H, s. 293. 
419  Bu yönde bkz. K.S.G.Ş., A. 7. 
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konusu malın ortadan kalması sonucunda sigorta sözleşmesi, kural olarak, 

kendiliğinden sona ermektedir. Ancak bu durumda ek teminat ödenerek doğal 

afetlerin de sigorta kapsamına alınabileceği K.S.G.Ş.nda hükme bağlanmıştır420.  

Taraflar diğer sözleşmelerde olduğu gibi, sigorta sözleşmesini feshetme 

hakkına sahiptir. Taraflar bu hakkını ancak tazminat ödemesinden önce kullanabilir. 

İhracatçının sigorta sözleşmesi hükümleri gereğince yükümlülüklerini yerine 

getirmediği takdirde Türk Eximbank’ın sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı olduğu 

gibi, ihracatçı firmanın da sözleme süresi boyunca her hangi bir zaman diliminde o 

tarihe kadarki sözleşmenin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla 

sigorta sözleşmesinin feshini isteyebilmektedir421. Buna karşılık, ihracatçının, poliçe 

süresinin bitiminden önce yazılı olarak yenileme talebinde bulunması halinde ise 

sigorta sözleşmesi yenilenmektedir422. 

Anlaşma yoluyla sona erme, diğer bütün sözleşmelerde olduğu gibi, tarafların 

birbirlerine uygun ve karşılıklı irade beyanları ile ihracat kredi sigortası sözleşmesi 

her zaman sona erdirilebilir423.  

 

V. Halefiyet 

 

Halefiyet, kanunun hukuken bir kimseye diğer bir kimse yerine geçme yetkisi 

verdiği bütün hallerdir424. Sigortacılıkta halefiyet, kural olarak, mal sigortalarında 

                                                 
420 Oysa verilen örnekte doğal afetlerin sigorta kapsamına alınması gerektiği yukarıda da 
vurgulanmıştır, bkz. K.S.G.Ş., A. 8. 
421   Bkz. Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı Nisan 2000, s. 12.   
422   İbid., s. 12. 

                  423  Bu yönde bkz. Ulaş, a.g.e., s. 99; Korkmaz, a.g.e., s. 246; Ayrıca bkz. K.V.İ.K.S. Genel Poliçesi, 
m. 35. 
424 Bkz. TAŞYÜREK, H. : Kasko Sigortası, Ankara 2001, s. 155; OMAĞ, M. K. : Türk Hukukunda 
Sigortacının Kanunî Halefiyeti, İstanbul 1983, s. 65 (Anılış: Omağ, Halefiyet). 
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geçerli olmaktadır425. Sigortacı zararı tazmin ettikten sonra kanunen sigorta ettirenin 

hakları sigortacıya geçer426. Bu durum kanunî bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır 

(T.T.K. m. 1301).  Halefiyet427 konusu Türk Ticaret Kanunu’nun 1301. maddesinde 

tanımlanmıştır. Bu hükme göre halefiyet:  “Sigortacının sigorta bedelini ödedikten 

sonra hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin vaki 

zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa bu hak tazmin ettiği bedel 

nispetinde sigortacıya intikal eder. Sigorta ettiren kimse, birinci fıkra gereğince 

sigortacıya intikal eden haklarını ihlal edecek bir hal ve harekette bulunursa, 

sigortacıya karşı mesul olur. Sigortacı zararı kısmen tazmin etmiş ise, sigorta ettiren 

kimse kalan kısmından dolayı üçüncü şahıslara karşı haiz olduğu müracaat hakkını 

muhafaza eder”. Sigortacının sigorta ettirenin haklarına halef olması için, öncelikle 

geçerli bir sigorta sözleşmesinin varlığı gerekmektedir. Buna ek olarak, sigorta 

tazminatının kanun veya sigorta sözleşmenin hükümlerine uygun olarak ödenmesi ve 

son olarak, sigorta ettirenin zarar verene karşı dava ve talep hakkının doğmuş olması 

gerekmektedir. Bu şartların varlığı halinde halefiyet hakkı sigortacıya geçer ve 

sigortacı bu hakka dayanarak ödemiş olduğu tazminatın bütün ferileri ile birlikte 

kullanabilecektir428. 

Halefiyet prensibi gereği, ihracat kredi sigortasında da diğer sigorta türlerinde 

olduğu gibi, sigortacının ödediği tazminat tutarınca, sigortacı hukuken sigortalı 

                                                 
                  425  Kural olarak denilmesinin nedeni, can sigortalarında tedavi masraflarının T.T.K. m. 1338’e göre 

istenebilmesidir. Bu yönde geniş bilgi için bkz. Bozer, Sigorta, s. 83. 
426  Atabek, Kredi Sigortası, s. 37. 

                  427 Halefiyete ilişkin daha geniş bilgi için bkz. Korkmaz, a.g.e., s. 254 dn. 8; Ayrıca Bkz. Ulaş, a.g.e., 
s. 646.  

                  428 Bu yönde bkz. Korkmaz, a.g.e., s. 254 vd. 
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yerine geçmektedir. Zenginleşme yasağı ilkesi sonucu ortaya çıkan halefiyet ilkesi429 

nedeni ile, sigortalı, sigortacının açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün 

belge ve bilgileri vermek zorundadır. Bu durum Kredi Sigortası Genel Şartları’nda 

halefiyetin hukukî sonuçları bakımından kaleme alınarak şu şekilde düzenlenmiştir: 

“Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı, 

sigortacının açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri 

vermeye zorunludur” (B. 6/ I).  

 

VI. Zamanaşımı 

 

Sigorta sözleşmeleri hiçbir ayırım yapılmadan iki yıllık zamanaşımına tabi 

olduğu Türk Ticaret Kanunu’nda hükme bağlanmıştır. Buna göre: “Nedensiz yere 

ödenmiş olan prim ve sigorta bedeli geri alınması alacakları dahil, iki yıllık 

zamanaşımına uğramaktadır” (T.T.K. m. 1268)430. Bu hüküm emredici nitelikte 

olduğundan, ihracat kredi sigortası dahil hiçbir poliçe hükmü ile aksi 

kararlaştırılamayacağı yine Türk Ticaret Kanunu’nun 6. maddesinde yer 

almaktadır431. Nitekim Kredi Sigortası Genel Şartları’nda da aynı hüküm yer 

almaktadır. Buna göre: “Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda 

zamanaşımına uğrar” (C. 9). 

 Konumuz açısından önemli olan husus zamanaşımı süresinin ne zaman 

başlayacağıdır. Bu konuda kanunen her hangi bir açıklama olmadığından, genel 
                                                 
429 Bu yönde bkz. Kubilay, a.g.e., s. 175 vd. 
430 Sebepsiz zenginleşme yasağı kapsamında B.K. m. 66’da öngörülen iki yıllık ve on yıllık 
zamanaşımı sürelerinden on yıllık sürenin uzun bir süre olarak kanun koyucu tarafında bilerek 
benimsenmediği doktrinde savunulmuştur. Bu yönde bkz. ARKAN, S.: “Sigorta Hukukunda Fazladan 
Yapılan Ödemelerin İadesinde Zamanaşımı”, A.Ü.H.F.D., Ankara 2007, C. 56, S. 2, s. 41 (Anılış: 
Arkan, Zamanaşımı). 
431  Bu yönde geniş bilgi için bkz. Bozer,  Sigorta, s. 49 vd.  
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hükümlerden yola çıkılması gerektiği Türk Ticaret Kanunu gerekçesinde kaleme 

alınmıştır432. Bu durumda ise, her iki tarafın muacceliyet tarihlerinin bilinmesi 

gerekmekte olup, bu sureden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi hesaplanması 

gerektiği doktrinde belirtilmektedir433.   

Bu konuda Türk doktrininde iki görüşün olduğu belirtilmiştir. Atabek’e göre, 

sigortacının fazla ödediği tazminatın ve sigorta ettirenin fazla prim ödemesinin 

iadesinde zamanaşımı, ödemede bulunulan tarihten itibaren işlemeye başlamalıdır. 

Buna karşılık, Bozer’in savunduğu görüş, ödemenin haksız olduğunun öğrenildiği 

tarih kıstas olarak alınmalıdır. Ancak kanun koyucunun, sigorta hukukundan doğan 

uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde tasfiye edilmesi yönündeki iradesini ve Borçlar 

Kanunu’nun 74. (muaccel borcun derhal ifa ve icrası) ile 128. (zamanaşımı alacağın 

muaccel olduğu anda başlaması) maddeleri hükümlerine uygun düşeceğinden 

hareketle Arkan, Atabek’in savunduğu görüşün doğru olduğunu ifade etmiştir434. Biz 

Arkan’ın görüşüne katılmaktayız. Zira sigortacılık uygulamalarında hızlı bir şekilde 

çözüm aranması sigortacılığın Türk Ticaret Kanunu’nun 3. maddesi gereği ticarî iş435 

olma özelliği ile de bağdaşmaktadır. Keza, her ne kadar kanun koyucu gerekçe ile 

Borçlar Kanunu hükümlerine yollamada bulunmuşsa da, on yıllık sürenin Kanun’da 

bilerek konulmaması, zamanaşımının bir an önce işlemesinin ve basiretlilik gereği 

hakkı ihlal olan tarafın hakkını fazla zamana yaymadan, bir an önce araması 

gerektiği düşüncesiyle hareket ettiği kanaatindeyiz. Nitekim Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısı’nda da kanun koyucu Borçlar Kanunu hükümlerinde ayrılarak uzun sürenin 
                                                 
432  Bu yönde bkz. Arkan, Zamanaşımı, s. 41, dn. 13. 
433 Zira B.K.’nun 128. maddesinde zamanaşımının, kural olarak, alacağın muaccel olmasıyla 
başlayacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu konuda geniş bilgi için bkz. Bozer, Sigorta, s. 50;  
Kayıhan, Sigorta, s. 91 vd.; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda da bu yönde bir düzenleme yapılarak 
doktrinin beklentileri de karşılanmıştır (T.T.K.Tas. m. 1420/I).  
434 Bu yönde geniş bilgi için bkz. Arkan, Zamanaşımı, s. 41–42. 
435 Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 12 nci maddesinin 9 uncu ve 12 nci bentleri de dikkate 
alınmalıdır.  
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10 yıldan 6 yıla indirmesi436, bir nebze olsa hızlanmanın önemini vurgulamıştır. 

Ayrıca belirtelim ki, Tasarı’da geçen bu 6 yıllık süre sadece sigorta ettirenin tazminat 

taleplerine yönelik uzun zamanaşımı süresine ilişkindir. Yoksa sigortacının 

tazminatın veya sigorta ettirenin ödemiş olduğu primin iadesinde bu süre yine iki 

yıllık zamanaşımı ile sınırlandırılmıştır437.  

 

A- Prim Alacağı Yönünden Zamanaşımı Başlangıcı  

 

Prim alacağı belirli bir vadeye bağlanmış ise bu vadeden itibaren, vade yoksa 

sigorta poliçesinin verilmesinden itibaren prim alacağı muaccel olacağından, iki 

yıllık zamanaşımı süresi, kural olarak, poliçenin verilmesi ile başlamaktadır. Bu 

sonuca Türk Ticaret Kanunu’nun 1295. maddesinin I. fıkrasından da 

ulaşılmaktadır438. Zira söz konusu madde hükmüne göre; “Sigorta priminin 

tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitin, akit yapılır yapılmaz ve 

poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir” denilmektedir439. İhracat kredi 

sigortasında sözleşmenin kurulması, poliçenin düzenlenmesi ve teslimi aşamalarına 

bakılması muacceliyetin tespit edilmesi açısından önem arz edecektir. İhracat kredi 

sigortasında öncelikle ihracatçı, Türk Eximbank’dan temin ettiği Teklifname’yi 

eksiksiz ve doğru olarak dolduracak ve ekinde poliçe tanzim ücretinin ödendiğini 

gösteren makbuz ile birlikte Türk Eximbank’a gönderecektir. Zira başvuru sahibinin 

Teklifname’de verdiği bilgiler düzenlenecek olan poliçeye esas teşkil etmektedir.

                                                 
436 Sigortacıya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu olaydan itibaren 5 yılda zamanaşımına 
uğrar (T.T.K.Tas. m. 1482). 
437 Bu yönde bkz. Arkan, Zamanaşımı, s. 43. 
438 İbid, s. 50; Can, a.g.e., s. 265 vd. 
439 Benzer hüküm T.T.K.nun 1371. maddesinde denizcilik rizikolarında da vardır. Bu konuda bkz. 
Can, a.g.e., s. 266. 
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 Teklifname ve ekleri Türk Eximbank yetkililerince incelenerek düzenlenecek 

olan poliçeye ilişkin özel şartlar saptanır. Söz konusu özel şartlar ve muhtemel prim 

oranlarını içeren Kabul Formu iki nüsha halinde düzenlenerek ihracatçıya gönderilir. 

Kabul Formu’ndaki koşulları uygun bulan ihracatçının formu imzalayarak bir 

nüshasını geri göndermesi ile sigorta sözleşmesi yürürlüğe girer. Bunu takiben 

sigorta poliçesi Türk Eximbank tarafından imzalanarak ihracatçıya (Sigortalı’ya) 

gönderilir. Dolayısıyla sigorta poliçesi sigorta ettirene ulaştığında (tebellüğ tarihinde) 

sigorta priminin Türk Ticaret Kanunu’nun 1295. maddesinin I. fıkrasına göre 

ödenmesi gerekir. Ancak uygulamada sigorta ettirenin “Aylık Sevkıyat Bildirim 

Formları”ndaki beyanı esas alınarak Türk Eximbank yetkililerince brüt fatura tutarı 

üzerinden hesaplanan prim tutarı “Prim Bildirim Formu” ile sigorta ettirene 

bildirilmekte olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sigorta ettiren, kendisine tebliğ 

edilen prim tutarını, yani “Prim Bildirim Formu”nu tebellüğ tarihini takip eden 5 

işgünü içinde ödemekle yükümlü olduğu belirtildiğinden440, prim borcunun 

muacceliyet tarihinin 5. günü olarak varsayılacağından, 2 yıllık zamanaşımı süresi 

primin ödenmesi tarihinden itibaren işlemeye başlayacağı kanaatindeyiz. 

 

B- Sigorta Tazminatı Yönünden Zamanaşımı Başlangıcı 

 

Bilindiği üzere, ihracat kredi sigortasında borcun vadesinde ödenmemesi tek 

başına riskin gerçekleşmesi için yeterli görülmemekte ve belirli süre 

beklenilmektedir. Zira borcun vadesinde ödenmemesi; ithalâtçının iflası veya ticarî 

durumunun kötüleşmesinden meydana gelebileceği gibi, geçici nedenlerden de 

                                                 
440  Türk Eximbank, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı, Nisan 2000, s. 7. 
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kaynaklanabilmektedir441. Bu nedenlerden dolayı ihracat kredi sigortası kurumlarının 

genel uygulamalarında belirli bir bekleme süreleri tayin edilmektedir. Türk 

Eximbank’ın sigortacı olarak tazminat ödeme yükümlülüğü sigorta sözleşmesi 

hükümleri uyarınca öngörülen bekleme süresi doğrultusunda gerçekleşmektedir442. 

Dolayısıyla bu durumda Türk Eximbank’ın bekleme süresinin 4 veya 6 ay olduğu443 

dikkate alındığında, zararın bu sürelerin bitimi itibarıyla kesinleşmesinin ardından 

beş gün içinde “Tazminat Talep Formu” doldurularak Türk Eximbank’a 

başvurulmalıdır. Eximbank yetkililerinin öngördükleri doğrultuda belgelerin sigorta 

ettiren tarafından tamamlanmasının ardından 4 veya 6 aylık bekleme süresinin 

bitiminden itibaren 5 gün içinde yapılan ihbar bildiriminin ardından tazminat 

ödeneceğinden, borç bu tarihte muaccel olacak ve 2 yıllık zamanaşımı süresi de bu 

tarihte başlamış olacaktır. Yukarıda da bahsedildiği üzere444, muacceliyet hususu, 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1264. maddesinin III. fıkrası kapsamında olduğundan ve 

bu hükmün sigorta ettirenin aleyhine değiştirilmeyecek hükümlerden olduğundan, bu 

durumlarda kanun hükümlerinin re’sen uygulanması gerekecektir. Türk Ticaret 

Kanunu’nun 1292. maddesinde, sigorta ettirenin riskin gerçekleştiğinin haber alınır 

alınmaz beş gün içerisinde sigortacıya haber vermek zorunda olduğu hükme 

bağlanmıştır. Dolayısıyla muacceliyet tarihi ihbar borcunun doğduğu tarihe 

bağlanmasına karşın, Kredi Sigortası Genel Şartları’nda daha da ileri bir tarih 

öngörülerek sigorta ettirenin aleyhine yapılmış bir düzenlemedir. Ancak sigorta 

                                                 
441  Risklerle ilgili bkz. yuk. s. 91 vd.  
442 Bu yönde  bkz. s. ALPAN, Ş./ BERATİYE, Ö.: İhracat Kredi Sigortası ve Türkiye                    
Değerlendirilmesi, Ankara İGEME Yayınları 1987, s. 26. 
443 “Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı”nda bekleme süresi 4 ay, “Orta ve Uzun Vadeli 
İhracat Kredi Sigortası Programı”nda bekleme süresi 6 aydır. Bu konuda bkz.: http://www.e-
devlet.gov.tr/portal/dt?channel=icerik&icerik.kat=%C4%B0%C5%9F/D%C4%B1%C5%9F+Ticaret/
D%C4%B1%C5%9F+Ticarette+Finansman+ve+%C3%96deme/%C4%B0hracat+Kredi+Sigortas%C
4%B1+Program%C4%B1  Erişim tarihi 11.05.2009.  
444 Bkz. yuk. s. 96–97. 
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tazminatının talep edilebilmesi bakımından zamanaşımının daha uzun bir süreye 

yayılması, sigortalının lehine bir durum oluşturacaktır. Dolayısıyla Türk Ticaret 

Kanunu’nda, iki yıllık zamanaşımının öngörülmesi (T.T.K. m. 1268) ile Kredi 

Sigortası Genel Şartları’nda iki yıldan bahsedilmesi (C. 9) süre bakımından bir sorun 

oluşturmayacaktır. Sürenin başlangıcı bakımından ise, bu durum, sigortalının 

aleyhine olmayacağı gibi, Kredi Sigortası Genel Şartları’nda olduğu gibi, 

zamanaşımının ileri bir tarihte sona ereceğinden hareketle, Türk Ticaret Kanunu’na 

bir aykırılığın oluşmayacağı söylenebilir.  

Son olarak şu hususu da belirtelim ki, Türk Eximbank tarafından nedensiz 

yere ödenen tazminatın geri alınabilmesi hakkı, tazminatın ödenmesinden itibaren 2 

yıl içerisinde kullanılmadığı takdirde zamanaşımına uğramaktadır. 

 

§ 3 - İHRACAT KREDİ SİGORTASI POLİÇE TÜRLERİ 

 

İhracat hacmini artırmak ve ihracat kompozisyonu değiştirmek konularında 

etkili araç olduğu kabul edilen ihracat kredi sigortasının uygulama alanı, ülke 

koşullarına göre farklılık arz etmektedir. Her bir ülke için ihracat kredi sigortası ile 

kapsama alınacak riskler düzenlenecek poliçe türleriyle kendine özgü şartları ve 

farklılıkları söz konusu olacaktır. İhracat kredi sigortası uygulamasında kullanılan 

poliçe türleri kapsam itibarıyla global poliçeler ve diğer poliçeler olarak 

ayrılabilir445: 

 

                                                 
445 ALTINTAŞ, Ü./ BELGİN, İ./ UZUNOĞLU, B. : “Dış Satım Sigorta Sistemi ve Uygulama 
Yöntemi” Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A. Ş. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, İstanbul 1981, 
s. 5; Poliçe türlerine ilişkin daha geniş bilgi için bkz. Dışsatım Kredi Sigortası ve Türkiye, İstanbul 
Ticaret Odası Yayınları No: 1989–3, s. 80 vd. 
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I. Kapsamlı (Global) Poliçeler 

 

Uygulama alanı geniş olan bu tür poliçeler ile ihracatçı, bir veya birden fazla 

ülkeye yapmış olduğu satışların tamamını veya belirli bir kısmını ticarî ve ticarî 

olmayan risklere karşı teminat altına almaktadır. Burada tek bir sigorta poliçesi ile 

bütün alacaklar teminat altına alınmaktadır. Kredi sigortasında genel kural olan 

sigorta ettirenin tüm alacaklarının sigortalanması gerektiğini belirtmek gerekir446. Bu 

tür poliçelerin konusunu tüketim malları ve küçük çaplı yatırım malları 

oluşturmaktadır. Ayrıca bu tür poliçelerin en önemli özelliği ihracat kredi sigortası 

kurumu için risk dağılımının gerçekleştirecek nitelikte olmasıdır447. Global poliçeler 

daha çok kısa vadeli ihracat işlemlerinde görülmekte olup, bir yıl süre ile düzenlenir 

ve poliçe sürelerinin bitiminde, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, 

kendiliğinden aynı süre ile uzatılmış sayılırlar448.  

Bu poliçenin ihracat kredi sigortası kurumu ve ihracatçı açısından olumlu ve 

olumsuz yönlerinin olduğu doktrinde vurgulanmıştır. Denilmektedir ki, ihracat kredi 

sigortası kurumu açısından sigortalanan ihracatın hacmi artacağından daha yüksek 

prim geliri elde edilebilir ve riskler daha iyi dağıtılabilirdi. Bununla birlikte, global 

poliçenin ihracatçı açısından sakıncası ise, risk taşımayan dış satımların büyük bir 

bölümünün sigorta ettirmekle gereksiz yere prim ödemek zorunda kalmasıdır449. Bu 

görüşe katılmamaktayız. Zira ihracat kredi sigortasında risklerin prim ile olan 

dengesinin varlığından yukarıdaki açıklamalarda da söz edilmiştir450. Bu poliçe 

                                                 
446 Bu yönde bkz. Ünan, a.g.m., s. 52. 
447  Büyükkaya, a.g.e., s. 86. 
448 Bu konuda bkz. Sesyılmaz, a.g.e., s. 73.  
449 Yani primden tasarruf edilememektedir. Bu yönde bkz. Ünan, a.g.m., s. 52; Dışsatım Kredi 
Sigortası ve Türkiye, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yayınları No: 1989, S. 3, s. 84. 
450 Bkz. yuk. s. 69 vd.  
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türüyle prim ile risk dengesini kurabilmek ve risklerin dağıtılması için prim 

oranlarını buna göre belirlemek, kredi sigortasındaki fazla sayıda riskin sigortacıya 

devri esasına da uygun düşmektedir451. Hemen belirtmek gerekir ki, tek bir borçlu 

için global poliçe ile sigorta yaptırılması da hukuken geçerlidir. Ancak bu durumda 

primlerin yüksek olmasını da doğal karşılanması gerektiği doktrinde 

vurgulanmıştır452. 

 

II. Diğer Poliçeler  

 

A- Spesifik Riziko Poliçeler 

  

Bu tür poliçeler genellikle müteahhitlik ve fabrika işleri gibi orta ve uzun 

vadeli ve tek bir alıcı için yapılan satışlarda görülmektedir. Ayrıca bu poliçelerle, 

kural olarak, beş yıla kadar vadeli işlemler ve yalnız politik riskler ile transfer ve afet 

riskleri sigorta edilmektedir. İstisnaî olarak bazı hallerde kısa vadeli işlerlerde bu 

poliçelerden faydalanıldığı gibi, kambiyo kurları ile ekonomik risklerde de 

kullanıldığı görülmektedir453.  

 

B- Seçme İşlemli Poliçeler 

 

Burada, adından da anlaşılacağı üzere, ihracat kredi sigortası kurumunca 

önceden seçilmiş ve kabul edilmiş alıcılara yönelik kısa ve orta vadeli satışlarda hem 

ticarî hem de politik risklerin sigortalanması için bu tür poliçelere başvurulmaktadır. 

Ayrıca bu poliçeleri veren sigorta kurumları ithalâtçıların seçiminde onaylamadığı 
                                                 
451 Bkz. Ünan, a.g.m., s. 52. 
452 Bkz. ibid., s. 52. 
453  İbid., s. 73. 
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kimseleri poliçe teminatı dışında tuttuğundan ihracatçıya enformasyon hizmeti 

sağlayarak önemli ölçüde yardımda bulunmaktadır454. 

  

C- Taslak (Draft) Poliçeler   

 

Bu tür poliçeler, henüz satış yapılmadan, ancak ileride ihracatçı ile ithalâtçı 

arasında yapılacak sözleşme dolayısıyla yapılacak ihracata temel oluşturması ve bir 

teklif olarak algılanması bakımından ihracatçıya güven hissi vermesi açısından önem 

arz etmektedir. Bu öneri taraflar için başlangıçta her hangi bir külfet yüklememekle 

birlikte, ileride olası ihracatın gerçekleşmesi ve krediyi sigortalaması durumunda bu 

poliçeler kesin poliçelerin yerini alabilmektedir455. 

 

D- Abonman Poliçeler 

 

Bu poliçe türlerinde kısa vadeli (genellikle bir yıl vadeli) ve süreklilik arz 

eden ihracatlarda tek bir poliçe yaptırmak suretiyle ihracatçının istediği satışların 

tamamını sigorta kapsamına almaktadır456. Diğer bir ifade ile, burada sigortalı 

satıcının, bu satımlardan kaynaklanan ve önceden taraflarca belirlenmiş belli bir 

meblağa kadar olan alacağı poliçede belirlenen risklerin gerçekleşmesi durumunda 

sigortacı tarafından tazmin amacı güdülen poliçe türüdür457. Bununla birlikte, 

ihracatçının istemediği satışları bu tür poliçeler ile sigorta teminatı dışında 

tutulabilmektedir. Dolayısıyla ihracatçıya bir seçimlik hakkı tanınarak, sigorta 

teminatından daha verimli yararlanmış olmaktadır458. Bu poliçeler, global poliçelerde 

                                                 
454  Aynı yönde bkz. ibid, s. 82.  

    455 Bu yönde daha geniş bilgi için bkz. Erdal, a.g.e., s. 178 vd.; İTO Yayınları, a.g.e., s. 87. 
456 Bu yönde bkz. Bozer, İhracat Kredi Sigortası, s. 29. 
457 Bkz. Ulaş, a.g.e., s. 644. 
458 Bu yönde bkz. Büyükkaya, a.g.e., s. 87. 
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olduğu gibi, aksi belirtilmediği taktirde süre sonlarında aynı süre ile 

uzayabilmektedir.  

 

III. Kredi Sigortası Genel Şartları Açısından Değerlendirme 

 

Poliçeler hakkında verilen bilgilerden sonra, Kredi Sigortası Genel Şartları 

açısından duruma bakıldığında, hangi poliçe türlerinin sigorta kapsamında olacağı 

yönünde açıklamalar yapılabilir. Kredi Sigortası Genel Şartları’nın “Sigorta 

Sözleşmesinin Kapsamı” başlıklı A.3 maddesinin 2. cümlesinde “…Aksi 

kararlaştırılmadıkça, sigortalı ile alıcılar arasında düzenlenen satış sözleşmelerine 

göre yapılan tüm satışların sigorta kapsamında bulunması esastır” denilmek 

suretiyle global poliçe ilkesinin benimsendiği söylenebilir. Bununla birlikte yine 

Kredi Sigortası Genel Şartları’nın “Kredi Limiti Talebi İsmen Yapılmış Alıcılar” alt 

başlıklı A.5.1. maddesinin II. fıkrasında “Alıcıların onaylanması halinde teminat, 

sigortalının ilgili alıcı için yaptığı kredi limiti başvurusunun sigortacı tarafından 

alındığı tarih itibariyle veya bu tarihten sonra yapılan satışlar ile ilgili olarak ortaya 

çıkan kredi rizikoları için geçerli olur” ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla A.3 

maddesinin 2. cümlesinden yer alan satış sözleşmelerinde düzenlenen tüm satışların 

bildirilmesi esastır kuralı gereği ve gerek A.5.1. maddesinin II. fıkrasında yer alan 

“…veya bu tarihten sonra yapılan satışlar ile ilgili olarak ortaya çıkan kredi 

rizikoları için geçerli olur” hükmünden sigorta sözleşmesinin geçerli olduğu dönem 

içerisinde, daha sözleşme imzalanma aşamasında gösterilmek kaydıyla, ortaya çıkan 

alıcıların da sigorta kapsamında tutulması459 Kredi Sigortası Genel Şartları’nın tüm 

alıcıları sigorta kapsamına alarak global poliçe ilkesinin benimsendiği bir kez daha 

ortaya çıkmaktadır. 

 
                                                 
459 Bu durumda teminatın sigorta ettirenin o alıcı için yaptığı onaylama başvurusunun sigortacıya 
ulaştığı tarihte başlayacağı doktrinde burgulanmıştır. Bu yönde bkz. Ünan, a.g.m., s. 57. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İHRACAT KREDİ SİGORTASI UYGULAMASINDA MODEL KURUM 

OLARAK TÜRK EXİMBANK 

 

§ 1- İHRACAT KREDİ SİGORTASI KURULUŞLARININ YASAL 

YAPILARI 

 

A- Genel Olarak 

 

Azerbaycan için ileride kurulmasının yararlı olacağı düşünülen Türk 

Eximbank modelindeki bir bankanın hangi statüde kurulması önemli bir konudur. Bu 

bakımdan, öncelikle sigortacılık uygulamalarında yer alan ihracat kredi sigortası 

kuruluşlarının modellerine bakmanın doğru olacağı kanaatindeyiz. Günümüzde 

birçok ülkede var olan ihracat kredi sigortası kuruluşlarının statülerine bakıldığında 

genel olarak beş hukukî model ile karşılaşmak mümkündür. Bunlar sırasıyla: 

— Devlet dairesi, 

— Tümüyle devlete ait, ancak bir kamu kuruluşu ya da bir kamu fonu, 

— Devlet adına ve onun hesabına hareket eden bir sigorta şirketi ya da banka 

kuruluşu, 

— Devletin denetiminde özel sigorta veya bankacılık girişimlerinin devletle 

ortaklık kurarak oluşturdukları kuruluş, 

— Ticarî risklerin bir bölümünü kendi hesabına sigorta eden özel sigorta 

kurumları ile devletin işbirliği yaptığı kuruluşlar, 

Konunun anlaşılması açısından her bir modelin irdelenmesi yerinde olacaktır. 
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i. Devlet Dairesi  

Bir devletin anayasasından kaynaklanan belirli bir ödev ve yükümlülükleri 

vardır. Türkiye’de 1961 Anayasası’nda olduğu gibi 1982 Anayasası’nda da Türkiye 

Cumhuriyeti’nin “hukuk devleti” olmanın yanı sıra, aynı zamanda “sosyal bir hukuk 

devleti” olduğunu belirtilmiştir (m. 2). Sosyal bir hukuk devleti denildiğinde ise; 

insan hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılık 

içinde çalışmasını sağlayan, çalışanlarına insanca yaşamasını ve çalışma hayatının 

kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, ekonomik ve malî tedbirler olarak, çalışanları 

koruyan, hukuka bağlı, kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimi uygulayan 

devletin kastedildiği Anayasa Mahkemesi’nin bir kararında belirtilmiştir460. 

Dolayısıyla T.C. Anayasası’nda kalkınmayı sağlayacak bazı önlemlerin alınmış 

olması, planlı kalkınmayı öngörmüş özel teşebbüsün ulusal ekonominin gereklerine 

ve sosyal amaçlara uygun yürütülmesinin sağlanması devletin görevlerinden 

sayılmıştır (m. 5, m. 48/II)461.  

Devletin görevlerinden biri olan ekonomik tedbirleri alması, diğer bir ifade 

ile, ekonomik bir görevi yerine getirebilmesi belirli organizasyon şekilleriyle 

gerçekleştirilmektedir. Bu organizasyonlar; “Devlet Dairesi”, “İktisadî Devlet 

Teşekkülleri” veya “Devlet Şirketi” şeklinde olabilir462. “Devlet Dairesi” şeklinde 

yürütülen teşebbüsler denildiğinde; iktisadî teşebbüs ve faaliyetin önemli bir kısmı 

ait olduğu kamu yönetiminin bünyesi içinde yürütülmekte ve bunun sonucu olarak 

devlet işlemlerindeki usul ve merasimlere göre yapılması gerektiği şeklinde 

tanımlanmıştır463. Burada her hangi bir faaliyetin yürütülmesi bağlı bulunduğu 

bakanlığın bütçesinin düzenlenmesine ve uygulanması şekline bağlı olduğundan 

                                                 
460 Kararın tamamı için bkz. 26.06.1985 tarih ve 19793 sayılı R.G.  
461 Bu yönde geniş bilgi için bkz. GÖZÜBÜYÜK, Ş.: Yönetim Hukuku, Ankara 2008, s.  35. 
462 Bu ayrımlara ilişkin geniş bilgi için bkz. SAĞLAM, D.: Türkiye’de Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 
Ankara 1967, s. 26 vd. 
463 Tanım için bkz. ibid, s. 26. 
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dolayı ağır işlemektedir. Dolayısıyla ekonomik bir görevin yerine getirilmesinde 

“Devlet Dairesi” şeklinde örgütlenmenin uygun bir organizasyon şekli olmadığı 

doktrinde vurgulanmıştır464. Japonya, Yeni Zelanda ve İngiltere gibi gelişmiş bazı 

ülkelerin pazar ekonomilerine bakıldığında, ihracat kredi sigortası kurumunun 

doğrudan devlet tarafından yani devlet dairesi olarak yürütüldüğü görülmektedir. 

Burada, tıpkı diğer devlet dairelerinde olduğu gibi, devlet tarafından ayrılan bütçeleri 

vs. kalemleri vardır. Bunun gibi Finlandiya, Norveç ve İsveç’te sigorta güvencesi 

devlet görevlileri (memurları) tarafından sağlanmaktadır465.   

 

ii. Tümüyle Devlete Ait, Ancak Bir Kamu Kuruluşu ya da Bir Kamu Fonu  

 

Devletin sosyal, iktisadî ve mali tedbirler olarak ekonomik yaşama bir 

işletmeci olarak katılması, diğer bir ifade ile, yönetimin ekonomik alana el atması, 

etkinliklerinde geniş ölçüde özel hukuktan yararlanan, yeni kamu kuruluşlarını 

ortaya çıkarmıştır466. Bu tür kuruluşlarda467 mümkün olduğu kadar hareket serbestîsi 

tanınmakla beraber, devlete karşı sorumlu olmak ilkesinin kapsamı dışına 

çıkılmamıştır. Dolayısıyla bu tür kuruluşlar ticarî yetki ile kamu sorumluluğu, 

kontrol ve özerklik birbiri içinde uzlaştırılmış bulunmaktadır468. Türkiye’de 233 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de bu tür kuruluşlar ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. Kararname hükümleri incelendiğinde, gruplar halinde ayırımların yer 
                                                 
464 Bkz. ibid, s. 30. 
465 Bu yönde bkz.  ACİNAN, H./ SAĞ, Y.: İhracat Kredi Sigortaları ve Türkiye, İhracat Kredi 
Sigortası Semineri, Ankara 14–15 Nisan 1981, s. 241.  
466 Bu yönde bkz. Gözübüyük, a.g.e, s. 12. 
467 Burada “İktisadî Devlet Teşekkülleri” kastedilmektedir. “İktisadî Devlet Teşekkürlü”– Bakanlar 
Kururlu Kararı ile kurulur (bankacılık alanında sermayesi en az  % 91’i devlete ait olur. Devlet 
Yatırım Bankası, Ziraat Bankası TEDAŞ, Cay-Kur gibi kuruluşlar-sermayesinin tamamı devlete ait 
olup, ekonomik alanda ticarî esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan “Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri”dir. Bu yönde bkz. KALENDEROĞLU, M.: Kamu Maliyesi Bütçe ve Borçlanma, 
Ankara 2007, s. 193. 
468 Bkz. Sağlam, a.g.e., s. 31. 
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aldığı görülmektedir. Temel ayırım, sermayenin tamamen devlete ait olup 

olmamasına göre yapılan ayırımdır. Sermayesinin tamamen devlete ait olan 

kuruluşlar kendi içinde de iki gruba ayrılmıştır. Söz konusu Kanun Hükmünde 

Kararname’de bu tür kuruluşlar “İktisadi Devlet Teşekkülleri” ve “Kamu İktisadi 

Kuruluşları” olarak adlandırılmıştır. İktisadi Devlet Teşekkülleri; sermayenin tamamı 

devlete ait olmakla birlikte, ekonomik alanda ticari esaslara göre faaliyetini sürdüren 

kamu iktisadi teşebbüsü olarak tanımlanmıştır (m. 2/ 2. b.). Bununla birlikte, Kamu 

İktisadi Kuruluşu; sermayenin tamamı yine devlete ait olmakla birlikte, tekel 

niteliğinde mal ve hizmetleri kamu yararı gözetilerek üretmek ve pazarlamak üzere 

kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz 

sayılan kamu iktisadi teşebbüsü olarak tanımlanmıştır (m. 2/ 3. b.). Birde sermayesi 

karma nitelikte olan kuruluşlar vardır. Bunlar; “bağlı ortaklık” ve “iştirak” olarak 

adlandırılmıştır. Bağlı ortaklık; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet 

teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler 

topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir (m. 2/ 5. b). İştirak; iktisadî devlet 

teşekküllerinin veya kamu iktisadî kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, 

sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları 

anonim şirketlerdir (m. 2/ 6. b)469. Sigortacılık faaliyeti ile uğraşan bu tür kuruluşlar 

klasik risklerden daha büyük riskler ve ulusal çıkarlar ile ilgili belirli sigortaları 

doğrudan devlet hesabına yapmaya yetkili kılınmış kuruluşlardır. Avustralya, 

Belçika ve Kanada’daki ihracat kredi sigorta şirketleri bu tür kuruluşlara örnek 

verilebilir470.   

 

                                                 
469 Bu ayrımlar ile ilgili geniş bilgi için bkz. BÜLBÜL, E.: Kamu İştirakleri, İstanbul 2004, s. 18 vd. 
470 Bkz. Pamukçu, a.g.t., s. 120. 
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iii. Devlet Adına ve Onun Hesabına Hareket Eden Bir Sigorta Ortaklığı ya 

da Banka Kuruluşu 

 

Devletin ve İktisadî Devlet Teşekkülleri’nin sermayesinin tamamının veya 

yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlere “Devlet Şirketi” denilmektedir. Burada 

devlet, şirketin sermayesinde tamamen veya kısmen iştirak ederek bir tür kontrol 

mekanizmasını yürütmektedir471. Ancak Devlet Şirketi türünün her faaliyet alanına 

uygulanması ve bu statü türüne sık sık başvurulması ileride koordinasyon sorunlarına 

neden olduğu doktrinde belirtilmektedir. Denilmektedir ki, birbirine benzer 

ekonomik faaliyetlerde değişik organizasyon şekillerinin uygulanması “Devlet 

Teşkilatı’nda” karışıklığa, sorumluluk ve kontrolün dağılmasına neden 

olabilmektedir472.  

Burada kurum, bir görevli örgüt olarak iş yapmakta ve hem ticarî hem de 

politik riskleri devlet adına sigortalamaktadır. Bu gruba Avusturya, Almanya ve 

İrlanda örnek olarak verilebilir473. 

 

iv. Devletin Denetiminde Özel Sigorta veya Bankaların Devletle Ortaklık 

Kurarak Oluşturdukları Kuruluş 

 

Burada ticarî risklerin kamu kurumu adına ve hesabına özel sigorta şirketleri 

veya bankalarca sigortalanması ile birlikte olağan risklerin dışında kalan politik 

riskler ile tüm ticarî olmayan risklerin devlet tarafından sigorta güvencesi kapsamına 

                                                 
471 Devlet şirketi konusunda geniş bilgi için bkz. Sağlam, a.g.e., s. 32. 
472 Bu yönde geniş bilgi ve Türkiye’deki denemeler için bkz. Sağlam, a.g.e., s. 33 vd. 
473 Bkz. Acinan/ Sağ, a.g.m., s. 242. 
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alınması amaçlanmaktadır. Fransa, Portekiz ve İspanya bu modele örnek olarak 

gösterilebilir474.   

 

v.  Ticarî Risklerin Bir Bölümünü Kendi Hesabına Sigorta Eden Özel Sigorta 

Kurumları ile Devletin İşbirliği Yaptığı Kuruluşlar 

 

Burada devletle işbirliği çerçevesinde devlet tarafından yetkili yerel sigorta 

ortaklıklarına sigorta poliçelerini düzenleme yetkileri verilmektedir. Bu modelde 

dernek, konsorsiyum veya diğer bir örgütlenme şeklinde kurulan kuruluşlar ticarî 

riskleri kendi hesabına, ticarî olmayan riskleri devlet adına ve hesabına sigorta 

etmektedirler. Buna Almanya, İtalya, A.B.D, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, 

Brezilya vs. örnek olarak gösterilebilir475.  

Bu modellerin hangisinin seçileceği her devletin kendi iç mekanizmalarına 

göre değişmektedir. Bu nedenle bir ülkenin ihracatına ihracat kredi sigortası 

kurumunun dâhil edilebilmesi için öncelikle ülkenin ekonomisine, ticaretine ve 

politikasına uygun bir modelin seçilmesi büyük önem taşımaktadır. 

 

B- Türk Eximbank’ın Hukukî Statüsü 

 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank), bu modeller arasında 

yer alan “Devletin Denetiminde Özel Sigorta veya Bankaların Devletle Ortaklık 

Kurarak Oluşturdukları Kuruluş” ve “Ticarî Risklerin Bir Bölümünü Kendi Hesabına 

Sigorta Eden Özel Sigorta Kurumları ile Devletin İşbirliği Yaptığı Kuruluşlar” 

                                                 
474 Bkz. Pamukçu, a.g.t., s. 121. 
475 Bkz. ibid., s. 121–123. 



 143

modellerine uymadığı açıktır. Zira aşağıda da görüleceği üzere, Türk Eximbank bir 

kamu bankası niteliğindedir. Oysa bu iki modelde “…Özel Sigorta 

Kurumları/Kuruluşları…” terimi vurgulanmaktadır. Dolayısıyla geriye kalan ilk üç 

modele benzerlik gösterdiği düşüncesi ile bu üç modelin her biri açısından duruma 

bakılması gerekir.  

Aşağıda Türk Eximbank’ın yönetim yapısı ayrı bir başlık olarak ele 

alındığından476, burada söz konusu bankanın hukukî dayanağı ile birlikte statüsü 

itibarıyla hangi modele uyduğu konusunda açıklamalar yapılacaktır.   

Türk Eximbank, her ne kadar kamu kurumu niteliğinde bir kurum 

görünümünde olsa da, sonuç itibarıyla bir anonim şirket statüsünde ve her hangi bir 

süreye tabi olmadan477 faaliyetleri sürdürmek için kurulmuş bir bankadır. Türk 

Eximbank Ana Sözleşmesi’nde belirtildiği üzere; “3332 numaralı kanunun478 verdiği 

yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunun 17.6.1987 tarih ve 87/11914 sayılı 

kararı479 ile belirlenen esaslar dâhilinde; DYB tüzel kişiliği devam etmek suretiyle, 

özel hukuk hükümlerine tabi bir Anonim Şirket haline dönüştürülmüştür. Anılan 

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen esaslar, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar 

Kanunu göz önünde tutularak hazırlanan bu Ana Sözleşme, mevcut Yönetim 

Kurulunca, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin 

hükümleri uygulanmaksızın, ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir” ifadesinden bu 

sonuç çıkmaktadır (A.S. m. 1). Ayrıca söz konusu Kanun’un 2. maddesinde paralel 

bir düzenleme yer almaktadır. Şöyle ki; “Bakanlar Kurulu Devlet Yatırım Bankasını, 

                                                 
476  Bkz. aşa. s. 154 vd.     
477  Bkz. “Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi” m. 5. 
478 Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede 
Alınacak Önlemler İle 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 
Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun için bkz. 31.3.1987 tarih ve 19417 
mükerrer sayılı R.G. 
479 Karar için bkz. 21.8.1987 tarih ve 19551 sayılı R.G. 
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mal ve hizmetlerin ithalât ve ihracatı ile yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, dış 

yatırımların ve yurt içi yatırım malı imalât ve satışının kredilendirilmesi, finasmanı, 

desteklenmesi, sigorta ve garanti edilmesi konularında özel hukuk hükümlerine tabi 

bir anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek üzere yeniden düzenler” şeklinde 

hüküm altına alınmıştır (m. 2/ 1). 

Bunun yanı sıra, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank), 

25/03/1987 tarihli ve 3332 sayılı “Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana 

Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Önlemler ile 5422 Sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un dört maddesi ile kurulmuştur. 

Söz konusu Kanunun 2, 3, 4. maddeleri ile geçici 3. maddesi Banka’ya ilişkin 

hükümleri içermektedir. Banka’nın organizasyon yapısı ve faaliyet esaslarına ilişkin 

tüm düzenlemeler, söz konusu Kanunun 2. maddesi ile Bakanlar Kurulu’na tanınan 

yetkiye dayanılarak hayata geçirilmiştir. Nitekim 3332 sayılı Kanunun 2. maddesinin 

I. fıkrasında Bakanlar Kurulu’na Devlet Yatırım Bankası’nı yeniden düzenleme 

görevi verildikten sonra, II. fıkrasında da aynen, “Devlet Yatırım Bankası’nın tüzel 

kişiliğinin devam etmesi suretiyle anonim şirket nev’ine dönüştürülmesi ile ilgili 

esaslar, intikal hükümleri, bankanın ilgili olduğu bakanlığın tespiti, bankanın 

unvanı, maksat ve iştigal konuları, sermaye yapısı, yönetim ve temsili, organlarının 

teşkili, atama ve seçilme usulleri, görev ve yetkileri, denetlenmesi ve tasfiyesi ile 

ilgili hususlar Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir” şeklinde bir hüküm 

öngörülmüştür. Bu hükme dayanılarak Bakanlar Kurulunca hazırlanan “Devlet 

Yatırım Bankası, 07/08/1989 gün ve 89/14425 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Adıyla Yeniden Düzenlenmesine Dair Esaslar” 

ile düzenlenmiştir480. 

Türk Eximbank’ı kuran 3332 sayılı Kanunun 4. maddesinde yer alan “Banka 

için, anonim şirket haline dönüştürüldüğü tarihten itibaren 233 sayılı Kamu İktisadî 

Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz” 

şeklindeki hükümle de kanun koyucu Türk Eximbank için K.İ.T. dışında bir statü 

öngördüğünü açıkça belirtmiştir481. 

Bu çerçevede, bir anonim şirket olarak kurulan ve K.İ.T. olmadığı açıkça 

ifade edilen Türk Eximbank’ı tümüyle devlete ait olan “Devlet Dairesi” olarak 

nitelendirmenin doğru olmadığı söylenebilir. Zira, Türk Eximbank’da faaliyetlerin 

önemli bir kısmı devlet işlemlerindeki usul ve merasimlere göre yapılmamakta, kendi 

özerk sözleşmesinin ve özel kanunun (Türk Ticaret Kanunu, Kredi Sigortası Genel 

Şartlar vs.) gerektirdiği şekilde yürütülmektedir (A.S. m. 4). Ancak, mevcut durumda 

1,5 milyar TL482 olan sermayesinin tamamının Hazine’ye ait olması nedeniyle bir 

kamu kurumu niteliğinde bir organizasyon483 olarak adlandırılmasının daha uygun 

olacağı düşünülmektedir. 

                                                 
480 Bkz. R.G. 25.08.1989–20263. 
481 Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede 
Alınacak Önlemler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 
Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun m. 4/ I. f. 
482 Devlet Yatırım Bankası Maliye Bakanlığı’na bağlı olan teşebbüs olarak nitelendirilmektedir. Bu 
yönde bkz. Sağlam, a.g.e., s. 58; Türk Eximbank Ana Sözleşmesinde 1.000.000.000 TL demekle 
birlikte, Aralık 2008 tarihinde nominal sermayenin 1,5 milyar TL'na yükseltilmiş olduğu bankanın 
resmî web sitesinde bildirilmiştir. Bu yönde bkz. 
http://www.eximbank.gov.tr/html_files/kisaeximbankpg.htm Erişim tarihi: 22.07.2009. 
483 “Devlet Dairesi” şeklindeki yönetim için bkz. yuk. s. 138; Devlet dairesi ile kamu kurumu 
niteliğinde bir kuruluş arasındaki fark, birinde direkt devlet tarafından hazırlanan devlet tarafından 
merkezi bütçe vs. kalemler olduğuna ve bunun sonucu olarak Devlet işlemlerindeki usul ve 
merasimlere göre yapılması gerektiğine karşılık, diğerinde belirli özerk bir bütçe, mümkün olduğu 
kadar hareket serbestisi, Devlete karşı sorumlu olmak ilkesinin dışına çıkılmamak kaydıyla iktisadi 
alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermelerine izin verilmiştir. Bu yönde bkz. Sağlam, a.g.e, s. 31; 
Ayrıca Devlet Dairesi ‘Government Agency’ – hükümet birimi olarak tercüme edilmesine karşılık 
http://www.thefreedictionary.com/government+agency  Erişim tarihi: 08.12.2009,  Kamu Kurumu 
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Dolayısıyla  ilk modele uymayan Türk Eximbank’ın geriye kalan iki farklı 

model olan, “Tümüyle Devlete Ait, Ancak Bir Kamu Kuruluşu ya da Bir Kamu 

Fonu” veya “Devlet Adına ve Onun Hesabına Hareket Eden Bir Sigorta Ortaklığı ya 

da Banka Kuruluşu” olabileceği düşünülebilir. 1,5 milyar TL olan sermayesinin 

tamamının Hazine’ye ait olması nedeniyle bir kamu kurumu olarak nitelendirmenin 

ve Türk Eximbank’ın “Tümüyle Devlete Ait, Ancak Bir Kamu Kuruluşu ya da Bir 

Kamu Fonu” modeline uygun olduğu ağırlık kazanmaktadır. Ancak Türk Eximbank 

her iki modeldeki bankalara yukarıda örnek olarak verdiğiniz Avusturya, Almanya, 

İrlanda ile Avustralya, Belçika ve Kanada’daki ihracat kredi sigortası 

kuruluşlarından biraz farklılık göstermektedir. Türk Eximbank, 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu uyarınca kalkınma ve yatırım bankaları grubunda yer 

almaktadır484. Zira eski Bankalar Kanunu’nda mevduat kabul etmeyen bankalar 

olarak nitelendirilen kalkınma ve yatırım bankaları, kendi öz kaynaklarını ve kendi 

müstakrizlerinden (borçlularından) sağladıkları paraları kredi olarak kullandıran 

kurumlar olarak tanımlamaktaydı485. Bununla birlikte, bu tür bankalar ortaklarından 

genel esaslar dâhilinde sağladıkları fonlar ile bankalardan, para piyasalarından, 

sermaye piyasaları ve organize piyasalardan sağladıkları fonlar 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu kapsamında mevduat sayılmayacağı da açık bir şekilde 

düzenlenmiştir (m. 60/IV). Ayrıca sınıflandırmada da kamusal sermayeli kalkınma 

                                                                                                                                          
‘Public Body’- belirli kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan kamu tüzel kişisi olarak 
tanımlanmaktadır http://www.turkcebilgi.com/kamu_kurumu/sozluk Erişim tarihi: 08.12.2009. 
484Türk Eximbank’ın kalkınma ve yatırım bankası olarak nitelendirmenin gerekçesi olarak Türkiye 
İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi’nin 61. maddesi gösterilebilir. Söz konusu 
madde hükmüne göre: Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Bankalar 
Kanunu'nun Kalkınma ve Yatırım Bankalarına ilişkin hükümleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile 
diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
485 Bu yönde bkz. Çevik, a.g.e., s. 415. 
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ve yatırım bankası olarak geçtiğini söylemek mümkündür486. Türk Eximbank’ı ele 

alındığında, Banka herhangi bir banka veya ihracat kredi sigortası kuruluşu gibi 

kendi adına işlem yaptığı gibi, Türkiye açısından önem taşıyan ülkelerdeki projeleri 

de desteklemektedir. Kararlar ise herhangi bir anonim şirkette olduğu gibi yönetim 

kurulu tarafından alınmaktadır. Diğer taraftan, “Tümüyle Devlete Ait, Ancak Bir 

Kamu Kuruluşu ya da Bir Kamu Fonu” büyük riskler ve ulusal çıkarlar ile ilgili 

belirli sigortaları doğrudan devlet hesabına yapmaya yetkili kılınmış kuruluş olarak 

nitelendirildiğinde, Türk Eximbank’ın ülke kredilerinin sadece bir bölümü bu tanıma 

girmektedir. Ancak, aşağıda da görüleceği üzere487, Türk Eximbank’ın banka 

işlemleri yalnız sigorta ile ilgili olmadığı, kredi ve garanti işlemlerini de 

kapsamaktadır488. Ayrıca, 3332 sayılı Kanunun 4. maddesinin C. bendi uyarınca da 

Banka’nın politik riskler nedeniyle kredi, sigorta ve garanti işlemlerinden 

doğabilecek zararları Hazine’ce karşılandığı belirtilmektedir489. Dolayısıyla, Türk 

Eximbank’ın ikinci tanıma uyduğu söylenebilir. Bunun gibi, yine de Türk 

Eximbank’ın bir anonim ortaklık olduğu hususu dikkate alınarak, Türkiye İhracat 

Kredi Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi’ne de bakıldığında, Türk 

Eximbank’ın tümüyle devlete ait, ancak bir kamu kuruluşu ya da bir kamu fonu 

olarak faaliyet gösterdiği söylenebilir. Zira “Bankanın Sermayesi” başlıklı 9. 

                                                 
486 “Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; 
kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen 
görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki 
şubeleri” olarak tanımlanmaktadır. Bu yönde bkz. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ‘Tanımlar ve 
Kısaltmalar’ başlıklı 3. m.  
487 Bkz. aşa. s. 166 vd.  
488 Türk Eximbank Dünya’da hem sigorta hem de kredi işlevini bir arada yerine getiren sınırlı sayıdaki 
ihracat finansmanı kuruluşlarından biridir. Bunlardan biri de Amerikan Eximbank’tır. Söz konusu 
bankaca sunulan hizmetler için bkz. bankanın resmî web sayfası:   
http://www.exim.gov/products/index.cfm Erişim tarihi: 22.07.2009. 
489 Türk Eximbank’ın zarar etmesi durumunda Hazine’nin zarara katlandığı da görülmüştür. Bkz yuk 
s. 72 dn 250. Bu durum sürekli olmamakla berber, burada güdülen amacın Devlet’in kurumun ayakta 
kalabilmesi için destekte bulunma olduğu doktrinde de vurgulanmıştır. 
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maddesi şöyle düzenlenmiştir: “Bankanın sermayesi 1.000.000.000,00 Yeni Türk 

Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 YTL değerinde 1.000.000.000 adet nama yazılı 

hisseye ayrılmış olup, tamamı başlangıçta Hazine'ce taahhüt edilmiştir.”  Dolayısıyla 

mevcut durumda bankanın tamamının başlangıçta Hazine’ye ait olduğu, yönetim 

kurulu başkanı ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının payının bulunmadığı 

bilinmektedir490. Keza, “Kuruluş” başlıklı 1. maddesinde: “… DYB tüzel kişiliği 

devam etmek suretiyle, özel hukuk hükümlerine tabi bir Anonim Şirket haline 

dönüştürülmüştür. Anılan Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen esaslar, Türk 

Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu göz önünde tutularak hazırlanan bu ana 

sözleşme…” denildiğine göre bir anonim şirket statüsünde ve dolayısıyla bir kamu 

bankası olarak nitelendirilmesi mümkündür. Ancak yukarıdaki açıklamaların 

karşısında, Türk Eximbank’ın hisselerinin Hazine’ye ait olan (A) grubu hisselerin % 

51, kamu ve özel sektör bankaları ve benzeri finansman kuruluşları ile sigorta 

şirketleri ve diğer gerçek ve tüzel kişilere  % 49 oranında (B) devredilebileceği Ana 

Sözleşme’de yer almaktadır (A.S. m. 9). Ayrıca toplanan primlerin tazminat 

ödenmesinden sonra kalan kısmının Hazine’ye iade edilip edilmeyeceği konusunda 

Ana Sözleşme’ye bakıldığında: 

“Banka yıllık safi kârının;  

A) % 5'i kanuni yedek akçeye, 

B) % 5'i Bankalar kanununun 32 nci madde 1 nci fıkrası gereğince muhtemel 

zararlar karşılığına ayrılır. 

                                                 
490 Bu yönde bkz. Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2006, s. 13; Ayrıca Türk Eximbank’ın Devlet 
Yatırım Bankası olarak 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname kapsamında nitelendirildiği ve İktisadi Devlet Teşekkülü olduğu belirtilmiştir. Bu yönde 
bkz. Tekinalp, Banka Esasları s. 136–137. Ancak anonim şirket haline dönüştürüldüğü tarihten 
itibaren 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 
uygulanmaz denilmektedir, bu yönde bkz. yuk. s. 145. 
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Ayrıca ortaklara, safi kârın % 8'i kadar birinci temettü hissesi ayrıldıktan 

sonra, kalan kârdan ortaklara ikinci temettü dağıtılması kararlaştırılacak olursa, 

ikinci temettü olarak dağıtılacak kârın % 10'u kanuni yedek akçeye ilave olunur. 

Ancak safi kârdan ortaklara birinci temettü hissesi olarak ayrılacak miktar ödenmiş 

sermayenin % 5'ini geçemez. Ortaklara temettü dağıtımı ödenmiş sermaye içindeki 

hisseleri nispetinde yapılır. Bakiyeden % 20 birinci tertip fevkalade yedek akçeye 

ayrıldıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu’nun 469 ncu madde 2 nci fıkrasına göre 

genel kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci tertip fevkalade yedek akçe 

ayrılması, kalan kârın, ortaklara dağıtılması, fevkalade yedek akçe olarak ayrılması, 

% 5'ine kadar olan kısmının personelin brüt 2 aylık temel ücretini geçmemek üzere 

temettüden hisse olarak personele dağıtılması veya başka şekilde tevzi edilmesi genel 

kurulca kararlaştırılır” yönünde bir hükmüne rastlanmaktadır (A.S. m. 54).  

Dolayısıyla, kârın dağıtımında Hazine’nin de bir ortak olduğundan kârdan bir 

payının olacağı gibi, % 49 oranında (B) hisselerine sahip diğer gerçek ve tüzel 

kişilerin de payı olacaktır. Bu durumda Türk Eximbank’ın devletin de ortak olduğu 

bir şirket (Devlet Şirketi) şeklinde algılanmasını da beraberinde getirmektedir.  

Bu açıklamalardan yola çıkarak Türk Eximbank’ın yukarıda tanımlanan beş 

modelden ikinci sırada yer alan “Tümüyle Devlete ait Bir Kamu Kuruluşu (Bankası)” 

ile sermayenin yarısının devlete diğer yarısından az olan kısmının özel kişilere de 

devredilebileceğinden ve “Devletin Şirketi” özelliklerini taşımasından dolayı üçüncü 

sırada yer alan “Devlet Adına ve Onun Hesabına Hareket Eden Bir Sigorta Ortaklığı 

ya da Banka Kuruluşu” arasında, her iki modelin özelliklerini taşıdığı söylenebilir. 
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§ 2- TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) 

 

I. Banka Tarihçesi  

 

Türkiye’de ihracat kredi sigortası konusunda İktisadî Koordinasyon 

Heyeti’nin 15.06.1959 tarih ve 354 sayılı kararı ile başlayan kanun çalışmaları birçok 

kez hükümet değişiklikleri nedenlerinden dolayı kanunlaşamamıştır491. 23.03.1987 

tarihinde 3332 sayılı Kanunun 2. maddesiyle “İhracatın Teşviki” başlığı ile Bakanlar 

Kurulu’na, Devlet Yatırım Bankası’nın, mal ve hizmetlerin ithalât ve ihracatının 

kredilendirilmesi, finansmanı, desteklenmesi, sigorta ve garanti edilmesi konularında 

özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek üzere 

yeniden düzenleme yetkisi verilmiştir492. Maddenin devamında;  “Devlet Yatırım 

Bankası’nın tüzel kişiliğinin devam etmesi suretiyle anonim şirket nev'ine 

dönüştürülmesi ile ilgili esaslar, intikal hükümleri, bankanın ilgili olduğu bakanlığın 

tespiti, bankanın unvanı, maksat ve iştigal konuları, sermaye yapısı, yönetim ve 

temsili, organlarının teşkili, atama ve seçilme usulleri, görev ve yetkileri, 

denetlenmesi ve tasfiyesi ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir” 

denilmiştir. Sonuçta Devlet Yatırım Bankası’nın Türkiye İhracat Kredi Bankası 

A.Ş./Türk Eximbank olarak, 31 Mart 1987 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 3332 

sayılı Kanun’un verdiği yetkiye istinaden 21 Ağustos 1987 tarihli Resmî Gazete’de 

yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, 

ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette 

                                                 
491 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. AYHAN A.: “İhracat Kredi Sigortasıyla İlgili Yasal 
Çalışmalar”, İhracat Kredi Sigortası Semineri, Ankara: A.İ.T.İ.A. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek 
Okulu, 1981, s. 165.  
492 Devlet Yatırım Bankası, 07.8.1989 gün ve 89/14425 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile Türkiye 
İhracat Kredi Bankası A.Ş. adıyla yeniden düzenlenmiştir (Bkz. R. G. 25.8.1989–20263). 
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paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması yurt dışında 

yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının 

desteklenerek teşvik edilmesi Türk Eximbank'ın temel amaçları arasında yer 

almaktadır493. Bu doğrultuda Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik 

unsuru olan Türk Eximbank, ihracata yönelik üretim yapan imalâtçıları ve yurt 

dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdî ve 

gayri nakdî kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemekle kalmayıp, 

ihracatın istikrarlı bir şekilde artırılması için, kaynakların doğru olarak 

kullandırılması ve tüm ihracatçılara uygun vade ve maliyette finansman imkânı 

sağlanmakta ve bu şekilde yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ile 

yatırımcılara uluslararası piyasada rekabet edebilirliğini güçlü kılmaktadır494. 

Bununla birlikte, Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin resmî destekli 

ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak, aynı çatı altında kredi, garanti ve sigorta 

işlemlerini toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerinde bir bütünlük 

oluşturarak hem bürokratik hem de pratik anlamda kolaylık sağlamaktadır495. 

Bunların yanı sıra, 1989 yılında Türk Eximbank bünyesinde ihracat kredi 

sigortası programlarının uygulanmasına başlanmış olması ile ihracatçı firmaların 

ihraç ettiği mal bedellerini, ticarî ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat 

altına alınmıştır. Ayrıca bu programlar sayesinde sigortalı firmaların gerek Türk 

Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticarî bankalara temlik 

edilmesi, gerek kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da, 

                                                 
493 Bkz. Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2006, s. 13. 
494 Türk Eximbank Faaliyet Raporu,  Ankara 2002, s. 10. 
495 Konu için bkz. http://www.eximbank.gov.tr/html_files/kisaeximbankpg.htm Erişim tarihi: 
07.02.2008; Kolaylıklardan bahsederken, günün koşullarına göre gerekli değişikler yapılarak 
ihracatçıya karşı esnek davranışları da uygulamada görülmektedir. Örneğin, yıl boyunca kısa vadeli 
ihracat kredi uygulamalarında sektörden gelen taleplerin karşılanmasına yönelik 2001 yılında yaşanan 
ekonomik krizin etkilerini azaltılmasına bağlı olan fon maliyetlerinin ve piyasa faiz oranlarındaki 
düşüş dikkate alınmış ve yıl içinde kredi faiz oranları indirilmiştir. Konu ayrıntıları için bkz. Türk 
Eximbank Faaliyet Raporu,  Ankara 2002,  s. 11 vd.                                                                         
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isterse Türk Eximbank onayı ile ticarî bankalarda ıskonto ettirilmesi, hem sevk 

öncesi, hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkanı sağlanmıştır496. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, Eximbank’ın uyguladığı programları, genel 

olarak, kredi ve sigorta programları olmak üzere, ikili bir ayrıma tabi tutulmaktadır. 

Günümüzde Türk Eximbank bünyesinde uygulanmakta olan kredi ve sigorta 

programları aşağıda açıklanmıştır497.  

 

II. Türk Eximbank’ın Amacı ve Yönetimi  

 

A- Genel Olarak 

 

Türk İhracat Kredi Bankası’nın (Eximbank) Azerbaycan’a model olarak 

alınabilmesi ve söz konusu bankanın daha yakından tanınması için öncelikle 

bankanın amacı, yönetim yapısı, faaliyetleri gibi konulara değinmek gerekir. 

Bununla birlikte, Türk Eximbank bir banka olarak görünmesinin yanı sıra, bir sigorta 

kuruluşu olarak algılandığında iç ve dış organizasyonun olması gerektiği doktrinde 

vurgulanmıştır. İç organizasyon olarak; kanunî organların (genel kurul, yönetim 

kurulu vs), geleneksel servisler (genel müdürlük, hukuk, muhasebe servisleri vs), 

teknik servisler (aktüarya servisi, reasürans servisi, hasar ve tahsilât servisi vs) olarak 

üç kısma ayrılmaktadır. Buna karşılık, dış organizasyon denildiğinde, burada iki 

esasa göre dış organizasyonun kurulması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre; sigorta 

kuruluşu, “şube esası” ve “bağımsız acentelik esası”na göre hizmetlerini yürütür. 

Şube (bağımlı acente) esasında sigorta kuruluşu, şubeler açarak hizmetleri memurları 

                                                 
496  http://www.eximbank.gov.tr/html_files/ihkrdsig.htm  Erişim tarihi: 07.02.2008. 
497 Bu konuda açıklamalar için bkz. aşa. s. 165 vd.  
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ile maaş karşılığında; acente esasında ise, (bağımsız acente) üretim ağını kurarak 

komisyon karşılığında yürütüldüğü vurgulanmıştır498. 

 

B- Amacı ve Faaliyet Alanı  

 

Türk Eximbank’ın faaliyetleri bakımından kuruluşunu düzenleyen 3332 sayılı 

Kanun’un yanı sıra, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine de tabidir. 

Bankacılık Kanunu çerçevesinde “kalkınma ve yatırım bankaları” grubunda yer alan 

Türk Eximbank, aynı zamanda uluslararası kredi ve yatırım sigortası kuruluşları 

birliği Berne Union üyesi olduğundan, ihracat kredi sigortası faaliyetlerinde Berne 

Union ile yakın bir iş birliği içerisindedir. Bu nedenle de Türk Eximbank 

sektöründeki mevduat bankalarının yanı sıra, diğer kalkınma ve yatırım 

bankalarından farklılık arz etmektedir. Bunlara ek olarak Türkiye Bankalar Birliği 

Yönetim Kurulu’nda da bu grubun temsilcisi olarak görev yapmanın yanı sıra, Türk 

Eximbank, Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), OECD ihracat kredileri ve 

Kredi Garantileri Grubu  (İKG) ile katılımcılar grubu üyeliklerinden, A.B. ve 

Gümrük Birliği anlaşmasından ve A.B. müktesebatına uyum çalışmalarından 

kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, uyguladıkları programlarda DTÖ, OECD 

ve A.B. normları ile diğer uluslararası düzenlemelere uygun hareket etme 

zorunluluğu vardır499.  

Türk Eximbank’ın amacı ve faaliyet alanı Ana Sözleşme’nin 7. maddesinde 

açık bir şekilde yer almıştır. Buna göre: “Türk Eximbank ülkenin ihracatının 

geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni 

                                                 
498 Bu konuda bkz. Karayalçın, a.g.e., s. 49–51. 
499 Bu yönde bkz. Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2006, s. 17. 
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pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, 

girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet 

gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve 

güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat veya döviz 

kazandırma maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek 

teşvik edilmesi amacıyla kurulmuştur” (A.S. m. 7). Bankanın amacını 

gerçekleştirmek üzere yapabileceği faaliyetler yine aynı maddenin devamında 

verilmiştir. Buna göre, Türk Eximbank aşağıdaki faaliyetleri yapabilir:  

— Mal ve hizmet ihracatını, sevk öncesi ve sonrası aşamalarında kısa, orta 

ve uzun vadeli alıcı ve/ veya satıcı kredileri ve diğer krediler ile finanse eder, 

— İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıların yurt içi ve yurt dışı banka ve 

finans kurumlarından sağlayacakları krediler için garantiler verir,  

— Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile dış yatırımların geliştirilmesi için 

kredi açar, finansmanına katılır, sigorta ve garanti sağlar,  

— Mal ve hizmet ihracatında, ihracatçıların ticarî ve siyasî riskler nedeniyle 

ortaya çıkabilecek zararlarını teminat altına almak ve ihracatçılara bu konuda 

güvenceler sağlamak suretiyle ihracatı teşvik etmek üzere ihracat kredi sigortası 

yapar, garanti verir,  

— Yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kurumlarına ihracata yönelik 

krediler açar, garantiler verir,  

— Yurt dışına yapılacak finansal kiralama işlemlerini kredilendirebilir ve bu 

konuda garanti verebilir, 

— İhracat veya döviz kazandırma amacına yönelik olarak yurt içi yatırım 

malı imalat ve satışını kredilendirebilir, 

— Yurt içi ve yurt dışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye 

piyasalarından kaynak sağlar, 
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— 1.2.1985 tarihli Ana Statü ile DYB’na verilen görevleri bu ana 

sözleşmenin geçici 1. maddesine göre yerine getirir, 

— Sigorta acenteliği yapabilir, 

— Resmî ve özel kurum, kuruluş ve bankalar ile kredi açtığı, finansmanına 

katıldığı, garanti verdiği ve sigorta ettiği gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlardan 

faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi isteyebilir, kredi, garanti ve sigorta 

ilişkisi olan müşterilerinin uygulamalarını takip ve kontrol edebilir,  

— Banka kendi ihtiyacı için gayrimenkullere sahip olabileceği/ 

kiralayabileceği gibi, alacaklarının tasfiyesi amacıyla da gayrimenkuller iktisap 

edebilir. Ayrıca Banka, açılan kredi ve verilen garantiler karşılığında gayrimenkul 

ipoteği de dâhil olmak üzere her türlü teminatları alabilir,  

— Döviz pozisyonu tutar, döviz fonları bulundurur, her türlü kambiyo 

işlemleri yapar, 

— T.C. Merkez Bankasından avans ve reeskont kredileri alabilir, TL ve/ 

veya döviz üzerinden menkul kıymet ihraç edebilir,  

— Banka kuruluş amacına dönük faaliyette bulunacak olan kurulmuş ve 

kurulacak şirketlere iştirak edebilir, menkul kıymetler satın alabilir, satar ve satışına 

aracılık edebilir,  

— Banka fonksiyonlarını yerine getirmek için, araştırma, geliştirme ve 

teknik eğitim çalışmaları yapar veya yaptırır, teknik yardım verir,  

— Amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olacak her türlü iş ve işlemleri 

yapabilir. 
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C- Yönetimi ve Temsili 

 

Türk Eximbank’ın organları; genel kurul, yönetim kurulu, genel müdürlük, 

kredi komitesi, denetim kuruludur (A.S. m. 14). Yönetime ilişkin organizasyon 

şeması aşağıda sunulmaktadır:  
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Kaynak: http://www. Eximbank.gov.tr/html_files/organizasyon.htm 
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1. Genel Kurul 

 

Türk Eximbank niteliği itibarıyla bir anonim şirket olduğundan hareketle, 

anonim şirketteki yapının burada da geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Keza 

Türk Eximbank Ana Sözleşmesi’nde bu yönde hüküm vardır. Buna göre; “Türk 

Eximbank Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre oluşur ve ortak 

sayısı Anonim Şirketlerin Kuruluşu için gerekli sayıya ulaştığı zaman faaliyete 

geçer” denilmektedir. (A.S. m. 15). Genel kurulun, ana sözleşme ile düzenlenen 

hususlar dışında, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen görevleri yapacağı ve yetkileri 

kullanacağı hususu yine Türk Eximbank Ana Sözleşme’nin 16. maddesinde hüküm 

altına alınmıştır500. Diğer yandan Türk Bankacılık Kanunu açısından bakıldığında, 

bankaların genel kurullarına ilişkin özel bir düzenleme bulunmadığının ve burada 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin banka genel kurullarına da uygulanması gerektiği 

doktrinde vurgulanmıştır501. Dolayısıyla Türk Eximbank’ın genel kurulunun, Türk 

Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ilişkin hükümleri açısından incelenmesi 

gerekmektedir. 

Her bir anonim şirketin kanunen zorunlu organlarından bir olan genel kurul, 

karar organı niteliğini taşımaktadır502. Dolayısıyla genel kurul, kural olarak, bütün 

pay sahiplerinin katılabildiği, kanun ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde 

verdikleri oylarıyla, ortaklık işlerine ilişkin haklarını kullandıkları tek organdır.503 

Genel kurulun, bir üst kurul olarak algılanmaması gerektiği, pay sahiplerinden oluşan 

                                                 
500 Genel kurulun yetkileri T.T.K.un anonim şirketlere ilişkin 385. (Ana sözleşmenin değiştirilmesi 
hususu), 391. ve 396. (Esas sermayenin artırılması veya azaltılması hususları), 394. (Yeni payların 
alınması hususu) maddelerinde düzenlenmiştir. 
501 Bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 165. 
502 Bu yönde bkz. SAKA, Z.: Anonim Ortaklılarda Genel Kurul, İstanbul 2004, s. 48. 
503 Bkz. Saka, a.g.e., s. 49. 
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bir iç organ olarak nitelendirilmesi gerektiği doktrinde vurgulanmıştır504. Burada 

üyelerin iç iradelerinin açıklanması genel kurul kararı şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Genel kurul kararı denildiğinde ise, genel kurul olarak toplanan pay sahiplerinin veya 

temsilcilerinin oylarıyla meydana gelen, kural olarak, ortaklık içi ilişkisinde ve 

istisnaî olarak da dış ilişkisinde hukukî sonuç sağlama amacına yönelik olan ortaklık 

irade beyanı olduğu doktrinde tanımlanmıştır505.  

Genel kurulun başlıca yetkileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:  

⎯ Ana sözleşmenin değiştirilmesi; kanunda aksi kararlaştırılmamışsa, genel 

kurul kanunen belirlenen şartlar çerçevesinde, ana sözleşmenin bütün hükümlerini 

değiştirebilir (T.T.K. m. 385/I). 

⎯ Organların seçimi, görevden alınması ve ibrası; anonim ortaklılarda 

yönetim kurulu, deneticiler, tasfiye memurlarını genel kurul seçer (T.T.K. m. 369/I.- 

4.). Genel kurul, hem organ hem özel denetici seçme hakkında sahiptir (T.T.K. m. 

348/I). Özel deneticinin doğrudan genel kurul tarafından seçilebileceği gibi, 

azınlığın506 istemi üzerine de seçilmesi mümkündür. Ancak azınlığın özel denetici 

seçme istemi genel kurulunca reddedilmesi üzerine, gerekli şartların da varlığı 

halinde bu seçim mahkeme tarafından yapılır (T.T.K. m. 348/II). Bunun yanı sıra 

genel kurul, seçilen yönetim kurulu üyelerinin ortaklıkla işlem ve rekabet yasağının 

kaldırılması karını da verebilir (T.T.K. m. 334–335)507. Son olarak genel kurul, 

yönetim kurulu üyelerini, müdürleri ve deneticileri ibra edebilir (T.T.K. m. 380). 
                                                 
504  POROY, R./ TEKİNALP, Ü./ ÇAMOĞLU, E.: Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, İstanbul 
2009, s. 405. 
505 Bu yönde bkz.  MOROĞLU, E.: Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 
İstanbul 2009, s. 6. 
506 Azınlık hakları demek, kanun veya ana sözleşme ile, esas sermayenin en az onda biri oranında 
paya sahip olan ortak veya ortaklara tanınan haklardır. Tanım ve bu konuda  geniş bilgi için bkz. 
AYAN, Ö.: Limited Ortaklıklarda Azınlık Pay Sahiplerinin Genel Kurulu Toplantıya Çağırma, 
Gündeme Madde Eklenmesini İsteme ve Sorumluluk Davası Açma Hakları, İzmir 2004, s. 8 vd. 
507 Bankalarda yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması Bankacılık düzenleme ve Denetleme 
Kurulunun yetkisindedir T.T.K. m. 334/II, Bank. K. m. 14/ I. (a) b.  
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Burada ibra kararı demek, yönetim kurulunun ilgili hesap dönemindeki bütün 

işlemlerin hukukî ve iktisadî sonuçlarının genel kurul tarafından onaylandığı 

anlamını taşımaktadır508. Böylece ortaklığın ibra kararıyla yönetim kurulu üyeleri ile 

müdürler ve deneticilerin, karşı bir alacak talep etme hakları kalmayacaktır509. 

⎯ Hesapların onaylanması; genel kurul toplandığı her hesap dönemi bir 

yıldır (T.T.K. m. 364/I). Bu oğlan toplantı şeklindir. Birde olağanüstü genel kurul 

toplantısı vardır (T.T.K. m. 364/III). Bu toplantı her hangi bir süreye bağlı olmadan, 

anonim şirketin gerektirdiği durumlarda söz konusu olmaktadır510. Her yıl sonunda 

bilanço, kâr zarar hesabı, yıllık rapor ve sâfi kazancın nasıl dağıtılacağı konusundaki 

teklifler, yönetim kurulu ve denetici raporları, onay için genel kurula sunulur (T.T.K. 

m. 362/I). 

Genel kurul kararı ile oyların birbirine karıştırmaması gerekir. Zira oy, 

kurucu bir haktır. Oysa karar, ortakların veya temsilcilerin iradelerini temsil eden 

fiiller ile, yani oylarla oluşmaktadır. Diğer bir ifade ile karar, oyla etkinleşen bireysel 

iradenin, ortaklık iradesine dönüşüp, kurumsal biçim haline döşmüş halidir511.  

 Genel kurula pay sahipleri, kural olarak, aslen veya temsilci aracılığı ile 

katılırlar ve gündem maddeleri hakkındaki görüşlerini oy kullanarak genel kurul 

yetkisindeki kararları alırlar (T.T.K. m. 370/II).512 Her pay sahibinin bir oy hakkı 

olduğuna göre, her bir pay sahibinin, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı 

vardır (T.T.K. m. 373/I). 

                                                 
508 Bu yönde bkz. ANSAY, T. : Anonim Şirketler Hukuku, Ankara 1982, s. 149. 
509 İbranın Arapça bir kelime olduğu ve kelime anlamı ile beraat etme, borçtan kurtarma gibi birçok 
anlam taşıdığına ilişkin bkz. Yılmaz, E.: Hukuk Sözlüğü, s. 507; Ayrıca ibra konusunda geniş bilgi 
için bkz. ÇELİK, A.: Anonim Ortaklılarda  Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, Ankara 2007, s. 47 vd. 
510 Bu yönde Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e., s. 405. 
511 Bu yönde bkz. Saka, a.g.e., s. 54. 
512 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e., s. 405. 
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 Türk Eximbank’ın yönetimine ilişkin bilgiler bankanın ana sözleşmesinde 

ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Banka genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak 

toplanır. Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesinde genel kurulun adi toplantıya 

daveti, Türk Ticaret Kanunu’nun 366. maddesinde ise olağanüstü toplantıya daveti 

düzenlemiştir (A.S. m. 15). Ayrıca toplantıya ilişkin usul ve diğer konular yine hem 

Türk Ticaret Kanunu, hem de Türk Eximbank Ana Sözleşmesi’nde hüküm altına 

alınmıştır. Olağan genel kurul bankanın hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde 

ve yılda en az bir kere toplanır (A.S. m. 15). Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu’nun 

369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel 

kurullar banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu 

ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Genel kurul 

kararları, toplantıda hazır bulunmayan veya muhalif oy veren pay sahipleri hakkında 

da hüküm ifade eder (A.S. m. 15). Türk Eximbank genel kurul toplantısı gündeminde 

yer almayan konuların görüşülmeyeceği Türk Eximbank Ana Sözleşmesi’nin 21. 

maddesinin son cümlesinde yer almaktadır. Bu durumda gündeme bağlılık ilkesinin 

bir sonucudur (T.T.K. m. 369/II). Türk Eximbank Ana Sözleşmesi’nin 24. 

maddesinin Türk Ticaret Kanunu’nun 372. maddesine paralel bir şekilde kaleme 

alındığı ve toplantı nisabının ortaklık sermayesini en az dörtte birini temsil eden pay 

sahiplerinin iştirakiyle toplanacağı belirtilmiştir. Kararlar ise oy çokluğu ile 

alınacaktır. Dolayısıyla nisap konusundaki hükümler Türk Ticaret Kanunu ve Türk 

Eximbank Ana Sözleşmesi’nde paralel bir şekilde düzenlenmiştir (T.T.K. m. 378/I, 

A.S. m. 26). Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgi kararlarda üçte iki 

çoğunluğunun aradığı ana sözleşmenin 26. maddesinin son cümlesinde yer aldığı 

halde, Türk Ticaret Kanunu’nun 388. maddesinin II. fıkrasında kaleme alınmıştır. 
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Bununla birlikte, genel kurul sonunda banka bilânçoları ve kâr zarar defterlerinin 

deneticilerce onaylı birer örneği, genel kurul tutanakları ve genel kurulca hazır 

bulunan hissedarların isim ve pay miktarını gösteren cetvelden dörder nüsha, genel 

kurulun toplandığı tarihten itibaren bir ay içinde yönetim kurulu ve deneticilerin 

raporları ile birlikte Hazine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankasına 

gönderilmesi gerekecektir (A.S. 32). 

 

2. Yönetim Kurulu 

 

Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu esas organlardan olup, eksikliği ise 

ortaklığın fesih nedenleri arasında sayılmaktadır (T.T.K. m. 435). Yönetim kurulu, 

anonim şirketin geniş anlamda yönetim ve temsil organı olarak ifade edilmektedir 

(T.T.K. m. 317)513. Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketlerin yönetim kurulu 

üyelerinin en az üç kişiden oluşacağı hükme bağlanmasına karşılık (T.T.K. m. 312/I), 

Bankacılık Kanunu’nda bankaların yönetim kurularının beş kişiden az olmayacağı 

belirtilmiştir (Bank. K. m. 23/1). Dolayısıyla kanun koyucu, bankalar açısından Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerinden farklı olarak, bankaların büyük sermayeleri 

yönettikleri ve toplumun menfaatlerini yakından ilgilendirdiği düşüncesiyle olsa 

gerek, yönetim kurulu üye sayını en az beş kişiyle sınırlamıştır. Bankalarda alt 

sınırına uymak şartıyla beş kişiden fazla olabileceğine ve bu sınırın genel kurul 

kararıyla serbestçe belirlenebileceği doktrinde vurgulanmıştır514. Türk Eximbank’ın 

yönetim kuruluna ilişkin hükümleri Türk Eximbank Ana Sözleşmesi’nin 33–40. 

maddelerinde düzenlenmiştir. Türk Eximbank Ana Sözleşmesi’nin 33. maddesinde 

                                                 
513 Bu şekilde ifade için bkz. Saka, a.g.e, s. 48; Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e., s. 302. 
514 Bu yönde bkz. Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e., s. 303; Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 174. 
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bankanın yedi kişilik yönetim kurulu tarafından yönetildiği düzenlenmiştir. Buna 

göre Türk Eximbank’ın yönetim kurulunun, banka genel müdürü veya vekili dışında 

kalan altı üyesinden dördünün (A) grubu hissedarlar arasından, iki üyesinin (B) 

grubu hissedarlar arasından genel kurulca seçileceği belirtilmektedir. Yönetim kurulu 

üyelerini secimi genel kurulun devredilemeyen yetkileri arasında nitelendirilmiştir 

(T.T.K. m. 312/I. f.)515. Bankalarda ilk yönetim kurulu ana sözleşme ile atandığı ve 

seçimde yetkili organın genel kurul olduğu belirtilmiştir516. Türk Eximbank’ta 

yönetim kurulu, genel müdür dışındaki üyeleri arasından, bir başkan ve bir başkan 

vekili seçer. Türk Eximbank Ana Sözleşmesi’nin 34. maddesinde belirtilen şartları 

haiz kamu görevlilerinden Başbakanlıkça uygun görülenler Hazine paylarını 

temsilen, asli görevleri üzerlerinde kalmak şartıyla, ek görev olarak yönetim kurulu 

üyeliklerine seçilebilirler. Ortakların sayısının anonim şirketlerin kuruluşu için 

gerekli sayıya ulaşıncaya kadar ve yönetim kurulu üyelerinin tamamının Hazine 

paylarını temsilen atanmaları süresince, başkan ve başkan vekili tarafından, yönetim 

kurulu üyeleri arasından seçilir (A.S. m. 33). Yönetim kuruluna genel kurulca seçilen 

veya atanan üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden 

seçilebilirler (A.S. m. 35). Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki, bankalarda diğer 

anonim ortaklıklarından faklı olarak yönetim kurulu üyeliğine seçilebilme şartları 

daha da ağırlaştırılmıştır517. Örneğin her hangi bir anonim ortaklık yönetim kurulu 

üyesi olunabilmesi (üyeliği düşüren nedenler) için; iflas, hacir altına alınmama, ağır 

hapis cezası ile mahkûmiyetin olmaması gibi şartlar sırlanırken (T.T.K. m. 315/II), 

bir bankanın yönetim kurulu üyesi olunabilmesi için; yukarıdaki şartların yanı sıra, 

                                                 
515 Bu yönde bkz. Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e., s. 320; Ancak bazı durumlar var ki, yönetim 
kurulu üyeleri sözleşme ile, kamu tüzel kişileri tarafından vs. seçilebilmeleri mümkündür. Bu konuda 
geniş bilgi için bkz. Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e., s. 321–322. 
516 Bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 174. 
517 Bu yönde bkz. Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e., s. 323.  
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yarıdan bir fazlasının hukuk, iktisat, işletme gibi lisans eğitimi almış olmaları ve 

bankacılık veya işletmecilik alanlarında en az on yıllık deneyime sahip olma 

şartlarını aramaktadır (Bank. K. m. 23, m. 25). Türk Eximbank’ta yönetim kurulunun 

görev ve yetkileri Türk Eximbank Ana Sözleşmesi’nin 37. maddesinde açık bir 

şekilde sıralanmıştır. Bununla birlikte, yönetim kurulunun yetkilerinin bir bölümü, 

sorumlulukları yine kendilerinde kalmak şartı ile, genel müdüre devredilmesi 

mümkündür (A.S. 37/ II. ve III f.). Bu durum Türk Ticaret Kanunu’nun 342. 

maddesine uygun olarak düzenlendiği söylenebilir. Bunun yanı sıra, her ne kadar ana 

sözleşmede düzenlenmemişse de, yönetim kurulu üyelerinin ortaklık işlerini 

görülmesinde özen borçlarının olduğu doktrinde vurgulanmıştır518. Keza Türk 

Ticaret Kanunu’nun 320. maddesinde bu konu atıf519 yoluyla düzenlemiş olup, Türk 

Eximbank yönetim kurulunun da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. 

 

a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları 

 

Türk Ticaret Kanunu’ndan farklı olarak, Bankacılık Kanunu anonim şirket 

şeklinde kurulan bankaların zorunlu organları arasında genel müdürlüğü şart 

koşulmuştur (Bank. K. m. 25). Türk Eximbank Ana Sözleşmesi’nde Banka genel 

müdürlüğü; genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bağlı birimlerden oluştuğu 

hükme bağlanmıştır (A.S. m. 41). 

Türk Ticaret Kanun’un 342. maddesinde yer alan genel müdür ve 

yardımcıları kanunî organ olmayıp, sadece icraî müdürler anlamında kullanıldığı 

                                                 
518 Bkz. ÇAMOĞLU, E.: Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukukî Sorumluluğu, 
İstanbul 2007, s. 65 vd . 
519  “Şirket işlerini ücretle yönetim eden şerik tıpkı vekil gibi me’sul olur”  B.K. m. 528/II. 
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doktrinde vurgulanmıştır520. Bankacılık Kanunu’na göre genel müdürler; hukuk, 

iktisat, işletme, kamu yönetimi ve dengi okullarda en az lisans düzeyinde eğitim 

görmüş olmak, mühendislik alanında lisans düzeyinde eğitim görmüş olanlar ise, 

belirlenen alanlarda lisansüstü bir programdan mezun olmak ve bankacılık veya 

işletmecilik alanlarında en az on yıl meslekî deneyime sahip olmalarıdırlar (Bank. K. 

m. 25/I). Bankacılık Kanunu’nda ne genel müdürün ne de yardımcılarının görevleri 

hakkında bir hüküm olmakla beraber, Yıllık Faaliyet Raporları Yönetmeliği (m. 8) 

ile İç Sistemler Yönetmeliği’nde (m. 8)  bu konuda hükümler yer almaktadır. Buna 

göre; genel müdürün ve de yardımcılarının sorumlu oldukları bölümleri yönetmek, 

eşgüdümü sağlamak, iç sistemler bağlamında kendisilerine bırakılan görevleri ifa 

etmek, bankanın karşı karşıya kaldığı riskleri yönetim kuruluna bildirmek, yönetim 

kurulu strateji ve planları uygulamak gibi görev ve yetkileri vardır521. Banka genel 

müdürü, ilgili Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile üç yıl süre için atanır. 

Genel müdür olarak atanabilmek için 3182522 sayılı Bankalar Kanunu’nda belirtilen 

şartlar aranır. Genel müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması halinde, yeni atama 

yapılıncaya kadar ilgili Bakan tarafından bir vekil atanır (A.S. m. 42). Genel müdür 

yardımcıların da genel müdürler için öngörülen alanlarda asgarî lisans düzeyinde 

öğrenim görmüş olmak ve en az yedi yıllık meslekî tecrübeye sahip bulunmaları 

gerekmektedir (Bank. K. m. 25/II). 

Genel müdür yardımcıları, banka genel müdürünün önerisi üzerine yönetim 

kurulu kararı ile atanır. Genel müdür yardımcılarının sayısı bankanın genel iş hacmi 

göz önünde bulundurularak yönetim kurulunca belirlenir. Genel müdür yardımcıları 

                                                 
520  Bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 177. 
521  Bu konuda geniş bilgi için bkz. ibid., s. 177 vd. 
522 Türk Eximbank Anasözleşmesi’ndeki metinde eski sayı yer almaktadır. Son çıkan Bankalar 
Kanunu’nun sayısı 5411’dir. 
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arasındaki iş bölümü genel müdür tarafından yapılır. Genel müdür yardımcısı 

olabilmek için, yüksek öğrenim görmüş olmak ve bankanın faaliyet alanı ile ilgili 

konularda kamu ve/ veya özel kuruluşlarda en az yedi yıl çalışmış bulunmak şarttır 

(A.S. m. 44). 

 

b) Kredi Komitesi  

 

 “Kredi Komitesi” anonim şirketler için zorunlu organ nitelediğinde 

olmadığından Türk Ticaret Kanunu’nda bu konuda bir düzenleme yer almadığı 

söylenebilir. Buna karşılık, Bankacılık Kanunu’nun 51. maddesinde “Kredi 

Komitesi”ne değinilmiştir (m. 51/II). Türk Eximbank Ana Sözleşmesi’nde, Banka 

genel müdürünün başkanlığında, ilgili iki genel müdür yardımcısından oluşan kredi 

komitesinin görevleri, yetki sınırları ve çalışma esasları yönetim kurulunca 

belirlendiği ifade edilmektedir (A.S. m. 45). Ancak burada belirtmek gerekir ki, 

Bankacılık Kanunu’nun söz konusu hükmü gereği, yönetim kurulunun kredi açma 

yetkisinin devredilme usulü öngörüldüğünden (m. 51/II. 1. c.), bu yetki devrinin 

yönetim kurulunun tamamen keyfiyetine bırakılmadığını ortaya koymaktadır523.  

 

3. Denetim Kurulu 

 

Anonim şirketlerde olduğu gibi, bankalarda da üçüncü önemli organ olan 

denetim kurulu, bankanın denetim görevini yürüten organdır524. Türk Ticaret 

Kanunu’nun 347. maddesinde düzenlenen denetim kurulu beş kişiden fazla olmamak 

üzere, bir veya birden daha fazla olarak belirlenebileceği hükme bağlanmıştır (T.T.K. 

                                                 
523 Bu yönde bkz. Güney, a.g.e., s. 23. 
524 Bu yönde bkz. Saka, a.g.e., s. 48. 
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m. 347/I)525. Bankanın denetim kurulu üç üyeden oluşur. Bu üyeler genel kurul 

tarafından seçilir. Denetçilerin yüksek öğrenim görmüş, bankacılık konusunda bilgi 

ve deneyim sahibi olmaları şarttır. Denetçiler bir yıl için seçilirler. Süreleri biten 

denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür (T.T.K. m. 347/IV. f. 1. c.). Denetçilere, 

ekonomik işler yüksek koordinasyon kurulunca belirlenen ve genel kurulca karara 

bağlanan ücret ödenir (m. 46).  

Burada üzerinde durulması gereken ve Bankacılık Kanunu’nda yer alan ve 

denetim kurulu ile karıştırılma ihtimali olan “Denetim Komitesi”dir. Bankacılık 

Kanunu’nun 24. maddesinde Türk Ticaret Kanunu’ndan farklı olarak, açıkça yönetim 

kurulunun denetim ve gözetim görevlerinden bahsedildiği ve bankaların, yönetim 

kurullarınca denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak 

üzere “Denetim Komitesi” oluşturulmasına olanak sağlanmıştır526. Denetim komitesi 

yönetim kurulunun üyelerinin oluşturduğu ve yönetim kurulu adına bankanın 

gözetimi ve iç denetimini sağlayan özel bir çalışma takımı olduğu doktrinde 

belirtilmiştir527. Denetim komitesi üyeleri “İç Sistemler Yönetmeliği”nin 6. maddesi 

gereğince tarafsız olmaları gerekmektedir. Ayrıca en az iki üyeden oluşması gereken 

denetim komitesinin, icraî görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinden arasından 

seçilir. Bu nedenledir ki, yönetim kurulu başkanı ve genel müdürün denetim 

komitesine seçilmeleri mümkün değildir528. Burada önemli olan husus, Bankacılık 

Kanunu kapsamında öngörülen denetim komitesi, anonim ortaklıklarda öngörülen ve 

                                                 
525 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda anonim şirketlerin zorunlu organı arasında sayılan denetim 
kurulu kaldırılarak, denetim görevinin tamamıyla bağımsız denetim kuruluşları ya da mesleği 
deneticilik olan serbest muhasebeci malî müşavir ya da yeminli malî müşavirlerce yapılmasını 
öngörülmesi büyük ve doğru bir yenililik olarak görülmektedir (T.T.K.Tas. m. 400/I. f.). Bu yönde 
bkz. Güney, a.g.e, s. 25. 
526 Bu yönde bkz. GÜNEY, N. A.: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukukî Sorumluluğu, 
İstanbul 2008, s. 23. 
527 Bkz. Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 178. 
528 Bu yönde bkz. Güney, a.g.e., s. 23; Tekinalp, Banka Hukuku 2009, s. 179. 
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ortaklığın zorunlu, organından biri olan denetim kurulunu yerini almamasıdır. Zira 

denetim komitesi, ayrı bir denetim kurulunun oluşmasına engel olmayacağı, tam 

aksine bankalarda diğer anonim ortaklıklarda olduğu gibi, genel kurul tarafından 

seçilen bir denetim kurulunun görev yapacağı doktrinde vurgulanmıştır529. Ayrıca 

Bankacılık Kanunun bu hükmü aksini söylemediğinden (Bank. K. m. 2/III) Türk 

Ticaret Kanunu hükümleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir530.  

Bunlara ek olarak “Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu” 

vardır. Kurul; yüksek danışma ve kredileri yönlendirme kurulu, başbakan veya 

görevlendireceği devlet bakanının başkanlığında: 

⎯ Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı,  

⎯ Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı,  

⎯ Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı,  

⎯ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, 

⎯ T.C. Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşur.  

Banka yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve genel müdürü yüksek 

danışma ve kredileri yönlendirme kurulunun tabiî üyeleridir (m. 49).  

 

III. Türk Eximbank’ın Faaliyetleri 

 

Türk Eximbank faaliyetleri; kredi ve sigorta programları, ülke kredi/garanti 

programları ve enformasyon faaliyetleri olarak özetlenebilir. Kredi programları da 

kendi aralarında; kısa vadeli ihracat kredileri, özellikli krediler, döviz kazandırıcı 

hizmetler kapsamındaki krediler, İslam Kalkınma Bankası (İ.K.B.) kaynaklı krediler 

                                                 
529 Bkz. Güney, a.g.e., s. 23 dn. 55. 
530 Bkz. ibid., s. 24. 
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ve Türk K.O.B.İ.ne tanınan teşvikler olarak sıralanabilir. Sigorta programları ise; 

kısa vadeli ihracat kredi sigortası programı ve orta ve uzun vadeli ihracat kredi 

sigortası programları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra, bankanın; 

yurt dışı enformasyon, banka içi enformasyon ve alıcı firma enformasyonu olarak 

enformasyon faaliyetinin olduğu görülmektedir531.  

Türk Eximbank faaliyetleri arasında K.O.B.İ.ne tanınan teşviklerin önemli bir 

yer tutmaktadır. Türkiye’de ülkenin gelişmesinde önemli payı olan K.O.B.İ.in etkin 

olmasına yönelik devletin ve kuruluşların çabalarının Azerbaycan’a oranla daha fazla 

olduğunu söylemek mümkündür. Zira TOBB, KOSGEB ve Türk Eximbank, ticarî 

bankaların kredi programları uygulamaları ve mevzuat açısından bakıldığında, 

K.O.B.İ.i daha geniş çapta ele aldığı görülmektedir. K.O.B.İ.ine yönelik devlet 

yardımları, 18.01.2001 tarih ve 24291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

21.12.2000 tarih ve 2000/1822 sayılı "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin 

Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar" ve 18 Şubat 2001 tarih ve 24322 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2001/1 sayılı "Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına 

İlişkin Tebliğ" çerçevesinde yürütülmektedir. Bunlara ek olarak 3624 sayılı Küçük 

ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması 

Hakkında Kanun’da belirtildiği gibi; “Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının 

karşılanmasında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin payını ve etkinliğini 

artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu 

ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta 

                                                 
531 Bankaların kullandırdığı kredi türleri ile her bir programın detayları ve 2008 yılına ait istatistiklere 
ilişkin bilgiler için bkz. Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2008 ve Türk Eximbank’ın resmî web sitesi:  
http://www.eximbank.gov.tr/html_files/menu-2.htm Erişim tarihi: 05/08/2008. Ayrıca bkz. 
AYDOĞMUŞ, İ.: Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Devlet Yardımları, Afyon 
2000, s. 151-155. 
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Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Yönetimsi Başkanlığı kurulmuştur” (m.1). 

Maddenin devamından da görüleceği üzere, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir 

kamu kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine 

tabidir” denilmek suretiyle K.O.B.İ.in desteklenmesi için ilgili Bakanlığa bağlı bir 

kamu kuruluşu olan KOSGEB oluşturulmuştur. Azerbaycan ile kıyaslandığında 

K.O.B.İ.in yönetiminin böyle bir merkezî yönetim yerine, icra hâkimliklerine 

(valiliklere) bırakılması, sübjektif kıstasların ön planda tutulmasına ve farklı 

uygulamalara yol açacağı kuşkusuzdur. Türkiye’de bütün kuruluşların yeknesak 

olarak ülke çapında merkezî ve bir bütünlük içinde K.O.B.İ.in tamamını ilgilendiren 

uygulamalar olmasına karşın, Azerbaycan’da her bir valiliğin bu alanda kendine 

özgü usullerini belirlemesi, çağdaş ve adil olarak değerlendirmemelidir. Dolayısıyla 

valiliklere bırakılmak yerine, merkezden bölgelere göre teşviklerin değişkenlik 

göstermesi ülkenin aynı paralelde gelişmesine ve zayıf bölgelerin tespit edilerek 

yükselmelerine katkısı daha yüksek olurdu. Örneğin Türk Eximbank’ın kredi 

uygulamalarında kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan firmalar ile küçük ve orta 

ölçekli işletmelere (K.O.B.İ.) öncelik tanıması gibi532. 

Konumuz açısından duruma bakıldığında, Türk Eximbank’ın özellikle 

ihracata yönelik üretim yapan firmalara kısa, orta ve uzun vadeli nakdî ve gayri 

nakdî kredi programları ile destekte bulunarak, ayrıca iskonto programlarını da 

uyguladığı görülmektedir. Bunlara örnek olarak, kullandırılan krediler içerisinde kısa 

vadeli kredi programlarından yararlanan firmaların % 69’unu K.O.B.İ. 

oluşturmuştur. Kısa vadeli kredilerin sektörel dağılımında % 41 oranında pay ile 

tekstil/ hazır giyim/ deri sektörü başta gelmektedir. Ayrıca kredilerin ülke gruplarına 

                                                 
532 Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2002, s. 11. 
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göre dağılımında % 64 oranı ile Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırayı almaktadır. 

K.O.B.İ.in bir araya gelerek oluşturdukları uzmanlaşmış dış ticaret şirketleri olan 

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (S.D.T.Ş.) modelini teşvik etmeye yönelik uygulamalara 

2001 yılında da devam edilmiştir533. Türk Eximbank’ın uyguladığı programlarla 

K.O.B.İ.in gelişmesi ve küresel piyasalarda rekabet gücü kazanmasına vesile olması 

Türk Eximbank’ın K.O.B.İ.ne bir bankadan daha fazla önem verdiğini 

göstermektedir. Bu doğrultuda Türk Eximbank malî kaynak yetersizliği nedeniyle 

ihracat yapamayan K.O.B.İ.in ihracata yönelmesini sağlamak amacıyla kısa vadeli 

kredilerin kullandırılmasında öncelik tanımış ve geçtiğimiz yıllarda bankacılık 

sektöründe uygulanan paya oranla daha yüksek bir orana sahip olmuştur534. Zira 

Türk bankacılık sisteminin açtığı kredilerden K.O.B.İ.in aldığı pay 2006 yılında 

sadece % 6–8 civarındayken, Türk Eximbank toplam kısa vadeli kredilerinin % 

34’üne tekabül eden 1,2 milyar A.B.D. Doları’nı K.O.B.İ.ine kullandırmıştır535. Aynı 

derecede Azerbaycan’da böyle bir uygulama ile Azeri K.O.B.İ.’ine bu sistemin 

benimsetilmesi arzulanan bir durum olurdu. 

Türk Eximbank enformasyon faaliyetleri kapsamında, sigorta bölümünün 

ihracat kredi sigortası işlemlerine ilişkin alıcı riskini değerlendirme ve limit tespiti 

amacına yönelik ihtiyaç duyulan firma enformasyonu talepleri yurt dışındaki 

enformasyon kuruluşlarından mevcut online ve e-posta bağlantılar aracılığıyla 

sağlanarak bilgi alışverişinde bulunulmaktadır536. Bunun yanı sıra, Türk 

Eximbank’ın Ülke Proje Kredileri”, “Spesifik İhracat Kredi Sigortası”, “Özellikli 

İhracat Kredisi”, “Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi” ile “Gemi İnşa” ve 

                                                 
533 İbid., s. 11. 
534 İstatistik için bkz. Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2005, s. 8; Faaliyet Raporu 2006, s. 15.                                           
535 Türk Eximbank Faaliyet Raporu 2006, s. 9. 
536 Bu doğrultuda bkz. Eximbank Faaliyet Raporu, Ankara 2006, s. 30. 
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“İhracına Yönelik Teminat Mektubu” programları kapsamında proje yüklenicisi 

olarak başvuran ihracatçı ve müteahhit firmalara ilişkin enformasyon ve analiz 

çalışmalar da vardır. Ayrıca, yurt dışındaki ihracat kredi sigortası kuruluşları ile 

işbirliğimizin geliştirilmesi amacıyla bu kuruluşların ihracat kredi sigortası işlemleri 

kapsamında Türk firmaları hakkındaki enformasyon talepleri karşılanmaya devam 

edilmiş ve 2001 yılında 3.314 firma hakkında rapor hazırlanarak gönderilmiştir537. 

Son olarak Türk Eximbank enformasyon faaliyetine bakılması gerekecektir. 

Zira gelişmiş toplumlarda malî piyasaların şeffaflığı ön planda tutulmaktadır. Malî 

şeffaflığın yüksek olduğu piyasalarda düşük riske bağlı olarak ticarî işlemler daha 

düşük maliyet ile gerçekleşmektedir. Dış ticaret hacmini yükseltmek ve uluslararası 

piyasalarda ülkenin düşük riskli ülkeler grubunda değerlendirilmesi için Türk 

Eximbank Enformasyon Müdürlüğü bünyesinde; HERMES/Almanya, OND/Belçika, 

CESCE/İspanya, SIAC/İtalya, ECGC/Hindistan, ICIC/İsrail gibi dünyanın önde 

gelen ihracat sigorta kuruluşlarına Türk firmaları hakkında firma enformasyon raporu 

temin edilmekte ve Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar ile doğrudan veya dolaylı 

ilişkiye girmek isteyen ihracat kredi/sigorta kuruluşlarını bu şekilde 

bilgilendirmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda yeterli bilgiye sahip olan yabancı 

ihracat kredi/sigorta kuruluşları Türkiye’de faaliyet gösteren firmalara daha uygun 

şartlarda kredi, sigorta ve garanti limiti tahsis edebilmektedir538. 

Türk Eximbank, ihracat kredi sigortası işlemleri kapsamında alıcı riskini 

değerlendirme ve limit tespiti aşamasında ihracat yapmak istenilen firmanın 

kredibilitesini belirlerken güvenilir ve hızlı rapor sağlayan uluslararası enformasyon 

kuruluşları ile işbirliği içinde hizmet vermektedir. Burada alıcı firmanın; profil 

                                                 
537 Bu doğrultuda bkz. Eximbank Faaliyet Raporu, Ankara 2001, s. 31. 
538 http://www. eximbank.gov.tr/html_files/DIGER.htm Erişim tarihi: 26.02.2008. 



 173

(tanıtıcı) bilgileri, ortaklık yapısı, faaliyetleri, sektördeki yeri, malî yapısı, bankalarla 

ilişkileri, borç/alacak ilişkileri, ticarî moralitesi ve kredibilitesi konularındaki 

bilgilerini içeren enformasyon raporları güvenilir uluslararası enformasyon 

kuruluşlarından enformasyon müdürlüğü tarafından satın alınmaktadır539. 

 

IV. Reasürans İlişkileri  

 

Bilindiği üzere, sigorta şirketleri genellikle yaptıkları sigortalar sonucunda 

yüksek meblağlara ulaşmaktadırlar. Risklerin gerçekleşmesi durumunda ise, sigorta 

şirketleri için de yüksek meblağlardaki tazminat ödemeleri söz konusu olmaktadır. 

Bu durumda da şirketlerin bünyelerin sarsılıp malî sıkıntılara girmeleri ve sonuçta 

şirketler iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler540. İşte, sigortacılıkta 

sigortacıların zor durumda kalmamaları için, sigortaladıkları menfaatlerin bir başka 

sigortacıya tekrar sigorta ettirilmesi işlemine reasürans (mükerrer sigorta) 

denilmektedir541.  

Türk Ticaret Kanunu’nda reasürans şu şekilde hükme bağlanmıştır: 

“Mükerrer sigorta (reassürans) inhisarı hakkındaki hükümler mahfuz kalmak 

üzere sigortacı, sigorta ettiği menfaati dilediği şartlarla tekrar sigorta ettirebileceği 

gibi sigorta ettiren kimse dahi sigorta primini sigorta ettirebilir (T.T.K. m. 1276/I). 

Burada sigorta şirketi risk sonucu oluşan zararı sigortalıya ödedikten sonra, mükerrer 

sigorta ile sigorta ettirdiği kısmını kendi sigortacısından geri almaktadır. Bu şekilde 

                                                 
539 Söz konusu hizmet ihracatçı firmalara tamamen ücretsiz verilmektedir bu yönde bkz. http://www. 
eximbank.gov.tr/html_files/DIGER.htm Erişim tarihi: 28.07.2008. 
540 Bu yönde bkz. Bozer, Sigorta, s. 69; Çeker, a.g.e., s. 99. 
541 Bu konuda bkz. Çeker, a.g.e., s. 99 vd.; Kubilay, a.g.e., s. 168 vd. 
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malî anlamda bünyesini sarsılmaktan kurtarmış olur542. Ancak burada hemen 

belirtmek gerekir ki, sigortalının sigortacısının sigortacısına, yani mükerrer 

sigortacıya başvurma hakkı yoktur. Sigortalı tazminat için sadece kendi sigortacısına 

başvurabilir. Bununla birlikte, sigortacının da mükerrer sigorta yaptırmakla 

sigortalısına karşı borçları ve sorumluluğu devam etmektedir. Bu durum Türk Ticaret 

Kanunu’nda açıkça hükme bağlanmıştır. Buna göre:  

“Mükerrer sigorta, sigortacının sigorta ettirene karşı olan borçlarını ıskat 

etmez ve sigorta ettiren kimseye, mükerrer sigortayı yapan sigortacıya karşı 

doğrudan doğruya dava hakkı vermez” (T.T.K. m. 1276/II). Türk Eximbank, 

sigortacılık faaliyetlerinden dolayı malî bünyesinin sarsılmadan korumak amacıyla, 

reasürans işlemini gerçekleştirmektedir. Bu şekilde de tahsil edilen primlerin bir 

kısmını reasüre ettiği sigorta şirketine kendi primi olarak öder ve riskleri dağıtmış 

olur. Dolayısıyla Türk Eximbank sigorta faaliyetleri kapsamında risklerin dağıtılması 

konusunda reasürör kuruluşlar ile anlaşma imzalamış ve riskleri, istisnaları543 ile 

birlikte, reasüre ettirir. Reasürör kuruluşlar ile yapılan anlaşmalar her yıl 

yenilenebileceği gibi, iptal de edilebilmektedir.  

Türk Eximbank, “Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı” çerçevesinde 

üstlenmiş olduğu ticarî ve politik risklerin % 70’e yakın oranında yurt içi ve yurt dışı 

şirketlere reasüre ettirmektedir544. Bununla birlikte, 3332 sayılı Kanun’a 26.09.1990 

tarih ve 3659 sayılı Kanun’la eklenen 4/ c. maddesi gereğince, Türk Eximbank’ın 

                                                 
542 Bkz. Bozer, Sigorta, s. 69; Çeker, a.g.e., s. 99. 
543 İstisnalar şunlardır: Politik riskler, nükleer ayrışma ve radyoaktif kirlenme, doğal afetler, malî 
garantiler ve şartsız birinci talep bonoları, ön sipariş riskleri, 360 günü aşan poliçeler, faturalanmış 
siparişlerin % 90’ını aşan kısmı için verilen poliçeler, ipotek işlemleri, kamu müşterilerine verilen 
limitler ve kısa vadeli ihracat kredi sigortası poliçesi kapsamına girecek her bir risk. Bu yönde bkz. 
Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 01.02.2009 . “A.7- Teminat Dışında Kalan Haller”. 
544 Bu yönde bkz. Türk Eximbank Faaliyet Raporu, Ankara 2008, s. 29. 
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politik riskler sonucunda doğabilecek zararları Hazine Müsteşarlığı tarafından 

karşılanacağı yönünde bir düzenleme yapıldı545. 

Türk Eximbank’ın reasürörleri ve payları aşağıdaki gibidir546: 

REASÜRÖRLER PAY ORANLARI 

SWISS RE 25 

MUNICH RE 22 

MİLLİ REASÜRANS 12 

WINTERTHUR 11 

HAMUR RE 10 

DESTEK 10 

NCM 8 

EMEK 2 

Kaynak: Türk Eximbank 2000 Faaliyet yılı Kot –Par Trete Reasürans Anlaşmaları. 
 
 

§ 3- TÜRK EXİMBAK’IN MODEL OLARAK ALINMASININ 

NEDENLERİ 

 

Sovyetlerin dağılmasından sonra ortaya çıkan Bağımsız Devletler 

Topluluğu’nda (B.D.T.) yer alan birkaç ülke547 eskiden kalan dış ticaret bankalarının 

statülerini değiştirerek eximbank olarak belirlemişlerdir. Ancak dünya 

uygulamalarına bakıldığında, bahsettiğimiz eximbanklar çağdaş ve modern bir 

eximbank niteliğinde olmadıkları gibi, Berne Union’a da üye olamamışlardır. Bu 
                                                 
545  Kanun maddesi aynen şöyle: “C) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin politik riskler nedeniyle 
kredi, sigorta ve garanti işlemlerinden doğabilecek zararları Hazinece karşılanır. (Ek cümle: 
17/09/2004 - 5234 S.K./16.mad)”. Bu kapsamda, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin bir 
önceki yıla ait kâr paylarından Hazine’ye isabet eden tutarı, Hazine’den olan politik risk alacaklarına 
mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi 
üzerine gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili devlet hesaplarına 
kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Kanun için bkz. 31/03/1987 tarih ve 19417 mükerrer sayılı 
R.G.  
546   Bu oranlar örnek olarak verilmiştir. 
547 B.D.T. devletlerinden sadece Rusya Federasyonu, Kazakistan Cumhuriyeti ve Ukrayna 
Cumhuriyeti’nde eximbank uygulamalarına rastlanılmıştır. 
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durumun aksine Türk Eximbank, fazla bir geçmişe sahip olmadığı halde, kendi 

rüştünü Berne Union üyesi olmakla göstermeyi başarmıştır. Azerbaycan açısından 

duruma bakıldığında, eskiden beri var olan Azerbaycan Dış Ticaret Bankası’nı tıpkı 

B.D.T.daki birkaç ülkede olduğu gibi mevzuat değişikliği suretiyle daha pratik 

yoldan bu konuda çalışma yapılabilirdi. Ancak buradaki amaç Türk Eximbank’ın 

elde ettiği başarıyı örnek alarak Azerbaycan’ın bu konudaki ihtiyacının en kısa ve en 

verimli yoldan giderilmesidir. Dolayısıyla burada B.D.T. ülkelerinde olan Rusya, 

Kazakistan ve Ukrayna’da yer alan eximbank modelleri hakkında genel bir bakış 

açısından irdelenerek Türk Eximbank’ın seçilme nedenleri üzerinde durulacaktır. 

 

I. Rusya Federasyonu (ЗAO Росэксимбанк)  

 

A- Genel Olarak 

 

Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından 07.07.1993 tarih ve 633 sayılı “Rus 

İhracat İthalât Bankasının Kurulması Hakkında Kanun” ile 11.01.1994 tarih ve 16 

sayılı “Rus İhracat ve İthalât Bankası Hakkında Kanun”larına uygun olarak Rusya 

Bankası’nın 2790 numaralı lisansını alarak, millî sanayi ürünlerinin ihracatının 

geliştirilmesi ve desteklenmesi amacını güden devlet ajansı olarak kurulmuştur. Aynı 

zamanda Rus ihracatını ve ihracat ile ithalât ürünlerinin ikame ürünlerinin 

üretilmesinde finansman ve kredi desteği ile garanti hizmetlerini sunmaktadır. Ayrıca 

depozit (mevduat toplama) hizmetleri dâhil her türlü bankacılık hizmetlerini de 

vermektedir548.  

                                                 
548 http://www.eximbank.ru/enter.html Erişim tarihi: 17.07.2008. Bankanın Rusça tam ismi 
"Государственный Специализированный Российский Экспортно-Импортный Банк (З.А.О. 
Росэксимбанк)” (Devlet İhtisaslaşmış Rusya İhracat-İthalât Bankası A.Ş.). 
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Kredi operasyonları Rus Eximbank gerçek kişilere hizmet vermemekle 

birlikte, Rusya Federasyonu Hükümet Ajansı fonksiyonu ve kurumsal kredilendirme 

ile garanti fonksiyonları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır549.  

R.F. Hükümeti 14 Ekim 2003 tarihli ve 1493 sayılı ihracatın finanse (garanti) 

desteği çerçevesinde 26.12.2005 tarih ve 189 sayılı 2006 yılı “Federal Bütçe 

Kanunla” ve Maliye Bakanlığı ile Rus Eximbank arasındaki 01.01.06/04–28 sayılı 

“Ajanlık Fonksiyonlarının Yerine Getirilmesine İlişkin Anlaşma” ile 22.04.2006 

tarihinden itibaren Rus Eximbank Rus Federasyonunun Hükümet Ajanı olarak 

ihracatının devlet finansmanı ve garantisi faaliyetlerini üstlenmiştir. Bununla da Rus 

Eximbank Rus ihracatının devletçe destekleme politikasının sorumluluğunu 

taşımakta ve aynı zamanda Rus ihracatçıların, özellikle B.D.T. ve diğer ülkelerdeki 

piyasalarda rekabet edilebilirlik gücünün artırılmasından sorumlu tutulmaktadır. Bu 

amaç çerçevesinde yürütülen faaliyetler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:  

—  Sanayi malların ihracatını gerçekleştiren Rus ihracatçılarına, Rus malların 

ithalâtını finanse eden yabancı menşeli bankalara ve yabancı devletlere devlet 

garantisi sunmak, 

—  Rus ihracatçılarının talepleri doğrultusunda gerek ticarî şartlarda, gerek 

devlet garantisi çerçevesinde teminatlar vermek (ihale teminatı, avansın iadesi ve 

diğer tür teminatlar), 

— Rus Federal bütçesinden karşılanarak veya bütçe katılımıyla 

gerçekleştirilen ihracat projelerinin orta ve uzun vadeli olarak kredilendirmek, 

—  Rus ihracatçılarının düşük faiz oranları ile kredilendirmek550. 

                                                 
549 Rus Eximbank Faaliyet Raporu 2006, (Годовой Отчет РОСЭКСИМБАНКA За 2006), Moskova, 
s. 14; 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla 1 A.B.D. Doları: 26,3311 R.R. Bu da Rus Eximbank’ın esas 
sermayesinin yaklaşık olarak 36.118.496 A.B.D. Doları tutarına eşit gelmektedir. Kur için bkz. 
http://www.cbr.ru/Currency_base/daily.asp?C_month=12&C_year=2006&date_req=31%2F12%2F20
06  Erişim tarihi: 17.07.2008. 
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B- Kredi ve Garanti Hizmetleri                              

 

Banka ajanlık fonksiyonlarının yanı sıra, diğer ihracat-ithalât bankalarında 

olduğu gibi, standart kredi ve garanti fonksiyonlarını da üstlenmektedir. Bu 

çerçevede önem verilen projeler daha çok ihracata yönelik olması tercih 

edilmektedir. Kredi operasyonların coğrafyası ise Rusya Federasyonu’nun çeşitli 

bölgelerinden çok, diğer ülkeleri de kapsamaktadır. Rusya’daki kredi yatırımları 

genellikle gelişmiş bölgelerde olmaktadır. Moskova ve çevresi, St. Petersburg, 

Arhangelsk, Voronej ve Yaroslavl bu çevreleri oluşturan şehirlerdir551. Günümüzde 

Rus Eximbank’ın tüzel kişilere, bir yıl vadeli ister millî para552 ister döviz olarak 

krediler kullandırması kurumsal kredilendirmeye örnek olarak gösterilebilir. Verilen 

krediler karşılığında ürünler üzerinde rehin ve diğer sınırlı ayni haklar teminat olarak 

alınmaktadır. Rusya Federasyonu Hükümeti’nin ajanslık fonksiyonlarının 

gerçekleştirmesine yönelik kredilendirmede, büyük hacimli projelerin hizmet ve 

çalışmalarının finansmanı olarak temin edilmektedir. Gerektiğinde kredilendirmenin 

yanı sıra, proje kapsamında sözleşme şartlarının yerine getirilmesi ve depozitin geri 

alınması konularında garanti hizmeti de beraber verilmektedir553.  

 

Deri sanayi 20% 

Enerjik oto yapımı 22% 

Gemi yapımı 5% 

Uzay tesisatının yapımı 17% 

                                                                                                                                          
550 Rus Eximbank Faaliyet Raporları 2006, s. 19–20. 
551 Bu konuda daha geniş bilgiler için bkz. ibid., s. 23–25. 
552 Rus millî para birimi Rus Rublesi’dir. 1 A.B. D. Doları: 31,77 Rus Rublesi’dir. http://www.cbr.ru/ 
Erişim tarihi: 01.09.2009. 
553 http://www.eximbank.ru/enter.html Erişim tarihi: 17.07.2008. 
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Uçak üretimi 20% 

Tekstil ve dikiş sanayi 4% 

Kâğıt sanayi 8% 

Toptan ve perakende ticareti 4% 

Kurumsal kredilendirmenin sektörlere göre 2006 yılı dağılımı554 

Rus Eximbank garanti fonksiyonlarını kendi müşterilerinin talimatları 

doğrultusunda hem Rus hem de yabancı müteşebbislere sunmaktadır. Bu garantileri;  

ihalede temsil edilmesi, yüksek ödemelerin iadesi, sözleşme hükümlerine uyma 

zorunluluğu, ödemelerin kabulü, kredilerin geri ödenmesi olarak sıralamak 

mümkündür. Banka müşterilerinin başvuruları doğrultusunda, garanti verecek olan 

bankaya karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen, banka garantisi, 

somut garanti şeklinin ve boyutunun gerektirdiği duruma göre verilmektedir. 

Tazminat oranı, banka ve müşteri arasındaki anlaşma ile tayin edilmekte ve 

tarifelerin 3 aylık döneminin toplam garantisinin  % 0,5’ini teşkil etmektedir.  

Garanti operasyonları çerçevesinde Rus Eximbank garantileri Rus 

ihracatçıları ile Küba, Çin, Bulgaristan, Vietnam, Suriye, Finlandiya, Macaristan, 

Beyaz Rusya, Belçika ülke ithalâtçıları ve Rus ithalâtçıları lehine verilmiştir. Devlet 

garanti hizmetlerinin yanı sıra, Rus Eximbank’ın pay senetleri ve Rus Eximbank’ta 

açılmış aracı hesaplardaki meblağlar kullanılmaktadır555. 

 

 

 

 

                                                 
554  Rus Eximbank Faaliyet Raporları 2006, s. 25. 
555  İbid., s. 25–27. 
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C- Ülke Risk Dağılımı 

 

Rusya Federasyonu Hükümeti’nin 25 Nisan 2008 tarih ve 566 Sayılı 

düzenleme ile 2008–2010 yılına ilişkin sanayi mallarının ihracatını desteklemek 

amacıyla yıllık limitler çerçevesinde devlet garantilerinin sağlanması için öngördüğü 

yabancı ülkeler üçlü sıralamaya tabi tutmuştur. Burada riskin tazminat oranı her yıl 

revize edilmekte olup, 2008 yılı için tespit edilen oranlar şöyledir; birinci risk grubu 

için, % 95’e kadar, ikinci risk grubu için % 90’a kadar, üçüncü risk grubu için %  

85’e kadar devlet garantileri kapsamındadır556.  

Tüketim malları için 6 ay ile 3,5 yıl vadeli, makine, mekanik donanım ve 

ulaşım araçları için 2- 8 yıl vadeli, yatırım projeleri ve anahtar teslim projelerine 3–

10 yıl vadeli krediler verilmektedir. Uçak, gemi ve nehir araçları için maksimum 14 

yıl, atom elektrik istasyonları ve donanımları için kredilerin vadesi 20 yıla kadar 

uzamaktadır. Bu her durum için tazminat oranları % 85 oranında olmaktadır. Ancak 

öncelikli ihracat projelerinde kredilendirme devlet bütçesi aracılığı ile % 100’e kadar 

çıkabilmektedir557. 

 

II. Kazakistan Cumhuriyeti (АO Эксимбанк Казахстан)      

 

A- Genel Olarak 

 

Kazakistan’da Eximbank devletin; teşvik, yabancı kredilerden yararlanma ve 

hizmet verme amaçlarıyla ve ayrıca millî ihracatın geliştirilmesi amacıyla 16 Haziran 
                                                 
556 Ülkelerin tabi olduğu risk grupları için bkz. http://www.eximbank.ru/enter.html Erişim tarihi:  
17.07.2008.  
557 Bu yönde bkz. http://www.eximbank.ru/enter.html  Erişim tarihi:17.07.2008. 
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1994 tarihinde K.C. Cumhurbaşkanı talimatı ile  “K.C. Devlet İhracat ve İthalât 

Bankası” (K.C. Eximbank) adı altında kuruldu. Kurulmasının ardından yatırım 

sektörünün geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla var olan K.C.nin 

Devlet Geliştirme Bankası ve söz konusu banka birleştirildi. K.C. Eximbank Ülke 

Risk Dağılımı (ОАО «Эксимбанк Казахстан») devletin % 100 sahip olduğu hisse 

senetleriyle tam bir kamu kurumu olarak faaliyetini sürdürmektedir. K.C. Hükümeti 

tarafından 18.12.2003 tarih ve 1267 sayılı düzenleme ile K.C. Eximbank’ı diğer 

dünyaca tanınan bankalara hisselerin bir bölümünü ihale usulü ile satmasıyla 11 

bağımsız şirket tarafından en yüksek fiyat teklifi ile «Exim-İnvest» K.C. 

Eximbankı’ın % 72,77 hisselerinin sahibi oldu. Bunun ardından kanunla yapılan 

değişiklik sonucunda K.C. Eximbank’ı “Eximbank Kazakistan Anonim Şirketi” 

olarak tescil edildi ve günümüzde 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren B.D.T. arasında en 

iyi 100 banka içerisinde 9. yerini muhafaza etmektedir558. Günümüzde bankanın 

merkezî Alma Ata’da diğer altı şubesi ise Astana, Pavlodar, Petropavlovsk, Ust-

Kamenogorsk, Kostanay ve Karakanda’da yer almaktadır559. 

 

B- Bankacılık Faaliyetleri  

 

K.C. Eximbank’ı “Eximbank Kazakistan Anonim Ortaklığı” K. C. Finans 

Piyasalarını ve Finans Organizasyonlarını Düzenleme ve Denetleme Ajansı’nın 20 

Haziran 2008 tarih ve 232 sayılı lisansını alarak, bankacılık faaliyetleri ile uğraşmaya 

hak kazanmıştır. Bununla söz konusu Banka aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir560: 

                                                 
558 “Kazakistan Eximbankı–1 Nisan 2008 yılı Sunumu”, (Эксимбанк Казахстан - Презентация На 
01 апреля  2008 года), Alma Ata 2008, s. 2. 
559  İbid., s . 5. 
560 Lisansın orijinal metni için bkz. http://www.eximbank.kz/CMS_files/File/licence_ru.jpg Erişim 
tarihi: 28.07.2008. 
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—  Tüzel kişilerin hesap açmaları ve mevduat kabulü, 

—  Muhabir bankaların hesaplarının açılması ve mevduat kabulü, 

—  Banka kayıt işlemleri, 

—  Kasa hizmetleri, 

—  Havale işlemleri, 

—  Kredi işlemleri, 

—  Mevduat işlemleri, 

—  Döviz işlemleri561, 

—  Teminat hizmetleri, 

—  Akreditif hizmetleri, 

—  Garanti hizmetleri, 

—  Leasing işlemleri, 

—  Kıymetli evrak işlemleri (hisse senetleri hariç), 

—  Factoring ve forfaiting işlemleri. 

Yukarıdaki açıklamalardan da görüldüğü üzere, hem Rus hem Kazak 

Eximbank’ları kredi ve garanti hizmetleri vermekle birlikte, sigortacılık faaliyeti ile 

uğraşması söz konusu değildir. Dolayısıyla denilebilir ki, Rusya Federasyonu ve 

Kazakistan Cumhuriyeti’nde ihracat kredi sigortası bir sigortadan ziyade garanti 

hizmeti olarak sunulmaktadır. 

 

 

 
                                                 

                  561 Kazakistan millî para birimi 1 A.B.D. Doları: 150,80 Kazakistan Tenge’dir, Kur için bkz. 
http://www.nationalbank.kz Erişim tarihi: 01.09.2009. 
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III. Ukrayna Cumhuriyeti (ОAO  Укрэксимбанк)  

 

A- Genel Olarak 

 

Ukrayna Devlet İhracat ve İthalât Bankası (Ukreximbank )’ın geçmişi 

S.S.C.B. döneminde yer alan “Vneşekonombank C.C.C.P.” (Dışekonombank 

S.S.C.B.) dayanmaktadır. Söz konusu dönemde Vneşekonombank Ukrayna çapında 

8 şubesi faaliyetlerini sürdürmüştür (Kiev, Odessa, Lvov, Ujgorod, İzmail, Yatla, 

Donetsk, Dnepropetro vs. şehirleri). Ancak banka, merkezde yer alan Moskova’daki 

şubenin talimatları dışına çıkma hakkına sahip olmadığından her hangi bir döviz 

operasyonları ve buna ilişkin işlemleri yapma yetkilerinden de yoksundu. 1991 

yılında Ukrayna’nın bağımsızlığını kazandığı dönemde adı gecen banka dışında yurt 

dışı muhabir ilişkisi olan hiç bir banka yoktu. 20 Mart 1991 yılında Ukrayna Yüksek 

Şura Toplantısı’nda “Banka ve Bankacılık Faaliyetine İlişkin Kanun” düzenlenmiş 

ve diğer bankalar da olduğu gibi Vneşekonombank bütün aktif ve pasifler ile 

Ukrayna’nın mülkiyetine geçmiştir. Ancak 1991 yılının sonunda muhabir ilişkilerin 

zayıflaması ve belirsizlik sebebiyle banka iflâs aşamasına gelmiş ve bu nedenle 

Ukraynalı müteşebbislerin yardımına koşacak ve yurt dışı ilişkilerini sürdürebilecek 

ve devlet destekli bir banka kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle çok acil olarak 

Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın 23 Ocak 1992 tarihli ve 29 sayılı Talimatı 

doğrultusunda 3 Ocak 1992 tarihinde Ukreximbank kuruldu ve aynı tarihte Ukrayna 

Millî Bankası’ndan ilk lisansını aldı. Günümüzde Ukreximbank % 100 devlete ait 

olan ve Hükümete bağlı olarak çalışan bir kamu kurumu statüsünde Ukrayna’nın en 

büyük bankaları arasında faaliyetlerini sürdürmektedir. 01.01.2008 tarihi itibarıyla 
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Ukreximbank Ukrayna’nın hemen her yerini kapsayan 30 şube ve 95 temsilcilikten 

oluşmaktadır. Dünya çapında ise yaklaşık 800’e yakın muhabir banka ile ilişkisi 

vardır. Bankanın ilk kurulduğu dönemde esas sermayesi 1 milyar Rus Rublesi ve 200 

milyon A.B.D. Doları562 tutarındadır563
. 

 

B- Bankanın Faaliyetleri  

 

Ukreximbank, ilk olarak kurulduğu tarihte almış olduğu bankacılık lisansıyla 

birlikte, daha sonraki tarihlerde aldığı yeni lisanslarla faaliyet alanını genişletmiştir. 

Günümüzde banka almış olduğu lisanslar sayesinde aşağıdaki faaliyetleri 

yürütmektedir: 

—  Tüzel kişilerin hesap açmaları ve mevduat kabulü,  

—  Muhabir bankaların hesaplarının açılması ve mevduat kabulü, 

—  Garanti hizmetleri, 

—  Teminat hizmetleri, 

—  Döviz işlemleri564, 

—  Leazing işlemleri, 

—  Kıymetli evrak işlemleri (hisse senetleri hariç), 

—  Factoring ve forfaiting işlemleri, 

—  Kasa hizmetleri, 

—  Bankacılık operasyonları konusunda danışmanlık hizmetleri, 

—  Havale işlemleri, 

                                                 
562 Daha geniş bilgi için bkz. http://exim.design.kiev.ua/rus/about/history/1992/ Erişim tarihi: 
28.07.2008. 
563 http://exim.design.kiev.ua/rus/about/press/2008/02/04/404/ Erişim tarihi: 29.07.2008. 

                  564 Ukrayna millî para birimi 1 A.B.D. Doları: 7.98 Ukrayna Grivnya’sıdır. Kur için bkz. 
http://www.bank.gov.ua Erişim tarihi: 01.09.2009. 
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—  Kredi işlemleri, 

—  Kıymetli evrak işlemleri (hisse senetleri hariç), 

—  Factoring ve forfaiting işlemleri565. 

Son olarak 4 Şubat 2008 tarihinde Ukreximbank hızlı havale hizmeti veren 

Western Union sistemine de geçmiş bulunmaktadır566. 

 

§ 4- BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ  

 

Çok fazla ayrıntıya girilmeden genel hatlarıyla açıklanmaya çalışılan bu dört 

eximbank uygulamalarından da görüleceği üzere, hiçbir eximbank Türk Eximbank 

modelini yansıtmamaktadır. Zira Türk Eximbank’ın 3 fonksiyonu (kredi, garanti, 

sigorta işlemleri) bir arada tutarak bürokratik engelleri bir nebze olsa azaltmakta, 

devlete yük olmadan ihracatçısına her geçen gün daha makul koşullar oluşturmakta 

ve gerçek dünya standartlarında sigortacılık ve bankacılık hizmetini bir arada 

sunmaktadır. 

Bunların yanı sıra,  Türk Eximbank’ı söz konusu bankalardan farklı kılan 

ihracat kredi sigortası ile enformasyon hizmetlerini, faaliyetlerine paralel olarak, 

yürütmesi ve bu şekilde Türk ihracatının gelişmesine maksimum katkıda 

bulunmasıdır. Oysa diğer üç banka bu konularda henüz hazırlıklara bile başlamamış 

olup, çalışmamızın konusundan uzak bir şekilde, sıradan bir ihracat-ithalât bankası 

olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Zira Türk Eximbank sigortacılık hizmeti 

sunmasıyla elde edilen prim gelirlerini biriktirmekte ve ileride meydana gelecek 

zararlarda birikimler sonucu oluşan fondan tazmin etmek suretiyle, devlete fazla bir 

külfet yüklemeden, sigortacılık mantığı ile faaliyetini sürdürmektedir. 

                                                 
565 http://exim.design.kiev.ua/rus/about/monitoring/operate/main/ Erişim tarihi: 29.07.2008. 
566 http://exim.design.kiev.ua/rus/about/press/2008/02/04/404/ Erişim tarihi: 29.07.2008. 
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Bunlara ek olarak, Türk Eximbank edindiği yoğun tecrübe ve birikim 

sayesinde dünyadaki diğer ihracat kredi kuruluşları gibi kısa vadeli finansmandan 

orta ve uzun dönemli finansmana ve ağırlıklı olarak da ihracat kredi sigortası ve 

garanti faaliyetine yönelmesi ve ülke ihracatındaki yapısal değişiklikleri de göz 

önünde bulundurarak, özellikle sermaye ve yarı sermaye malları ile hizmet 

ihracatının desteklenmesine özel bir önem vermesi, bankanın dünya çapında modern 

kredi kuruluşları arasında yer almasını zorunlu kılmaktadır567.   

B.D.T. coğrafyasında yer alan diğer eximbanklardan farklılıkları, 

merkeziyetçi bir ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş sürecini yakından tanıyan 

Türkiye’nin, gerek bankacılık gerek sigortacılık alanında zengin bilgi ve deneyim 

birikimini paylaşmak, Azerbaycan ve diğer Orta Asya cumhuriyetleri açısından daha 

pratik ve verimli olacağı düşüncesindeyiz. Azerbaycan ve diğer Orta Asya 

cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandıktan hemen sonra, Türkiye Cumhuriyeti ile 

tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğunu ve yeniden yapılanma aşamasında 

Türkiye'yi örnek aldıkları bilinen bir gerçektir. Ayrıca bağımsızlıklarını 

kazanmalarıyla birlikte serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecini başlatan bu ülkeler 

liberalizasyon, dışa açılma ve yeniden yapılanma programları çerçevesinde 

bankacılık ve sigortacılık alanlarında da köklü değişikler yaparken değişim dalgasını 

Türkiye’den esinlenerek yaşadıkları söylenebilir568. Son olarak Azeri mevzuatının 

zemin çalışmaları açısından Türkiye’nin mevzuatına paralellik arz eden yeni 

düzenlemeler nedeni ile çalışmamız, ihracat kredi kuruluşları arasında daha çok yeni 

olmasına rağmen ilk 20’569de yer almayı başaran Türk Eximbank modelinin örnek 

alınmasının doğru olacağı kanaatinden yola çıkıldığını belirtmek gerekir.  

                                                 
567  Bu yönde bkz. Türk Eximbank Faaliyet Raporu, Ankara 2006, s. 7 vd. 
568 DURMAZ, N.; Türki Cumhuriyetlerde Bankacılık ve Türkiye; Karşı Ticaret ve Takas Semineri; 
İstanbul 11-15 Ocak 1993, s. 6. 
569 Performans açısından 2006 yılında ilk 20’ye girmiştir. Bkz. Türk Eximbank Faaliyet Raporu, 
Ankara 2006, s. 1 vd. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

İHRACAT KREDİ SİGORTASININ AZERBAYCAN HUKUKUNA 

UYGULANABİLİRLİĞİ 

 

§ 1- İHRACAT KREDİ SİGORTASININ AZERBAYCAN AÇISINDAN 

ÖNEMİ 

 

Çalışmanın giriş bölümünde de bahsedildiği gibi, Sovyetlerin dağılmasından 

itibaren Azerbaycan’ın dış ticarî ilişkileri durma noktasına gelmiş ve ancak 1995 

yılından sonra toparlanma çalışmaları sonuç vermeye başlamıştır570. Ülkenin tam 

anlamıyla dış ticaretini toparlama çabalarını kısa bir sürede başarabilmesi için dünya 

tecrübelerini örnek alması ve planlı bir büyüme stratejisine sahip olması 

gerekmektedir. Günümüzde ülkelerin dış ticaretine bakıldığında, en basit anlatımıyla 

iç piyasası büyük ve iç piyasası küçük olan ülkeler ayrımı göze çarpmaktadır. Şöyle 

ki; Güney Kore, Japonya, İsrail, Tayvan ve diğer doğu ülkelerinde olduğu gibi 

Azerbaycan da iç pazarları küçük ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak Rusya, 

Almanya, Türkiye ve sayamadığımız birçok ülkelerde iç pazarlar büyük 

kapasitelerdedir. Küçük ülkelerde taleplerin karşılanması da küçük çapta 

olacağından, bu yolla ülkelerin gelişmesi ve dünya standartlarına ulaşması mümkün 

görülmemektedir. Zira bu tarz ülkelerin ilk hedefi ihracatı geliştirme stratejilerini 

sürekli ayakta tutmaktır. Büyük iç pazara sahip ülkeler ise yarı mamûl ve yatırım 

mallarına yönelik sanayileşme yoluyla gelişmektedirler. Azerbaycan’a bu açıdan 

bakıldığında, küçük iç pazara sahip ülkeler arasında yer aldığından, dünya 
                                                 
570 Bu yönde bkz. GURBANOV, S.: “Bağımsızlıktan Sonra Azerbaycan’ın Yaşadığı İktisadî 
Dönüşüm Süreci ve Bugün Varılan Nokta”, Anadolu Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Eskişehir 2005, s. 16 vd. 
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standartlarına ulaşabilmesi için ihracata dayalı büyüme stratejisinin benimsemesinin 

kaçınılmaz olduğu görülmektedir571. Dolayısıyla buradan hareketle, Azerbaycan’ın 

uluslararası ticaret alanında yerini alabilmesi için ülkenin Dünya Ticaret Örgütü ve 

diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin sıklaştırması ve yukarıda denildiği gibi, 

ihracatını geliştiren stratejiye sahip ülke konuma gelmesi gerektiği söylenebilir572. 

Çalışmada Türkiye model alındığından, Türkiye’nin yatırımların desteklenmesinin 

yöntemleri573 doğrultusunda hareket edilmesinin uygun olacağı ve bu şekilde 

Azerbaycan’ın uluslararası camiaya girebilmesinin kolaylaşacağı kanaatindeyiz. 

Bilindiği gibi gelişmekte olan Azerbaycan’ın birçok uluslararası kuruluşlara 

üyeliği vardır574. Mal ticaretine ilişkin çok taraflı kuralları belirleyen Gümrük 

Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’na (G.A.T.T.) Azerbaycan Nisan 1993 

tarihinde gözlemci olarak katılmıştır. G.A.T.T.ın temel amacı üye devletlerin 

birbirleriyle adil ve tam rekabet koşulları altında ticaret yapabilecekleri serbest ve 

açık bir ticaret sistemi oluşturmaktır. Oysa Azerbaycan dış ticareti ülke 

bağımsızlığının ilanından günümüze kadar geçen yaklaşık 18 yıla rağmen 

uluslararası platformda beklenen yerde olmamasının nedenlerini; mevzuat boşluğu 

ve sistem yetersizliği olarak özetlenebilir. Ülkenin dış ticaretinin geliştirilmesi 

açısından G.A.T.T.ın içerdiği temel dört prensip yol gösterici olabilir. Bu prensipler; 
                                                 
571 Bu yönde bkz. ELDAROĞLU, E. : “Neft Fondunun Vesaitleri Nece İstifade Edilmeli? (Petrol 
Fonu Birikimlerinden Nasıl Yararlanılmalı)”, Yeni Dünyada Yerleşen Azerbaycan İktisadiyatı, Bakü 
2006, s. 373–375. (Anılış: Eldaroğlu, Petrol Fonu). 
572 Aynı yönde bkz. ELDAROĞLU E.: “Dünya Ticaret Teşkilatı ve Azerbaycan”, Yeni Dünyada  
Yenileşen Azerbaycan İktisadiyatı, Bakü 2006, s. 69. (Anılış: Eldaroğlu, Ticaret Teşkilatı). 
573 Bu amaçlar arasında; uluslararası mevzuat ve anlaşmalara mevzuat ve anlaşmalara uygun olarak 
tasarrufları yönlendirmek suretiyle, yüksek katma değer sağlamak, ileri ve uygun teknolojileri 
kullanmak, istihdamı sağlamak, döviz kazandırmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamaktır. Bkz. 
LEBLEBİCİ, F.: Devlet Yardımları Uygulamasının Maliyeti ve Ekonomik Göstergelerle 
Mukayesesi, DPT Yayınları No: 2663, Aralık 2002, s. 6 vd. 
574 A.C.’nin üye olduğu uluslararası teşkilatlar: IMF (1992), EBRD (1992), B.M. (1992), AGİT 
(1992), İslam Kalkınma Teşkilatı (1991), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (1992), Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı (1992), Bağımsız Devletler Topluluğu (1992), A.B. ile Ortaklık ve İşbirliği 
Anlaşması (1995), Avrupa Konseyi (2001) ve G.A.T.T.’a Gözlemci Statüsü ile Katılışı (1993); Ayrıca 
bu konuda bkz. ELDAROĞLU, a.g.m., s. 67. 
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gümrük vergilerinin indirilerek konsolide edilmesi, en çok kayrılan ülke kaydı, 

uygulamada şeffaflığın sağlanması ve ulusal düzeyde ayrımcılık yapma yasağı olarak 

sıralanabilir575. 

Bunların yanı sıra Azerbaycan’ın bankacılık sisteminde ülke müteşebbislerine 

kredi, akreditif ve teminat mektupları konularında yasal zeminin eksikliği, 

Azerbaycan mahkeme ilâmlarının icrasında yaşanan sorunlar, ticaret, borçlar, 

bankacılık ve sigortacılık kanunlarında dış ticaret açısından önem arz eden konularda 

yer alan boşluklar ülkenin dış ticaretinin gelişmesine engel teşkil eden diğer nedenler 

arasında sayılabilir.576 Bunlara ek olarak yeni üretimin gelişebilmesi ve dış 

piyasalarda rekabet edilebilmesi için, tüm dünya uygulamalarında olduğu gibi, 

kredili satışlara yer verilmesi ve bunu sağlamak üzere çeşitli vadeli kredilerin 

bankalarca finanse edecek bir sistemin yürürlüğe konulması önem arz edecek diğer 

bir neden olarak görülmektedir577.  

Azerbaycan için, her ne kadar mevzuatın gelişmediği söylense de, ülkede 

yapılan ekonomik reformlar ve siyasî istikrar, makro-ekonomik istikrarın 

yerleşmesini sağlayarak, yatırım ortamını olumlu bir hale getirmektedir. Burada en 

önemli payı Azerbaycan’ın, petrol ve doğalgaz gelirlerini, diğer sektörlerin 

kalkındırılması için bir fon578 oluşturması ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin 

yapılması anlayışının benimsenmesi olarak gösterilebilir. Dolayısıyla Azerbaycan 

                                                 
575 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. 
http://www.gumruk.gov.tr/Disiliskiler/uluslararasikuruluslar.aspx Erişim tarihi: 18/08/2008. 
576 D.E.İ.K. Azerbaycan Ülke Bülteni Kasım 2007, s. 20 vd. 

                  577 Bu yönde bkz. İhracatı Geliştirme Önlemleri, İhracat Kredileri ve Sigortası, İGEME 1965, S. 13, s. 
10 vd.  
578 Söz konusu “Devlet Petrol Fondu” 29 Aralık 1999 tarihli Cumhurbaşkanı Fermanı ile kurulmuş 
olup, Ocak 2006 itibarıyla 1 milyar 400 milyon A.B.D. Doları tutarında Haziran 2008 itibarıyla 
6.762,1 milyon A.B.D. Doları tutarında birikime sahiptir. Fona ilişkin son bilgiler için bkz. 
http://www.oilfund.az/az/content/15 Erişim tarihi: 12.08.2008; Ayrıca fon ve petrol ile ilgili stratejik 
bilgiler için bkz. ALİYEV, N.A: Azerbaycan Sanayi ve Yakıtı Enerji Kompleksinin Durumu ve 
Gelişim Yönleri, Bakı 2006, 24 vd. 
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için ön plana çıkan yabancı yatırımcılar ile dış ticarete yoğun ilginin olması çalışma 

konusunun önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Petrol dışında Azerbaycan için 

önem arz eden sektörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; bilişim, gıda sektörü, imalât 

sektörü,  inşaat malzemeleri, kimya, sağlık, tarım, tekstil vs579.   

Bununla beraber 1992 yılında Türk Eximbank tarafından Azerbaycan’a 

kullandırılan kredilerin yanı sıra, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar 

ve Kalkınma Bankası (EBRD) Azerbaycan’da faaliyet gösteren özel sektör ve 

özellikle de K.O.B.İ.in gelişimi ve sağlıklı bir finansal piyasa altyapısının 

oluşturulması için krediler kullandırıldığı görülmektedir. Bu krediler ülkenin enerji, 

gıda ve içecek, finans ve sigortacılık, otelcilik ve turizm sektörlerindeki projelere 

kullandırılmıştır580.  

Aşağıda 2007 yılı itibarıyla mal gruplarına ilişkin dış ticaret göstergesi 

(başlıca kalemler) Tablo–1 ve ana ticaret tarafları (ülkeler) Tablo–2 (Bin A.B.D. 

Doları) halinde verilmiştir: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
579 D.E.İ.K. Azerbaycan Ülke Bülteni Kasım 2007, s. 21–22. 
580 İbid., s. 25 vd. 
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Tablo 1 Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruplar  İthalat (Bin 
ABD Doları %  İhracat (Bin 

ABD Doları  %  

Toplam  5708573.5 100 6058308.7  100  
Canlı Hayvan ve Et Ürünleri 47787.6  0.8  1708.4  0.0  
Bitki menşeli mahsulleri  376174.1  6.6  193249.3  3.2  
Hayvan veya bitki menşeli 
yağlar  48593.3  0.9  82953.9  1.4  

Hazır gıda ürünleri, alkollü ve 
alkolsüz içkiler, sirke, tütün  438823.2  7.7  229573.8  3.8  

Mineral ürünler  305116.1  5.3  4934815.6  81.5  
Kimyasal ürünler ve 
petrokimya 335297.6  5.9  93039.0  1.5  

Plastik kitleler, kauçuk, lastik 
ve plastik diğer ürünler  177466.4  3.1  71456.8  1.2  

Deri hammaddesi ve deri 
ürünleri  1932.1  0.0  9730.0  0.2  

Kereste, mantar, onlardan 
hazırlanan mamulâtlar  73311.2  1.3  1617.5  0.0  

Kâğıt kitlesi, karton ve 
bunlardan yapılan ürünler  95014.3  1.7  2778.9  0.0  

Örme materyalleri ve ürünleri 56269.2  1.0  60578.3  1.0  
Ayakkabı, kafa giyimi, yapay 
güller vs. 14108.2  0.2  192.0  0.0  

Taş, alçı, çimento, asbest, 
seramik ve şişe ürünleri 133928.6  2.3  813.9  0.0  

Mirvari (inci), kıymetli taş ve 
metal ürünleri 1235.3  0.0  136.8  0.0  

Az kıymetli metaller ve 
bunlardan yapılan ürünler  705218.1  12.4  181724.8  3.0  

Makine ve ekipman, 
elektroteknik donanımlar  1725262  30.2  47859.7  0.8  

Kara, hava ve su trafik 
araçları  882188.0  15.5  101360.2  1.7  

Cihazlar ve makineler, tıbbi 
ve müzik araçları  175435.8  3.1  13349.2  0.2  

Çeşitli sanayi malları  66030.9  1.2  9812.3  0.2  
Sanat eserleri ve antikvariat 
(antika) 30.6  0.0  261.9  0.0  
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Ülkeler Emtia 
Mübadelesi % İthalat % İhracat %  Ticarî 

Hacmi 
Ülkeler  11766882.2 100 5708573.5 100 6058308.7 100 349735.2  

Türkiye 1680819.6  14.3 624496.6 10.9 1056323  17.4 431826.4  
Rusya  1529756.5  13.0 1002704.2 17.6 527052.3 8.7  -475651.9  
İtalya  1081761.3  9.2 140832.8 2.5 940928.5 15.5 800095.7  
İran  539966.8  4.6 105235.7 1.8 434731.1 7.2  329495.4  
Amerika 
Birleşmiş 
Devletleri 

496600.3  4.2 268404.2 4.7 228196.1 3.8  -40208.1  

Ukrayna  494742.3  4.2 465554.2 8.2 29188.1  0.5  -436366.1  
Almanya  490724.2  4.2 470993  8.3 19731.2  0.3  -451261.8  
Birleşmiş 
Krallık  413989.5  3.5 410906.1 7.2 3083.4  0.1  -407822.7  

Gürcistan  406711.3  3.5 62930.8  1.1 343780.5 5.7  280849.7  
İsrail  400688.3  3.4 30842.5  0.5 369845.8 6.1  339003.3  
Endonezya  396304  3.4 6011.3  0.1 390292.7 6.4  384281.4  
Fransa  362565.1  3.1 103722.4 1.8 258842.7 4.3  155120.3  
Kazakistan  349888.5  3.0 222294.2 3.9 127594.3 2.1  -94699.9  
Japonya  294955.7  2.5 294954.6 5.2 1.1  0.0  -294953.5  
Çin  288894.5  2.5 278790.9 4.9 10103.6  0.2  -268687.3  
Hindistan  216923.5  1.8 71975.6  1.3 144947.9 2.4  72972.3  
Kore 
Cumhuriyeti  216269.8  1.8 91498.7  1.6 124771.1 2.1  33272.4  

Brezilya  186683.1  1.6 117508.2 2.1 69174.9  1.1  -48333.3  
Finlandiya  151566.6  1.3 151485.2 2.7 81.4  0.0  -151403.8  
Yunanistan  145857.8  1.2 30780.9  0.5 115076.9 1.9  84296.0  
Malta  120111.8  1.0 475.1  0.0 119636.7 2  119161.6  
Çili  114710.5  1.0 81.4  0.0 114629.1 1.9  114547.7  
Hollanda 108078.9  0.9 100726.8 1.8 7352.1  0.1  -93374.7  
Romanya  88425.9  0.8 3024.5  0.1 85401.4  1.4  82376.9  
Beyaz Rusya 79264.8  0.7 76940.5  1.3 2324.3  0.0  -74616.2  

Diğer 
Ülkeler  1110621.6 9.4 575403.1 10.1 535218.5 8.8  -40184.6  

Tablo 2 Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi 

 

Bu açıklamalardan yola çıkıldığında, Azerbaycan’ın yakın gelecekte sahip 

olduğu ham madde ve genç iş gücü sayesinde dünya ticaretinde petrol ürünlerini yanı 

sıra, diğer alanlarda da hizmet verebileceği görülmektedir. Ancak bunlara paralel 
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olarak Azeri ihracatçısının üreteceği malın ihracatında, ithalâtçının ülkesinden 

kaynaklanan siyasî riskler ve/veya ithalâtçıların akdi sorumluluklarından 

kaynaklanan ticarî risklerin bertaraf edilebilmesi için dış ticaret mevzuatında ihracat 

kredi sigortası için hukukî alt zemin hazırlanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. 

 

§ 2- AZERBAYCAN HUKUKUNDA KREDİ PROGRAMLARI                     

 

I. Küçük ve Orta İşletmeler İçin Krediler     

 

Dünya uygulamalarına bakıldığında en çok K.O.B.İ.in desteklenmesi için 

adımların atıldığı gözükmektedir581. Keza Türk Eximbank’ın da sırf K.O.B.İ.ine ayrı 

bir önem verdiği bilinmektedir. Bütün bunların nedeni ticaret hayatında K.O.B.İ.in 

ülke ekonomisinin genel performansında önemli ve belirleyici rollere sahip 

olmalarının yanı sıra, geniş bir kesime yaygın olması582 ve K.O.B.İ.in ülke ticaret 

hacminin daha pratik ve hızlı bir şekilde gelişmesine neden olabilmeleridir. Burada 

ilk başta incelenmesi gereken husus K.O.B.İ.e ne gibi desteklerin sağlandığıdır. 

Örneğin dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde yatırım ortamının iyileştirilmesi ve 

K.O.B.İ.in geliştirilmesi amacıyla; maddi yardımlar, nakit ödemeleri, vergi 

indirimleri, garanti ve teminatlar çeşitleri gibi teşvik önlemleri uygulanmaktadır. 

                                                 
581 Dünyada teşvik sistemleri hakkında daha geniş bilgi için bkz. SABİROĞLU, N.: “Dünyada 
K.O.B.İ.ine Yönelik Teşvikler”, Yeni Dünyada Yerleşen Azerbaycan İktisadiyatı, Bakü 2006, s. 
203-209 vd. (Anılış: Sabiroğlu, Dünyada Teşvikler). 
582 K.O.B.I.ler, Türkiye'de imalat sanayisinde faaliyet gösteren isletmelerin yaklaşık % 95'ini 
oluşturmaktadır. Bu yönde geniş bilgi için bkz. ZENGIN, A.: Makroekonomik İstikrar ve K.O.B.I., s. 
1, http://www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf/bildiri_37.pdf Erişim tarihi: 25.08.2008. 
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Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus teşviklerin sayısının çokluğundan 

ziyade, teşviklerin ülkenin ihtiyaçları doğrulusunda faydalı olup olmadığıdır583.  

Yukarıda Türk Eximbank’ın K.O.B.İ.e sağladığı krediler incelenmiştir584. 

Burada Azerbaycan’da bu konudaki düzenlemelere yer verilmiştir. Azerbaycan’da 

K.O.B.İ. “Küçük ve Orta Sahipkârlıg” (K.O.S.) ilk defa 4 Haziran 1999 tarih ve 673-

İQ sayılı “Küçük Sahipkârlığa (İşletmecilere) Devlet Yardımı Hakkında A.C. 

Kanunu”nun 3. maddesinde tanımlanmıştır. Buradaki tanımda sadece küçük 

işletmeler ele alınmış, orta büyüklükteki işletmelere değinilmemiştir. Buna göre; 

“Küçük işletmeler, çalışanların sayısı ve yıllık malî bilânçosu temel alınarak 

belirlenir (m. 3). Faaliyet nevilerinin sermaye limitlerinin belirlenmesi ilgili icra 

hâkimiyeti organının yetkisindedir” denilmektedir. K.O.B.İ.in sermaye limitleri ile 

faaliyetlerinin belirlenmesi icra hâkimiyeti (vali/kaymakam) organlarına bırakılması 

hususu, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, bu tür bir ayırımın adil olmayacağı ve 

ülkenin her bir bölgesinde farklı uygulamalara ve suiistimallere yol açacağı nedeni 

ile eleştirilmiştir585.  Konumuz açısından bu tür tartışmalardan ziyade, bu ortaklıklara 

devlet tarafından ne gibi desteğin sağlandığı, diğer bir ifade ile teşviklerin nelerden 

oluştuğu önem arz etmektedir. 

Yukarıda bahsedilen söz konusu Kanun’un diğer maddeleri incelendiğinde, 

Azerbaycan’da K.O.B.İ.e devlet tarafından sağlanan yardımları arasında; yardım 

stratejisi (m. 6), yardım programı (m. 7), malî yardım (m. 8), enformasyon desteği 

(m. 12) ve kredi birlikleri (m. 16) kurulmasında yardım etme hususunda 

düzenlemelere yer verildiği gözükmektedir. Bu maddelerin yanı sıra, 17 Ağustos 

                                                 
583  Bkz. Sabiroğlu, Dünyada Teşvikler, s. 204 vd. 
584  Bkz. yuk. s. 168–171. 
585 Ayrıntılı bilgi için bkz. SABİROĞLU, N.: “Küçük ve Orta İşletmeler Nedir”, Yeni Dünyada 
Yerleşen Azerbaycan İktisadiyatı, Bakü 2006, s. 197 vd. (Anılış: Sabiroğlu, İşletmeler). 
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2002 yılında “A.C.nin Küçük ve Orta İşletmeciliğinin Gelişmesinin için Devlet 

Programı” (2002–2005 yılları) çerçevesinde 6 bölüm ve 63 önlemden oluşan bir 

Cumhurbaşkanı Fermanı onaylanmış ve programın uygulayıcısı A.C. İktisadî İnkişaf 

Nazirliği (Ekonomiyi Geliştirme Bakanlığı) olarak belirlenmiştir. Programın kaynak 

bütçesi; işletmelere yardım millî fonu, devletin diğer gelir kaynakları, özellikle 

belediye gelirleri ile yabancı yatırımlar, uluslararası kuruluşların teknik ve malî 

yardımları tarafından karşılanacaktır586. Konumuz açısından önemli olan teşvikler 

arasında adı geçen Kanun’un 6. maddede yer alan “Yardım Stratejisi” başlığı ile 

küçük işletmelere yabancı ekonomik faaliyetlerine ve ihracata yönelik anlaşmalara 

dayanan üretimin malî/ kredi, ticarî, ilmî, teknik ve enformasyon ilişkilerinin 

gelişmelerine destek sağlanmasıdır. Bu ve diğer malî yardımlar ilgili bölgenin icra 

hâkimiyeti organı yani valiliklerce belirlenmiş kurallar çerçevesinde ve valilik 

tarafından icra edilmektedir (m. 7 ve m. 8/ 1). Maddenin devamında bu teşviklerin 

sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin ve hukukî alt yapının hazırlanması yine 

program çerçevesinde önlemler arasında sıralanmıştır (m. 7/4). Bunlara ek olarak, 

malî kredi kuruluşlarının kredi temini ve K.O.B.İ.in malî kaynaklarının uygulama 

imkânlarını geliştirmek amacıyla kredi temin fonu kurulacağı ve yine bütün 

mekanizma valiliklerce yürütüldüğü ifade edilmektedir (m. 8/3–4. b). K.O.B.İ.in 

ticarî, hukukî, ekonomik ve diğer anlamdaki enformasyon bilgilerinin sağlanması 

açısından bilgi enformasyon paylaşımından yararlanılabilmesi için yine valilikler 

nezdinde gerekli önlemlerin alınmasına devlet tarafından destekte bulunulur. Burada 

devlet kuruluşlarının gerekli enformasyonun sağlanması konusunda her türlü 

                                                 
586 Programın detayları ve eleştirileri için bkz. SABİROĞLU, N.: “Azerbaycan’da K.O.B.İ.ine 
Yönelik Teşvikler”, Yeni Dünyada Yerleşen Azerbaycan İktisadiyatı, Bakü 2006, s. 211 vd. (Anılış: 
Sabiroğlu, Azerbaycan’da Teşvikler). 
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desteğin verileceği ve bu aşamadaki masrafların bir kısmının veya tamamının belli 

şartlar altında malî kuruluş ile K.O.B.İ. arasında yapılacak olan anlaşmaya göre 

belirleneceği hükmü yer almaktadır (m. 12). Son olarak K.O.B.İ. kendi aralarında 

yine valilik nezdinde ve kanuna uygun olarak bir birlik kurmalarına kanunen imkân 

tanınmıştır (m. 16). 

Yukarıda bahsedilen hususlar küçük işletmeleri düzenleyen kanunda yer alan 

düzenlemelerdir. Bunlara paralel olarak, orta ve diğer işletmelere de uygulanacak 

hükümler 15 Aralık 1992 tarihli ve 406 sayılı “İşletmecilik Faaliyeti Hakkında A.C. 

Kanunu”nda da rastlamak mümkündür (m. 9). 

Bu düzenlemeler ile de Azerbaycan’ın yabancı kredi kuruluşlarının 

K.O.B.İ.ine yönelik destekleyici faaliyetlerinin olduğunu söylenebilir. Zira Avrupa 

İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), “Erken Geçis Ekonomileri” insiyatifi 

çerçevesinde ele aldığı Azerbaycan’da bir yandan enerji sektörüne destek verirken, 

diğer yandan ekonominin sektörel olarak çeşitlendirilmesine de katkıda 

bulunmaktadır. Bu katkılar arasında en önemli olan, K.O.B.İ.e finansman desteği 

sağlayan bir programla Azeri bankalarına kredi açılmasını ve bu kredilerin K.O.B.İ.e 

kullandırılmasının temin edilmesidir587. Bununla birlikte Uluslararası Finans Kurumu 

(IFC), 1995 yılından bu yana Azerbaycan’a kendi kaynaklarından kredi sağlamıştır. 

Bu krediler, enerji, gıda ve içecek, finans ve sigortacılık, otelcilik ve turizm 

sektörlerindeki projelere kullandırılmıştır. Son dönemlerde IFC çalışmalarını enerji-

dışı sektörlerin geliştirilmesine ve K.O.B.İ.e yoğunlaştırmıştır. Öncelikli olarak ele 

alınan konu, özel sektör ve K.O.B.İ. gelişimini destekleyecek sağlıklı bir finansal 

piyasa altyapısı oluşturulmasına destek olmaktır. Bu doğrultuda IFC K.O.B.İ. 

                                                 
587 Daha geniş bilgi için bkz. DEİK Azerbaycan Ülke Bülteni, İstanbul Aralık 2006, s. 25. 
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kredilerinin artırılmasına destek vermiş, Azerbaycan Mikrofinans Bankası’nın 

kurulusunda önemli bir rol oynamış ve Orta Asya Küçük İşletmeler Fonu’na 

yatırımda bulunmuştur588.  

 

II. Para Kredi Politikası  

 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından çeşitli reform 

hareketleri sürecine girdiğini yukarıda belirtmiştik589. Bu faaliyetlerin arasında, her 

yıl planlı yıllık para kredi politikaları belirlenme uygulamasına geçilmesi de 

sayılabilir. İlk kez 1 Aralık 1992 tarih ve 393 sayılı “1992 Yılı Para ve Kredi 

Politikasının Başlıca Yönlerinin Tespiti Hakkında” Millî Meclis Kararı çıkarıldı. 

Ancak Karar ilan edilmedi. 5 Mayıs 1993 tarih ve 613 sayılı ile “1993 Yılı Para-

Kredi Politikasınn Başlıca Yönlerinin Tespiti Hakkında” Millî Meclis Kararı’nda ise 

yapılması gereken konular ele alındı. Aşağıda söz konusu Kararı’n bazı hususları yer 

almaktadır: 

—  Kredi politikasında ziraat, petrol sanayi, üretim alanlarındaki girişimcilik 

ve yatırım alanlarına  üstünlük verilecek, 

— Üstünlük verilen alanlarda hizmet eden bankaların farklı faiz politikası 

çerçevesinde imtiyazlı şartlarla krediler verilecek, zorunlu hallerde bankaların 

oluşabilecek zararlar ya devlet bütçesi hesabından, ya da maliye bakanlığınca 

karşılanacak, 

— Krediden verimli olarak faydalanmayan girişimcilere, ancak istisnaî 

                                                 
588 İbid., s. 25. 
589 Bkz. yuk. s. 1; Ayrıca Azerbaycan’ın 1900 yıllarından bu yana izlemiş olduğu para-kredi 
politiklarına ilişkin geniş bilgi için bkz. IBRAHIMOV, Z./ KERIMOV, A.: Azerbaycan’da Para-
Kredi Politikalarının Tarihsel Gelişimi, Bakü 1997, s. 7 vd. 
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hallerde, devlet teminatı olduğu taktirde krediler verilecek, 

—  Kredi emisyonunu sınırlandırmak için yıl içinde yüksek oranlardaki kredi 

politikası yerine orta faizli zamanla eflasyonun seviyesine uygunlaştırılacak.  

Bununla birlikte Karar’ın devamında A.C. Millî Bank’a da talimatlar 

verilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir: 

— Tedavülde olan paranın son haddini kredi ihtiyatları çerçevesinde 

düzenlenen ve gerekçesiz olan imtiyazlı krediler verilmesi uygulmasına son 

verilecek; 

— İmtiyazlı kredi verilmesi mekanizması hazırlanarak millî meclise 

sunulacak; 

— Doviz piyasasının oluşturulması amacıyla döviz satışları (açık artırma 

şeklinde) ve bankalararası doviz borsasının kurulması hızlandırılacak; 

— Hesapların aralıksız ve hızlı bir şekilde yapılması temin edilecek ve 1993 

yılında bankacılık sisteminde çağdaş hesaplar teknolojisinin uygulamaları bitirilecek; 

— Nüfusun sosyal savunmasını güçlendirmek amacıyla Azerbaycan’ın ticarî 

banklarına talimat verilerek, nüfusun emanetlerinin faiz oranları eflasyona bağlı 

olarak düzenlenecek; 

— A.C. Bakanlar Kurulu’na, istikrar fonunun kurulmasında ve hacmin 

artırılması için ek önlemler alınarak ve bu amaçla kaynakların engelsiz ayrılmasına 

ve ihracına denetimin artırılması talimatı verilecek; 

— Bütün bakanlıklara, komisyonlara, devlet şirketlerine, kurum ve 

kuruluşlara elde edilecek döviz ihtiyatlarını esasen çağdaş teknoloği alınmasına ve 

üretimin genişlendirilmesine yöneltilmesi talimatı verilecek; 

— A.C. Bakanlar Kurulu’na, Maliye Bakanlığı’na ve Millî Banka’ya (Merkez 
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Bankası’na) devletlerarası ve bankalararası anlaşmaların zamanında imzalanmasının 

temini amacıyla, ticaret ve ödeme dengelerine ciddi denetim edilmesi talimatı 

verilecek; 

— Geçmiş S.S.C.B. Emanet Bankası’ndan Cumhuriyet Emanet Bankası’na 

devredilmesi gereken 6.473 milyon Rus Rublesi vesaitin 1993 yılında A.C. Millî 

Banka’nın (Merkez Bankası’nın) gelirleri hesabına ödenilmesi konusunda A.C. Millî 

Banka’nın teklifine rıza verilecek. 

— Ülkede para tedavülünün istikrarlı olması amacıyla halk tüketim mallarını 

üreten bakanlıklar, komiteler, şirketler ve teşkilatlar bu malların üretimini artırarak 

tüketim pazarının taleplerini maksimum ölçüde karşılayacak, ticarî bankaların kasa 

planlarının yerine getirilmesi denetlenecek. 

Bu yıllık stratejilerden de görüleceği üzere Azerbaycan’da ilk bağımsızlık 

günlerinden günümüze kadar çağdaş ve dünya standartlarına ulaşmak için yeni 

programlar hazırlanarak ülkenin gelişmesi için ıslahatlara ihtiyaç duyulduğu 

gözlenmektedir. Keza 24.06.1996 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı tarafından 

Azerbaycan’da gelişmenin sağlanması için bir dizi yeniliklerin getirilmesi gerektiği 

yönünde fikir açıklaması olmuştur. Bu açıklamayla Azerbaycan’ın gelişme 

programları çerçevesinde petrol dışı sektörlere ve özellikle de ziraî alanlarda çeşitli 

reformların yapılması gerektiği vurgulanmıştır590.  

 

III.  İthalât-İhracat Operasyonları ve Krediler 

 

Azerbaycan’da ithalât ve ihracata ilişkin mevzuat araştırıldığında kredilerle 

ile ilgili birçok düzenlemenin yer aldığı görülmektedir. Durum böyle olmakla 

                                                 
590 Bu yönde bkz. MURADOV, Ş/ ALESKEROV, A./ İBRAHİMOV, M.: Pazar Ekonomisi 
Ortamında Ziraî İlişkilerin Gelişimi, Bakü 2006, s. 203. 
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birlikte, ihracatı ve ithalâtı genel hatlarıyla ele alan toplu bir düzenlemenin 

olmadığından hareketle bu konuda mevzuat eksikliğinden söz edilebilir. Sadece 15 

Mart 1993 tarihli ve 342 sayılı “A.C.nde Ithal-Ihraç İşlemlerinin Liberalleştirilmesi 

Hakkında A.C.nın Fermanı” yer almaktadır. Söz konusu Ferman’da Bakanlar 

Kuruluna bir ay zarfında ithalât ve ihracat operasyonlarının liberalleştirilmesi ve 

vergi derecelerinin düzenleyen normatif anlaşmaların kabulü için talimat 

verilmektedir. Ayrıca yabancı ülkeye tedavi, tayin, eğitim, çalışma, turistik amaçlarla 

çıkacak olan gerçek kişilere sınırlandırma getirilmeden ve kaynagı soruşturulmadan 

1000 A.B.D. Doları’nın yanlarında götürmesine izin verilmesi yönünde talimat 

verilmektedir. Bunlara ek olarak, yabancı ülkeden önceden resmî olarak getirilen 

dövizleri belgeleyen resmî belgelerin ibrazı ile ülkeden döviz tekrar limitsiz 

çıkarabilmesine imkân tanınmaktadır591. Dolayısyla bu hükümler ile ülkeden para 

çıkışının kontol altına alınması ve döviz kaybının önlenmesinin amaçlandığı 

söylenebilir. Bu hükümlerin ötesinde ithalât ihracat ilişkin kredilendirme ve bu 

anlamda her hangi bir hüküme rastlanılmamaktadır.  

Bunların yanı sıra, A.C. Bankalar Hakkında Kanun’a bakıldığında, bankaların 

faaliyet türleri sıralanırken kredilerin (teminatlı ve/veya teminatsız) verilmesi, aynı 

zamanda üretim ve ipotek kredilendirilmesi, faktorinq, forfeytinq, lizing hizmetleri 

ve diğer kredilendirme çeşitlerinin mümkün olduğu görülmektedir (m. 32.1.2). Aynı 

zamanda yükümlülüklerinin icrasına teminatların, garantilerin verilmesi ve kendi 

hesabına veya müşterilerin hesabına akreditiflerin açılması mümkün görülmektedir 

(m. 32.1.8.). Buna karşılık bankaların yasaklanan faaliyet çeşitleri sıralanırken 

                                                 
591 Ferman metni için bkz. http://eqanun.az/viewdoc.aspx?id=9830&type=1&state=2&df=0 Erişim 
tarihi: 22.08.2008. 
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ihracat kredisi verilemeyeceği yönde bir hükmün olmadığını da görebilmekteyiz (m. 

33). 

Millî Banka Kanunu’na bakıldığında, Millî Banka’nın  devlete kredi 

verebileceği hükme bağlanmışsa da, burada ithalât veya ihracata ilgili her hangi bir 

hususa yer verilmediği görülmektedir (M.B.K. m. 16.). Yine aynı kanunda Millî 

Banka’nın  yabancı dövizle operasyonlar yapabildiği belirtilmişse de, bu durumda 

ülke içindeki dövizle yapılacak operasyonlar kastedilmektedir (M.B.K. m. 30.1.3). 

Bunların yanı sıra, Kredi Birliği Kanunu’na bakıldığında, genel menfaatlerini 

gönüllü olarak birleştiren gerçek kişilerin veya küçük işletme şeklindeki tüzel 

kişilerin paralarını toplamak ve kendileri karşılıklı kredilendirebilmeleri için 

oluşturulan banka olmayan kuruluşlar olarak tanımlandığı, karşılıklı kredileşme ile 

de Birlik’te toplanan para hesabına ihtiyaç olunduğunda ödenilmesi için verilen kısa 

ve uzun vadeli kredilerden bahsedildiği görülmektedir. Dolayısıyla ihracata yönelik 

kredilere ilişkin açıklayıcı bilgi burada da yer almaktadır (K.B.K. m. 1).  

Bu düzenlemelerin uygulamasına bakıldığında, Azerbaycan’daki bankaların 

hiçbirisinin bu düzenlemelere aykırı bir tutumda olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla 

her ne kadar da kredi verebilen kurumlar olsalar da, uygulamada bankalarca 

akreditiften ziyade ihracat kredisi hizmetinin verilmediği görülmektedir. Akreditif 

hizmeti denildiğinde ise, Azerbaycan Millî Banka’nın talimatlarına göre, 

Azerbaycan’a ithal edilecek malların ithaline ilişkin anlaşmaların sadece C.İ.F.-Bakü 

(masraf-sigorta-nakliyat-ücretlerinin Bakü’de teslim) şeklinde olması gerektiği 

yönünde talimat içermektedir. Diğer taraftan, ödeme zamanını belirleyen diğer bir 

kurala göre Azerbaycan'a ithal edilecek mallar, Azerbaycan gümrüğünden içeri 

girmeden ve gümrük giriş beyannamesi bankalara tevdi edilmeden mal bedellerinin 
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Azerbaycan dışına transferi yasaklanmıştır. Bu kural Azerbaycan’a mal ithalini 

zorlaştırdığı ileri sürülmüştür592.  Bununla birlikte, acil ithalât akreditiflerinde, mal 

alım satımı işlerine konu olan anlaşma tutarının % 10'dan ve 10.000 A.B.D. 

Doları’ndan fazla olmamak üzere peşin ödenmesine izin verilmektedir. Bu miktarı 

aşan peşin ödemeler için Millî Banka’dan izin almak gerekmektedir. Özellikle, 

Azerbaycan için öncelik arz eden yatırım mallarının ithalinin kolaylaştırılması 

bakımından, uluslararası bankacılık alanında kabul gören Red-Clause (peşin ödemeli 

akreditif) gibi diğer akreditifli ödeme şekillerinin kabul edilmesinin faydalı olacağı 

öngörülmüştür593. İhracat işlemlerine ise, ihraç edilen malların bedeli Azerbaycan 

bankalarına geldiğinde bankalarca ihracatçı firmalara peşin para ile ödeme 

yapılmamakta, ihracat bedeli dövizin bir kısmı ise Bakü Bankalararası Döviz 

Borsası’da (B.B.D.B.) satılarak karşılığında alınan millî para Manat yine ihracatçı 

firmaların Manat hesabına yatırılmaktadır. Akreditif ile yurt dışına mal satıldığı 

durumlarda yurt dışından gelecek ve banka hesabına alacak kaydedilecek Manat 

veya döviz varlıklarının bankalardan verilen faaliyetleri için böyle bir şartın 

bulunmadığı belirtilmiştir594. Dolayısıyla buradan ithalât-ihracat işlemlerinin, 

özellikle de para transferleri bakımından, farklı bir uygulamanın olduğu 

görülmektedir. 

 

 

 

 

                                                 
592 Bu yönde bkz. ALİYEV, E.: Azerbaycan’da Bankacılık Sektörünün Gelişimi: Sorunları ve Çözüm 
Önerileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2007, s. 133. 
593  İbid., s. 133. 
594  İbid. s. 132–133. 
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§ 3- İHRACAT KREDİ SİGORTASININ AZERBAYCAN           

        MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

I. Azerbaycan’ın Sigorta ve Bankacılık Mevzuatı 

 

A- Genel Olarak  

 

Çalışmanın giriş bölümünde de ayrıntılı açıklandığı gibi, Azerbaycan, Sovyet 

döneminin ardından bağımsızlık yıllarının ilk aşamasında zorluklarla karşı 

karşıyaydı. Bu zorluklar arasında yasal zorluklar doğal olarak en önemli sorunlar 

arasında sayılabilir. Zira yeni kurulan ülkenin en başta ekonomisini toparlaması 

gerekirdi ve bunun için yasal zemin hazırlanmalıydı. Oysa Azerbaycan’ın bu yönde 

her hangi bir hazırlık çalışması söz konusu değildi. Azerbaycan’ın Sovyet 

ekonomisinden resmî olarak ayrılması 25 Mayıs 1991 tarih ve 116-XXI sayılı “A.C. 

Ekonomik Bağımsızlığının Esasları Hakkında Kanun” ile başladığı söylenebilir. Söz 

konusu Kanun ile Azerbaycan’ın dış ekonomik siyasetinin bağımsızlığı, mülkiyet 

hakları, dış ekonomik ilişkileri inceleyen hukuku, bankacılık ve diğer mülkî haklarla 

ile ilgili prensipler yer almaktaydı. Buna ek olarak, Azerbaycan’ın bağımsız 

bankacılık sisteminin ve millî para tedavülünün hukukî temelinin yanı sıra Millî 

Banka’nın statüsünü ve yetkilerini belirleyen 25 Mayıs 1991 tarihli ve 116—XII. 

Sayılı “A.C. Ekonomik Bağımsızlığının Esasları Hakkında Kanun”un “Banka 

Sistemi ve Para Tedavülü” başlıklı 14. maddesi ile atıldığı söylenebilir595. 

                                                 
595 Kanun için bkz. http://www.nba.az/default.aspx?go=120&lng=az Erişim tarihi: 05.09.2008; Kanun 
metni için bkz. 



 204

Bunların yanı sıra 28 Ekim 1992 tarih ve 359 sayılı “A.C. Arazisinde Hukukî 

Gücünü Geçici Olarak Yürürlükte Tutan Geçmiş S.S.C.B. Kanunları ve Bunların 

Uygulamalarına İlişkin Usuller Hakkında Kanun” düzenlendi. Ancak burada dikkat 

edilmesi gereken husus, eski Sovyet sisteminde dış ticaret konuları devlet inhisarında 

olduğundan Azerbaycan’da bu duruma ilişkin yeni hukukî düzenlemelere ihtiyaç 

duyulmasıydı. Bu nedenle özellikle ticaret ve gümrük mevzuatı ile ithalât ve ihracata 

ilişkin yeni düzenlemeler ve dolayısıyla para transferleri ve bankacılık-sigortacılık 

konularda yenilikler yapılması kaçınılmazdı596. Bu doğrultuda 1994 yılında 15 Şubat 

1994 tarih ve 62 sayılı “A.C. Haricî Ticaretin Geçici Kaideleri Hakkında” bir Millî 

Meclis Kararı çıkarıldı. Yaklaşık 3 ay sonra 2 Haziran 1994 tarih ve 222 sayılı “A.C. 

Haricî Ticaretin Teşkili Hakkında” Millî Meclis Kararı ile tekrar düzenlendi, 

akabinde 1995 yılında 15 Kasım 1995 tarih ve 247 sayılı “A.C. Haricî Ticaretin 

Serbestleştirilmesi Hakkında” Millî Meclis Kararı ve en son 1997 yılında 24 Haziran 

1997 tarih ve 609 sayılı “A.C. Haricî Ticaretin Daha da Liberalleştirilmesi 

Hakkında” Millî Meclis Kararı ile ihracatın farklı çeşitlerine, malî bilgilere ve bu 

alandaki prosedürlere yönelik konular düzenlenmiştir. Ancak günümüzde ihracatın 

bütünüyle ele alacak derli toplu bir ticarî mevzuatın eksikliği bu alanda yaşanabilen 

sorunların çözümünde yetersiz kalmaktadır597.  

                                                                                                                                          
 http://e-qanun.az/viewdoc.aspx?id=6506&type=1&state=1&df=2 Erişim tarihi: 05.09.2008. 
596 Aynı yönde bkz. ABDULLAYEV, S. H./ DADAŞEVA, G. F./ FEYZULLAYEV, C. E.: A.C.nin 
Dış Ticaret Mevzuatının Tahlili, Bakü 2006, s. 10 vd.  
597 Bu konuda daha geniş bilgiler için bkz. İbid., s. 11-13; Azerbaycan diğer post Sovyet 
cumhuriyetlerinin benimsediği serbest piyasa ekonomisiyle büyümeyi hedef alması ve bu sistemin 
tam anlamıyla yerleşmesi için kümülatif iki şartın olması gerektiği vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi 
kuvvetli hukukî zemin ve ikincisi devletin ekonomik hayata müdahalesinin sıklığıdır. Oysa serbest 
piyasa ekonomisi denildiğinde, ilk akla gelen herkesin kendi düşüncesini gerçekleştirebildiği, herkesin 
istediği gibi hayat tarzı sürebildiği ve siyasî düşünceden bağımsız bir şekilde ticarî faaliyetlerde 
bulunabildiği bir sistemdir. Azerbaycan’da ise henüz eski Sovyet zihniyetini yetiştirmiş olduğu 
kadrolar sayesinde bunun şimdilik mümkün olmadığı yazar tarafından belirtilmiştir. Bu yönde daha 
geniş bilgi için bkz. ELDAROĞLU, E. : Azerbaycan Öz İktisadî Modelini Nasıl Yaratmalıdır? Yeni 
Dünyada Yerleşen Azerbaycan İktisadiyatı, Bakü 2006, s. 369–371(Anılış: Eldaroğlu, İktisat Modeli). 
Ayrıca bu yönde bkz. Muradov, Alesgerov, İbrahimov, a.g.e., s. 159 vd. 
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B-  Azerbaycan’da Sigortacılık  

 

Azerbaycan’ın ekonomik bağımsızlığı ve yasal düzenlemelere ilişkin 

bilgilerin ardından, ihracat kredi sigortası gibi çağdaş bir sigortacılığa ve bu sigorta 

programını uygulayan eximbank modelindeki bir bankaya sahip olabilmesi 

açısından, ilk önce ülkenin günümüzdeki sigortacık ve bankacılık sisteminin ne 

düzeyde olduğu konusunda bilgi edinilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu nedenle 

burada Azerbaycan’ın sigortacılık ve bankacılık sistemi hakkında genel bilgiler 

verilecek ve ilgili kanunlara göz atılacaktır. Bu bilgilerin ardından bir değerlendirme 

yapılarak bu bölüm sonlandırılacaktır. 

Azerbaycan’da sigortacılık, il defa 19. yüzyılın598 başlarında görülmüştür. 

Petrol sanayinin gelişmesiyle ve yeni yabancı yatırımcıların petrol sanayisine 

girmesiyle birlikte, sigortacılık sektöründe de gelişme kaydedilmiştir. 90’lı yıllarda 

pazar ekonomisine giriş yapılırken sigortacılık sektörü de gelişmiştir. 1991 yılının 

sonlarında, Azerbaycan’da 40’tan fazla sigorta şirketi tescil edilmiştir. Bir sonraki yıl 

bu rakam artmış ve 65’i bulmuştur599.  

25 Haziran 1999 tarih ve 696-IQ sayılı Kanun ile kabul edilen “A.C. Sigorta 

Hakkında Kanunu”nda çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmış ve birçok yenilikler 

yer almıştır600. Bunun yanı sıra, aşağıda inceleyeceğimiz 25 Aralık 2007 tarihli 519-

                                                 
598 Azerbaycan’da sigortacılık ilk defa petrolün sayesinde XIX. Yüzyılın ortalarında yabancı sigorta 
şirketlerini şubeleri ile başladığı söylenebilir. 1912 yılında sayılarının yaklaşık 30 civarında olan 
yabancı sigorta şirketlerinin şubelerinde bazıları İngiliz “Loyd”,  Alman “Lemont Hattı” vs idi. Bu 
konuda daha geniş bilgi için bkz. Muradov, Alesgerov, İbrahimov, a.g.e., s. 154. 
599 http://www.tsrsb.org.tr/NR/rdonlyres/FA39DCE5-9808-4464-849B- 
41757F14E595/456/Kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1%C3%9ClkeAzerbaycan.doc,  Erişim tarihi:  
01.04.2008. 
600 En son 7 Aralık 2007 tarihinde yapılan değişiklikte “sosyal sigorta” sözlerinden sonra “o cümleden 
mecburi tıbbi sigorta” sözleri ek edilmiştir. Bununla da sağlık sigortaları zorunlu sigortalar olarak 
sosyal sigortalar kapsamında nitelendirilmesi gerekmektedir. Kanun metni için bkz. 
 http://www.e-qanun.az/viewdoc.aspx?id=13983&type=1&state=2&df=0,  
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IIIQ sayılı “A.C. Sigorta Faaliyeti Hakkında Kanunu” çıkarıldı. A.C. Bakanlar 

Kurulu’nun 9 Nisan 2004 tarihli Kararı ile sigorta şirketlerinin kuruluş 

sermayelerinin yıllık olarak yükseltilmelerine karar verilmiştir. Bugün yeni kurulan 

sigorta şirketlerinin kuruluş sermayesi 1.000.000 Manat’tır, bu da 1.204.000 A.B.D. 

Doları’na eşittir601. Reasürans şirketlerin kuruluş sermayeleri ise bu rakamın iki katı 

olarak belirlenmiştir. Kuruluş sermayenin yükseltilmesindeki temel amaç, sigorta 

çalışmalarının yoğunlaşması sonucu zayıf sigorta şirketlerinin sigortacılık sektörünün 

büyük sermayeli ve güçlü şirketlere teslim edilmesidir. Azerbaycan’da, sigortacılığın 

ileriye yönelik gelişmesi açısından, özellikle sigortacılık sektöründe yer alan 

kadroların eğitimine ve hazırlığına önem vererek 2002 yılında Maliye Bakanlığı, 

Millî Eğitim Bakanlığı’yla birlikte Azerbaycan Devlet Üniversitesi ve Mimarî ve 

İnşaat Üniversitesi’nde sigortacılık dalında sınıflar, özel gruplar açılmıştır. Ayrıca 

1999 yılında Azerbaycan’ın zorunlu sigortacılık konusu kapsamında Sigorta 

Kanunu’nda bazı ek değişiklikler yapılmıştır. Bugün Azerbaycan’da zorunlu 

sigortacılık faaliyeti konusunda 11 sigorta çeşidi mevcuttur. Bunlar sırasıyla:  

—   A.C. milletvekillerinin zorunlu resmî sigortası,  

—   Mahkeme ve diğer yargı kurumlarında çalışanların zorunlu sigortası,  

—   Sağlık personellerinin zorunlu sigortası,  

— Ordu mensuplarına ve genel olarak askeriyeye hizmet veren kişilerin 

zorunlu sigortası,  

—   Devlet çalışanlarının (memurların) zorunlu sigortası, 

—   Yurt dışında diplomatik kurumlarda ve uluslararası kuruluşlarda çalışan 

A.C. vatandaşlarının zorunlu sigortası, 
                                                                                                                                          
Erişim tarihi: 01.03.2008. 
601 1 A.B.D. Doları: 0,830 Azerbaycan Manatı’dır. Kur için bkz. http://www.maliyye.gov.az/ Erişim 
tarihi: 11.04.2008. 
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—   Güvenlik güçlerinde çalışanların zorunlu sigortası, 

—  Ekolojik risklerin zorunlu sigortası, 

—   Araç sahiplerinin zorunlu sigortası, 

—  Yolcularının zorunlu sigortası, 

— Yangından korunma amaçlı zorunlu sigortaları mevcuttur. Bu 

sigortalardan ilk altısı devlet kurumları (sosyal sigortalar) tarafından; geriye kalan 

beş tür sigortalar ise, özel sektör tarafından yapılmaktadır602. 

1999 yılında Mecliste, zorunlunun dışında bir de gönüllü sağlık sigorta 

faaliyetlerini kapsayan Sağlık Sigorta Kanunu603 kabul edilmiştir. Ayrıca yürürlüğe 

girmesiyle bu kanunla ilgili ek kanunlar da düzenlenmiştir.  

Bugün, Azerbaycan’da 29 sigorta şirketi ve 7 broker şirketi faaliyet 

göstermektedir. Sigorta şirketlerinden 22’si yerli, 7’si ise yabancı sermaye 

katılımıyla oluşturulmuştur. Bunlardan bazılarında Amerika, Türkiye, İngiltere, 

Rusya, İran yatırımı bulunmaktadır. Sigorta broker şirketlerinde ise 5’i yerli, 2’si 

yabancı sermaye katkılı (Azerbaycan ve İngiltere) organizasyondur 604. 

Sigorta hizmeti, ülke vatandaşına yaklaşık 40 tür sigorta ürünü sunmaktadır. 

Azerbaycan’ın sigortacıları yabancı kaynaklı sigorta kuruluşlarıyla yakın temasla 

çalışmaktadır. 2003 yılında sadece Türkiye’den sözleşmeli olarak dönemin parasıyla 

13,2 milyar Manat (27 milyon A.B.D. Doları) sigorta kapsamına girmiştir605. 

                                                 
602 Bu ayrımlar ve her bir sigorta konusunda daha geniş bilgi için bkz. MEHERREMOV, M. Y./ 
MUSAYEV E. E.: Sigorta İşi - Sigorta Hukuku, Bakü 2005, s. 13 ile s. 57 vd. 
603 28 Ekim 1999 tarihli “Tıbbi Sigorta Hakkında A.C. Kanunu”. 
604http://www.maliyye.gov.az/store/4]/A_R_sigorta_sistemin_daxi_olan_tesklatlar_haqqnda_mlumat_  
31.01.08.xls Erişim tarihi: 31.01.2008. 
605 2003–2005 yılları arasında Türkiye’den Azerbaycan’a sigorta sözleşmeleri kapsamında gelen 
sigorta yatırımları toplamı 100,000 ABD Doları’nı civarında olup bu rakam yetersiz bulunmuştur. Bu 
konuda geniş bilgi için bkz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Katılımcı Ülke Kurum 
Tanıtımları: 
 http://www.tsrsb.org.tr/NR/rdonlyres/FA39DCE5-9808-4464-849B-41757F14E595/456/Kat% 
C4%B11%C4%B1%C3%9ClkeAzerbaycan.doc,  Erişim tarihi: 15.04.2008. 
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Azerbaycan’da sigortacılık sektörünün gelişmesi çok önemli ve gündemde 

olan bir konudur. Sigortacılık sektöründe yer alan dünya tecrübeleri, Azerbaycan’ın 

uluslararası ticarî kuruluşlarına katılması konusunu öne çıkarmaktadır. Bu amaca 

yönelik Azerbaycan’da, belirli yönde uzman komisyonlarıyla birlikte çalışmalar 

sürmektedir. Bu program kapsamında Azerbaycan’da yeni kanunlar düzenlenmiş 

olup, özellikle de Sigortacılık Mevzuatına yönelik ilâve değişiklikler hazırlanmıştır. 

Azerbaycan’da yapılan ekonomik reformlar sayesinde 18 Nisan 2001 tarihli ve 467 

sayılı Fermanı ile sigorta denetim fonksiyonu A.C. Maliye Bakanlığına 

devrilmiştir606. Bu durum da sigortacılığın dünya standartlarında uygun olması 

açısından olumlu bir adım olarak görülmektedir607.  

Belirtmekte yarar görülen diğer bir husus,  29 Aralık 2006 tarihi ve 226-IIIQ 

sayılı “Emanetlerin Sığortalanması Hakkında A.C. Kanunu608” ile gerçek ve tüzel 

kişilerin zorunlu sigorta sisteminin oluşturulmasıdır. Bununla, yerli bankalar ile yabancı 

bankaların yerli şubelerinin ödeme kabiliyetlerinin kaybedildiği durumlarda, gerçek 

kişilerin emanete verdikleri parasal meblağların kaybolma riskinin karşılanması ile 

malî ve bankacılık sisteminin istikrarının gelişmesinin temini amaçlarını 

güdülmektedir. Bu bağlamda Emanetlerin Sigortalanması Fonu609 12 Ağustos 2007 

tarihinden itibaren faaliyetine başlamıştır610. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, 25 Aralık 2007 tarihinde yeni sigorta kanunu 

kabul edilmiştir611. Azerbaycan sigorta sektörünün dünya standartlarında faaliyet 

                                                 
606 Ferman metni için bkz. http://e-qanun.az/viewdoc.aspx?id=2443&type=1&state=1&df=2  
Erişim tarihi: 09.09.2008. 
607  Aynı yönde bkz. Muradov, Alesgerov, İbrahimov, a.g.e., s. 159. 
608 Kanun metni için bkz.: http://e-qanun.az/viewdoc.aspx?id=12137&type=1&state=1&df=2 Erişim 
tarihi: 05.09.2008. 
609  Türkiye’deki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na benzer bir kuruluş. 
610  Bkz. http://www.nba.az/default.aspx?go=120&lng=az, Erişim tarihi: 05.09.2008. 
611  Bkz. yuk. s. 202–203. 
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gösterebilmesi için gerekli çalışmalar, 2005–2010 yılı sigortacılık faaliyetlerini 

içeren programın hazırlanmasını içermektedir.  

 

C- Azerbaycan’da Bankacılık  

 

Azerbaycan bağımsızlığını kazanmadan önceki dönemlerde, S.S.C.B.ye bağlı 

bir Sosyalist cumhuriyet olduğundan dolayı ekonomisi de Moskova’nın talepleri 

doğrultusunda yönlendirilmekteydi612. Bu nedenle ekonomik kararlar ve dolayısıyla 

bankacılık işlemlerine ilişkin bütün eylemler Moskova’daki Devlet Planlama 

Komitesi’nin (Gosplan) planı doğrultusunda belirlenmekteydi. Buradan hareketle 

denilebilir ki, merkezî planlı sosyalist ekonomilerin bankacılık ve diğer malî 

kurumlara ilişkin uygulamaları kamu kurum ve kuruluşlarını kredi verme 

işlemlerinden öteye gidilmemekteydi613. 

Sovyet döneminde Azerbaycan’daki bankalar merkeze bağlı birer şubeler 

şekilde cereyan etmekteydi. S.S.C.B.nin Azerbaycan’da faaliyet gösteren bankalar 

şöyleydi:  

— Gosbank’ın (Merkez Bankası) şubesi konumunda bir Azerbaycan 

Gosbank614, 

—Sberbank’ın (Tasarruf Bankası) şubesi durumunda olan Azerbaycan 

Tasarruf Bankı, 

                                                 
612 KATHLEEN J WOODY: Soviet Banking and Finance, New York, a Woodhead-Faulkner Pres, 
Special Report 1990, s. 25. 
613 Bu yönde bkz. Meinecke, Hans Dietter, “ The  Restructuring Of The Banking System İn The 
Former German Democratic Republic”, Transformation of The Banking Sistem, O.E.C.D. 1983, s. 89. 
614A.C. Gosbank (devlet bankası) 16 Ekim 1921 tarihli Kanun’la kurulmuş olup, 26 Aralık 1922’de 
Devlet Emanet Kasaları oluşturulmuş ve bu kasalar aracıyla devlet halktan para toplamaktaydı. Bu 
konuda geniş bilgi için bkz. İBRAHİBOV, Z.: Denejno – Kreditnaya Sistema v Usloviyax Perehoda 
k Rınku (Serbest Piyasaya Geçiş Sürecinde Para – Kredi Sistemi ) Bakü 1997, s. 30 vd. 
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— Promstroybank’ın (Sanayi Yatırım Bankası) şubesi konumunda olan 

Azerbaycan Sanayi Yatırım Bankası,  

— Agropgrombank’ın (Tarım Bankası) şubesi konumunda olan Tarım 

Bankası, 

— Vneshekonombank’ın (Dış Ticaret Bankası) şubesi konumunda olan 

Azerbaycan Beynelhalk Bank (Uluslararası Banka). 

Bu şubelerin fonları merkezî plana göre dağıtılarak, merkezî planın kredi ve 

hesaplarını uygulamaktaydı. Bu görevlerin yanı sıra, halkın tasarruflarını da 

muhafaza etme faaliyeti de vardı. Azerbaycan’ın dış ödemeleri ile dışarıdaki 

alacakları eski Sovyet kurumlarından olan ve “Şubeler Arası Karşılıklı Hesaplaşma” 

olarak adlandırılan bir usule göre gerçekleştirilmekteydi. Bununla Azerbaycan’ın 

petrol ve benzer ürünlerinin diğer cumhuriyetlere gönderilmesinin kontrol altında 

tutulması hedeflenmiştir. Dolayısıyla S.S.C.B. ülkeleri arasındaki alış verişler, diğer 

bir ifade ile ürünlerin ihracatı ve ithalâtı dış ticaret işlemleri kapsamında 

değerlendirilmemekteydi. “Mejdu Filialnıye Oborotı” – “Şubeler Arası Mübadele” 

olarak adlandırılan söz konusu usule göre, diğer Sovyet cumhuriyetleri ile olan 

ödeme emirleri Moskova’daki Merkezî birim kanalı ile yönlendirilerek bu şekilde ne 

ithalât ne de ihracat vergilerinin alınması söz konusuydu. Son olarak bu sistemin 1 

Ocak 1992 cumhuriyetler arası işlemlerin tasfiyesi amacıyla kademeli olarak ortadan 

kaldırılmasına başlanıldı615. 

Yukarıda anlatılanlarla birlikte, bağımsızlığını kazandıktan sonra 

Azerbaycan, Ermenistan ile olan savaşın sürmesine karşın, yine de arka arkaya 

gerçekleştirdiği reform hareketleri ve istikrarlı yönetim sonucunda komünist 

                                                 
615Bu yönde geniş bilgi için bkz. ALİYEV, S. : Azerbaycan Dış Ticaret Vergilerinin Gelişimi ve 
Ekonomiye Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006, s. 23–24. 
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ekonomik yapıdan serbest ekonomik yapıya geçmeyi başardığı söylenebilir. Zira 

ekonomik yapının gittikçe güçlenmesi, kurumsallaşmanın ve istikrarın oluştuğuna 

dair inancın yaranması ile Azerbaycan ekonomisinin dış ticaretinin hacminin artışı 

bu görüşün haklılığını ortaya koymaktadır. Azerbaycan bankacılık ve diğer 

alanlardaki mevzuatlarda yenilikçi düzenlemeler sonucunda bağımsız ve merkezî bir 

banka olan Millî Banka’nın kurulması önemli bir gelişme olarak nitelenebilir.  

Günümüz Azerbaycan bankacılık sisteminde bakıldığında, üst ve alt olmak 

üzere iki düzeyli bir yapının olduğu görülmektedir. Üst düzeyi Azerbaycan’ın Millî 

Banka’sı (Azerbaycan Merkez Bankası) temsil eder. Alt düzeyi ise bankaların 

faaliyetleri “Banka Hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunları ile düzenlenen 

ticarî bankalardır. Günümüzde Azerbaycan’da 44 ticarî banka faaliyette olup, 

bunların ikisinin sermayesinde kamu iştirakleri mevcuttur. Altı banka % 100 yabancı 

sermayeli bankadır616.  

Ayrıca Azerbaycan banka sermayelerinde bir sıra uluslararası finans 

kuruluşlarının, Finans – Sınaî kuruluş ve bankalar, Uluslararası Finans Kuruluşu 

(IFC), finans kuruluşu “Uralsib”, “Commerzbank”, “KFW Finans Grubu”, 

“Sparkassen Finans Grubu” yer aldığı görülmmektedir. Üç yabancı bankanın 

(Societe General, KFW, Commerzbank) Azerbaycanda temsilcilikleri mevcuttur. 

Bununla birlikte bankacılık mevzuatında bu güne kadar Millî Banka (Merkez 

Bankası) tarafından yapılan çalışmaların yanı sıra, yeni projeler üzerinde 

çalışmaların sürdüğü söylenebilir. Burada güdülen amaç, bir bütünlük içersinde 

                                                 
616 Azerbaycan’da Türk Bankaları arasında Ziraat Bankasının % 46’lık katılımıyla 1995 yılında 
Azerbaijan – Turkish Commercial Bank kurulmuştur. 1999 yılında da Universal Holding’in % 90’lık 
katılımıyla Ege International Bank Bakü kurulmuştur. ALAGÖZ, M./ YAPAR, S./ UÇTU, R.: Türk 
Cumhuriyetleri ile İlişkilerimize Ekonomik Açıdan Bir Yaklaşım, Ayrıntılı bilgi için bkz.  
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler%5CMehmet%20ALAG%C3%96Z%20-
%20Sinem%20YAPAR%20-%20Ramazan%20U%C3%87TU%5C59-74+.pdf, s. 67. Erişim tarihi: 
22/09/2008. 



 212

Azerbaycan’da malî ve bankacılık sektörünün gelişimi için mevzuatın iyileştirilmesi 

ve uluslararası standartlara uygun çağdaş ve rekabet edilebilir hukukî temelin 

oluşturulmasıdır.  

 

II. Azerbaycan Sigortacılık ve Bankacılık Açısından İhracat Kredilerinin 

Tahlili 

 

Yukarıda Azerbaycan’ın sigortacılık ve bankacılık konularında verilen genel 

bilgilerin ardından617 söz konusu alanlara ilişkin mevzuatın tümüyle incelenmesi 

konumuz sınırlarını aşacaktır. Bu nedenle burada sadece çalışmayı aydınlatmaya 

yarayacak bazı hususların üzerinde durulması uygun görülmüştür.  

 

A- Sigortacılık Bakımından İhracat Kredilerinin Tahlili 

 

Sigortacılık açısından ihracat kredisini incelemek için, kural olarak iki çeşit 

sigortacılık kanunundan yola çıkmamız gerekmektedir. İlk önce “Sigorta Hakkında 

A.C. Kanunu” açısından konuya değinilecek, hemen ardından “Sigorta Faaliyeti 

Hakkında A.C. Kanunu” açısından ilgili hükümler incelenecektir. Bunların yanı sıra 

“A.C. Mülkî Mecellesi” denilen Azerbaycan Medenî Kanunu’nun konuya ilişkin 

maddeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göz atılacaktır. 

Söz konusu kanunları incelemeden önce Azerbaycan sigortacılık hukukunda 

sigorta ilişkisinin anayasa hukuku, yönetim hukuku, maliye hukuku ve diğer hukuk 

alanlarını ilgilendiren bir ilişkinin olduğu doktrinde vurgulanmıştır. Ancak sigorta 

                                                 
617 Bkz. yuk. s. 203 vd.  
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sözleşmesi doğal olarak en çok borçlar hukukunu618 ilgilendirmektedir. Zira ortada 

karşılıklı ilişkileri, hak ve yükümlülükleri gösteren bir sözleşme vardır. Bu durum 

Azerbaycan sigortacılık hukukunda “Sigorta Mülkî Hukuk Münasebetleri” olarak 

adlandırılmaktadır619.  

 

1.  Sigorta Hakkında A.C. Kanunu 

 

“Sigorta Hakkında A.C. Kanunu” incelendiği zaman II. faslın “Yabancı Tüzel 

ve Gerçek Kişilerin A.C.nde Sigorta Faaliyeti” başlıklı 23. maddesi ile “A.C.nde ve 

Yabancı Ülkelerde Yapılabilen Sigortalar” başlıklı 24. maddesinde ihracata yönelik 

ve yurt dışı bağlantılı sigortalara ilişkin bilgiler içerdiği görülmektedir. Diğer bir 

ifade ile, yabancılık unsurunu taşıyan ve yurt dışı işlem ve eylemleri ile ilgili bilgiler 

sadece bu maddelerde ele alınmıştır. Dolayısıyla bu iki maddenin dışında söz konusu 

Kanun tümüyle ele alındığında yabancılık unsuruna ve ihracata ilişkin her hangi bir 

hususun yer almadığı söylenebilir. 

Söz konusu iki maddeden 23. madde aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır: 

“ 1. Yabancı tüzel ve gerçek kişilerin A.C. arazisinde A.C.nin tüzel ve gerçek 

kişiler ile kanunlara uygun olarak ancak iş ortaklığı şeklinde sigortacılıkla uğraşma 

hakları vardır. Bu teşkilatların esas sermayelerinde tüzel ve gerçek kişilerin iştirak 

payları % 49’dan fazla olamaz. A.C.nde yabancı sigortacıların bilavasıta (aracısız) 

kısmında faaliyeti yasaktır.  

                                                 
                  618 Azerbaycan’da Borçlar Kanunu’na ilişkin hükümler Mülkî Mecelle (Medenî Kanun) içerisinde yer 

almaktadır. 
619  Bu yönde geniş bilgi için bkz. Meherremov/ Musayev, a.g.e., s. 15 vd. 
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2. Yabancı sigorta brokerleri A.C.nde yerli broker teşkilatları kurabilirler. 

A.C.nin sigortacıları üstlendikleri riskleri yerli ve yabancı sigortacılarda ayrıca yerli 

ve yabancı broker aracılığı ile tekrar sigortalayabilirler. 

3. Yabancı sermayenin iştiraki ile kurulan hem iş ortaklıkları hem de sigorta 

broker teşkilatlarında rehber veya onun yardımcılarından biri A.C. vatandaşı 

olmalıdır”. 

Adı geçen Kanun’un 24. maddesi ise aşağıdaki gibidir: 

“ 1. A.C.nde faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişiler A.C. arazisinde olan 

sigorta objelerini (bu maddenin 2. bendinde sayılanlar istisna olmakla birlikte) 

sadece A.C.nde faaliyet gösteren sigortacılarda sigortalanmaları gerekir. 

 2. Yabancı ülkelerde aşağıdaki sigortalara yer verilir.  

2.1.  İthal-ihraç edilen malların nakliyat sigortaları; 

2.2. Uçak, helikopter ve gemilerin yabancı kredilerle satın alınmaları 

durumunda o krediler ödenene kadar, yabancı ülkelerden finansal kiralama yolu ile 

getirildiği kredi durumlarda ise finansal kiralama sözleşmesinin süresinin sonuna 

kadar yapılacak sigortaları; 

2.3. Gemilerin maliklerinin sorumluluk sigortaları; 

2.4.  Hayat sigortaları; 

2.5. Vatandaşların A.C.nden yabancı ülkelere seyahatleri sırasında yaptıkları 

ferdi kaza, hastalık ve motorlu taşıtlar sigortaları”620. 

Bu maddeler incelendiğinde görüldüğü üzere, ihracat kredilerine ilişkin tek 

hüküm sadece 24. maddenin 2.2. bendinde uçakların, helikopter ve gemilerin ancak 

                                                 
620 Kanun için bkz. 25 Haziran 1999 tarih ve 696 sayılı “Sigorta Hakkında A.C. Kanunu”. Kanun 
metin için bkz. http://www.e-qanun.az/viewdoc.aspx?id=3863&type=1&state=2&df=0 Erişim tarihi: 
03.11.2009; Ayrıca bu kanun hükmü 26552 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Yurt dışında 
Yaptırılabilecek Sigortalar” başlıklı 15. maddesine paralel bir düzenle olduğu belirtmek isteriz. 
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yabancı kredilerlerle satın alınması durumunda o kredinin son taksitinin ödenilene 

kadar veya bu sayılanların yabancı ülkelerden finansal kiralama yolu ile getirildiği 

durumlarda da finansal kiralama sözleşmesinin süresinin sonuna kadar yabancı 

ülkelerde sigortalarının yapılmasına kanunen izin verilmiştir. Bu sayılanların dışında 

mal ithallerinde ise sadece ülke içi bir sigortacılık şirketi tarafından sigortalanması 

gerekmektedir. Bu hükme benzer bir düzenlemenin Türk sigorta mevzuatında “Yurt 

Dışında Yaptırılacak Sigortalar” başlıklı Sigortacılık Kanunu’nun 15. maddesinde 

yer aldığını söylemek mümkündür. Kural olarak, Türkiye’deki yerleşik kişilerin, 

Türkiye’deki sigortalanabilir menfaatlerini Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta 

şirketlerine ve Türkiye’de yaptırma zorunluluğuna karşılık (S.K. m. 15/I. f.), yurt 

dışında yaptırılabilen sigorta türlerinin tıpkı “Sigorta Hakkında A.C. Kanunu”nun 24. 

maddesindeki hükme benzer şekilde kalem alındığını görmekteyiz. Ancak hemen 

belirtmek gerekir ki, Azerbaycan sigortacılığında yurt dışında yaptırılabilen sigorta 

türlerinin kapsamın bu madde ile sınırlı tutulmasına karşın, Türk sigortacılığında yurt 

dışında yapılabilecek sigortaların kapsamının Bakanlar Kurulu Kararı’yla 

genişletilmesini mümkün olabileceği belirtilmiştir (S.K. m. 15/III. f.). Bu durumun 

isabetli olduğunu belirtmek isteriz. Zira sürekli yenilenen ve gelişen ticari faaliyetler 

karşısında kanunen esneklik tanınması ve bir kanun çıkarmadan ziyade, Bakanlar 

Kurulu Kararı ile hükmün bağlanabilmesi daha pratik olur. Bununla birlikte 

yukarıdaki hükümlerden de hareketle, Azerbaycan’ın özellikle sigorta mevzuatının 

Türk sigorta mevzuatına paralel hükümler içerdiği söylemek mümkündür. 

Bununla birlikte, yabancı unsurlu sigortacılık faaliyeti için bir önceki yani 23. 

maddede getiren sınırların da gözden kaçırılmaması gerekir. Zira sigorta faaliyeti ile 

uğraşmak isteyen yabancı menşeli bir şirket Azerbaycan’da sadece iş ortaklığı 
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şeklinde kurulmalı, sermayedeki ağırlık Azerbaycan tarafında ve dolayısıyla söz 

hakkı Azerbaycan ortağı tarafında olmalı, ayrıca yöneticilerin yardımcılarının 

Azerbaycan vatandaşı olmaları gerekmektedir. Sigortacılığa ilişkin bu hükümler 

Azerbaycan’ın yabancı yatırım mevzuatı ile bağdaştığı söylenemez. Zira, 15 Ocak 

1992 tarih ve 57 sayılı “Yabancı Yatırımların Korunması Hakkında A.C. 

Kanunu”nun 16. maddesinde; “…yabancı sermayeli bankaların kuruluşu A.C.nin 

bankalar ve banka kuruluşları hakkında mevzuata uygun olarak tayin edilir” demek 

suretiyle, sadece yabancı sermayeli banka kuruluşlarına bankacılık mevzuatının 

öngördüğü sınırlara tabi olacağı, sigorta şirketlerinin sermaye düzenlemeleri 

konusunda ise her hangi bir limit veya sınır öngörülmediği anlaşılmaktadır. Bu 

kanunun 1. bölümünde yabancı yatırımcıların belli bir sermaye payı olacağı gibi, 

tamamı ile de Azerbaycan’da kanunlara aykırı olmamak şartıyla serbestçe ve 

istenilen ortaklık türünde yatırımını yapabileceği öngörülmüştür621. Keza yabancı 

yatırımcıların Azerbaycan mevzuatına aykırı olmayan her hangi bir faaliyeti ile 

uğraşabilecekleri ve ayrıca yerli yatırımcılara uygulan hukukî rejimden daha az 

elverişli imkânların sunulamayacağı hüküm altına alınmıştır622. Bununla da 

yukarıdaki görüşümüzün desteklendiğini söylemek mümkündür. 

 

2. Sigorta Faaliyeti Hakkında A.C. Kanunu 

 

“Sigorta Faaliyeti Hakkında A.C. Kanunu” incelendiğinde 5. maddede sigorta 

sistemi ve sigorta piyasasının iştirakçilerine ilişkin hükmün yer aldığı görülmektedir. 

Buna göre, sigorta sistemi sigorta piyasasının iştirakçileri ve sigorta denetimi 

                                                 
621 Bkz. 57 sayılı Kanun m. 4. 
622 Bkz. aşa. s. 233. 
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organlarından oluşmaktadır (m. 5/I. f.). Burada sigortacılar; reasürör, sigorta 

aracıları, aktüerler, bağımsız deneticiler, bağımsız uzmanlar, sigortacılık alanında 

yardımcı faaliyetle uğraşan tüzel kişiler ve sigorta mevzuatına göre meslek edinmiş 

diğer kişiler sigorta pazarının esas iştirakçileridir (m. 5/II. f.). Sigortalılar, sigorta 

olunanlar, faydalanan kişiler ve sigorta mevzuatına göre diğer kişiler sigorta 

pazarının diğer iştirakçilerdir (m. 5/III. f.). 

Yine aynı Kanun’un 7. maddesinde sigortacıların hukukî statüsü 

belirlenirken, kanuna uygun olarak lisans alınması gerektiği ve sadece halka açık 

anonim ortaklık şeklinde kurulabileceği hükme bağlanmıştır (m. 7). Aynı Kanun’un 

18. maddesinde kimlerin sigortacılıkla uğraşabileceğini belirtilmiştir. Buna göre 

aşağıda yer alanlar sigortacılık faaliyeti yapamazlar: 

—  Yabancı gerçek kişiler, 

—  Vatandaşlığı olmayan kişiler, 

—  Yabancı sigorta şirketleri haricindeki diğer yabancı tüzel kişiler, 

—  Siyasî partiler, 

—  Kamu kuruluşu olmayan teşkilatlar, birlikler, fonlar, 

— Azerbaycan’ın üyesi olduğu uluslararası malî kuruluşlar dışındaki diğer 

uluslararası kuruluşlar. 

Diğer bir hüküm söz konusu Kanunu’n 19/3. maddesinde yabancı sigortacının 

yerli sigortacıya ortak olabilmesi için: 

— Ülkesinde malî istikrarının ve ödeme gücünün sigorta mevzuatına uygun 

olması, 

—  Faaliyetlerinde kanunlara aykırı bir durumun saptanmaması, 

—  Son 5 yıl içinde aralıksız faaliyetine devam etmesi, 
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—  Uluslararası camiada sigortacılık alanında tanınmış olması gerekir. 

Buna ekten bir sonraki maddede ek şartlar da öngörülmüştür. Buna göre, 

Azerbaycan’da faaliyet gösteren bütün sigortacıların esas sermayesinin genel 

meblağda yabancı sigortacıların payının son haddi ve bu payın hesaplanması 

kuralları sigorta denetim kurumu tarafından belirlenmelidir. Yabancı sigortacının 

Azerbaycan’da şube açması yasaklanmıştır (m. 20/ II. f.)623. 

Lisansa ilişkin hükümler adı geçen kanun 43. ve devamı maddelerinde yer 

almaktadır. Buna göre, yeni kurulmuş bir halka açık anonim şirketin sigorta faaliyeti 

ile uğraşabilmesi için 5 yıl süresiyle lisans verilmektedir. Süresiz lisans isteyenler 

ise, söz konusu Kanunun 57/ 1. maddesi uyarınca gerekli koşulları sağlaması 

durumunda verilmektedir (m. 43). Kurucuların veya vekillerinin başvurularının ilk 

incelenmesi ve halka açık anonim ortak şeklinde devlet sicilinden tescil edildikten 

sonra nihaî olmak üzere lisans başvuruları iki aşamada incelenmektedir (m. 43/ 4).    

Lisans belgesinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır: 

—  Lisansın sicil numarası ve verildiği tarih, 

—  Veren devlet organının adı, 

—  Lisans sahibinin tam adı ve hukukî ünvanı, 

—  Faaliyet türleri (sigorta/tekrar sigorta), 

—  Lisans süresi,  

—  Veren makamın mührü ve imzası (m. 53). 

Sigortacının hem mecburî hem de ihtiyarî sigorta çeşitleri ile uğraşması, 

sigorta denetim kurumu tarafından lisansla birlikte izin şartına da bağlanmıştır. 

Aşağıdaki hallerde sigorta faaliyeti ile uğraşmaya izin verilmemektedir: 

                                                 
623 26552 sayılı S.K.nda yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’de faaliyet göstermeleri 
Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği usule tabi olacağı belirtilmektedir (m. 3/V. f.)  
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— Sigortacılık kurallarına aykırılık tespit edildiğinde, 

— Sigortacının sigorta kurallarında sigorta olunanların veya faydalanan 

kişilerin kanunî menfaatlerine uygun olmayan maddelere rastlanıldığında, 

— Sigorta haklarının tarife derecelerinin doğru belirlenmemesinde veya 

aktüerya hesaplarda tutarsızlık söz konusu olduğunda, 

— Bu kanun uyarınca devlet sigorta denetim kurumunun verdiği talimatın ve 

belirlemiş olduğu kurallara tam anlamıyla uyulmadığında (m. 56)624. 

Süresiz lisans alma hususu Kanun’un 57. maddesinde düzenlenmiştir. Buna 

göre, sigorta veya reasürör faaliyetini devam ettirmek isteyen sigortacı ilk lisans 

süresinin bitmesinden en az 1 ay öncesinden süresiz lisans almak için Sigorta 

Denetim Kurumu’na (Devlet Sigorta Nezareti Şubesi) başvurabilecektir. Maddenin 

devamında hangi belgelerin ibraz edileceği yer almaktadır (m. 57). 

Bir sonraki maddede ise süresiz lisansın hangi şartlarda verilmediğine ilişkin 

hükümler yer almaktadır. Buna göre bu Kanun’un 107/ 1. maddesine göre lisansın 

iptali için aranan şartların varlığı durumunda yine bu Kanun’un 51/ 5. maddesinde 

gösterilen şekilde gerekçeli olarak bildirmelidir (m. 58). 

Kanunun devamında yukarıda da bahsedildiği gibi, lisansın yenilenmesi, 

sigortacıların birleşmesi durumunda lisans alınabilmektedir. Birleşmiş sigorta 

şirketleri yine halka açık anonim ortaklık seklinde birleşmelerine dair kararlarını 

aldıktan sonra bu Kanun’un 73. maddesi uyarınca devlet siciline tescil edilir ve bu 

tarihten itibaren 10 gün içinde sigorta veya tekrar sigorta faaliyetinden dolayı lisans 

için başvurur. İlgili devlet kurumu söz konusu Kanun’un m. 50/ I. fıkrasının 1. bendi 

doğrultusunda 15 gün içinde gerekli lisansı verir (m. 61).  

                                                 
624 Benzer bir hüküm 26552 sayılı S.K.nun 6. maddesinde yer almaktadır. 
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Sigorta sektörünün devlet tarafından denetlenmesi görevi Kanun’un 95. 

maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır625:  

— Azerbaycan’da sigorta piyasasının geliştirilmesi ve sigorta sisteminin 

modernleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, 

—   Sigorta faaliyetinin ve sigorta piyasasının düzenlenmesi ve denetlemesi, 

—  Sigortacılık mevzuatını zenginleştirmek için gerekli önlemlerin alınması, 

mecburî sigorta türlerinin ve uluslararası sigorta sisteminde A.C.nin iştirak 

prensiplerinin belirlemesi, 

— Sigortacıların, sigortalıların, sigorta olunanların, faydalanan diğer kişilerin 

ve sigorta piyasasının diğer iştirakçilerinin haklarını ve kanunî menfaatlerinin, aynı 

zamanda devletin menfaatinin korunması için önlemleri alması, 

— Sigorta Denetim Kurumu, onun yetkilendirilmiş kişileri, meslektaşı, 

belirlenmiş geçici deneticileri sigorta sektöründe düzenleme ve denetlemeye bağlı 

yetkilerini ve aynı zamanda iptal etmeye bağlı fonksiyonlarını uygulaması sırasında 

kanuna aykırı olması ve kasten zarar vermeye yönelik davranışlarından veya 

mevzuata uygun bir şekilde ispat edilemeyen hareketlerin (hareketsizlikleri) 

sonucunda oluşan zararlardan sorumlu tutulmaması, 

— Sigorta Denetim Kurumu sigortacıların, sigorta aracılarının, ayrıca yabancı 

tekrar sigortacıların ve yabancı sigorta brokerlerinin ve sigorta alanında yardımcı 

faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve bağımsız eksperlerin tescilinin yapması ve bu 

sicillerin tutulması usulünü belirlenmesi (m. 95). 

Lisansın iptaline ilişkin hükümler 107. maddede ele alınmıştır626. Sigorta 

Denetim Kurumu aşağıdaki hallerde bu Kanun’a uygun olarak daha önce vermiş 

olduğu lisansı iptal edebilir: 

                                                 
625 Benzer bir hüküm yine S.K.da yer almıştır. Buna göre, Türkiye’de her türlü sigortacılık 
işlemlerinin denetimi, Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yapılır (S.K. m. 28/I). 
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—   Lisans sahibi lisansının iptali için başvurduğunda, 

— Lisansın yürürlüğü sırasında lisansa neden olan şartların ortadan 

kalkmasında, 

— 12 ay içinde lisansın yürürlüğünün iki defa durdurulmasına neden olan 

durumun sonuncu halden itibaren 9 ay içinde tekrarlandığında627, 

— Sigortacının iflası prosedürüne başlamak için bu kanunla gösterilmiş 

hallerden biri mevcut olduğunda, 

—  Lisansın verilmesine esas görülmüş senetlerde, doğru gösterildiği taktirde 

lisans düzgün verilmesine engel olabilecek hallerin sonradan ortaya çıkmasında,  

— Bu Kanun’un 106/ 2. maddesinde gösterilen usullere uyulmadığında. 

Sigortacıların sona erdirilmesi söz konusu Kanun’un 112. maddesine ele 

alınmıştır. Bu hükme göre, sigortacı medenî hukuk hükümleri uyarınca ve ayrıca bu 

fasılda gösterilen ek talepler dikkate alınmakla, aşağıdaki şekilde iptal edilir: 

— Sigortacının lisansının bu Kanun’un 107/ 1. maddesine dayanarak iptal 

edilmesi durumda ortakların kararı ile (iradi sonra erme), 

— Sigortacının lisansı bu Kanun’un 107/ 1– 2. bendi ile 107/ 1– 6. bendine 

dayanarak iptal edilmesi durumunda sigorta denetim kurumunun iddiasına dayanarak 

mahkeme kararı ile (mecburî sona erdirme), 

— Sigorta denetim kurumunun iptal ettiği sigortacılık ortaklığının kabul ettiği 

(sorumlu tutulduğu) riskler için imzalamış olduğu sigorta veya tekrar sigorta 

sözleşmelerinin diğer sigortacıya devredilmesi konusunda karar alınabilir. 

Bu hükümlerin dışında konumuzla ilgisi olabilecek diğer hükümlere sırası 

geldiğinde değinilecektir. Buraya kadarki açıklamalar incelendiğinde denilebilir ki, 

Azerbaycan’da ihracat kredi sigortasının yer edinmesi için kanunî temeli, çok güçlü 

                                                                                                                                          
626 Türkiye’de ruhsat iptaline ilişkin hükümleri S.K.nın 7. maddesinde yer almıştır.  
627 Burada süre bakımından farklılıklar olduğu görülmektedir. Nitekim S.K.da benzer hükümde  
“…Ruhsat verilmesine ilişkin şartların bir kısmının veya tamamının kaybolması halinde, üç aydan az 
olmamak üzere, Müsteşarlık tarafından verilecek süre içinde durumun düzeltilmemiş olması…” 
denilmiştir (S.K. 7/a). 
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olmamakla beraber, mevcuttur. Güncellenmiş ve en yeni hali ile bu Kanun birçok 

alanda Türk sigortacılık sistemine benzer hükümleri içermektedir. Dolayısıyla ihracat 

kredi sigortası Azerbaycan için uzak bir sistem olarak algılanmaması gerektiği 

görüşündeyiz. Ancak bu Kanun’da yabancılık unsuru taşıyan ve yurt dışı işlem ve 

eylemleri ile ilgili bilgiler yeterince ele alındığını söylemek güçtür. Keza yurt dışı 

kurumlarla ilişkilere tam ayrıntılarıyla yer verilmemiştir. Dolayısıyla söz konusu 

Kanun sigortacılık prensipleriyle paralel bir şekilde kaleme alınmasına karşın, 

kredilere ve yurt dışı bağlantılara ilişkin hususlar açısından yeterince ele alınmadığı 

söylenebilir. Bu durum sonucunda Azerbaycan’ın son sigorta mevzuatının daha 

dünya standartlarında olmadığı, ancak 25 Haziran 1999 tarih ve 696-IQ sayılı 

Kanun’da yapılan yeniliklerle büyük ilerlemeler kaydedildiği rahatlıkla söylenebilir. 

 

B- Bankacılık ve Diğer Mevzuat Bakımından İhracat Kredilerinin Tahlili 

 

 1. A.C. Anayasası Açısından  

 

Azerbaycan Anayasası’nın628 15. maddesinde devletin ekonomik gelişmedeki 

rolü ele alınmıştır. Buna göre:  

“1- A.C.nde ekonominin gelişmesi, çeşitli mülkiyet şekilleri temelinde halkın 

refahının yükseltilmesine hizmet eder. 

  2- Azerbaycan Devleti, serbest pazar ilişkileri esasına göre ekonominin 

gelişmesine ortam hazırlar, hür teşebbüsü güvence altına alır; ekonomik ilişkilerde 

tekelciliğe ve haksız rekabete müsaade etmez”. 

                                                 
628 Azerbaycan ve diğer B.D.T. yeni anayasalarına ilişkin geniş bilgi için bkz. EREN, A./ 
ALESKERLİ, A.: Yeni Anayasalar Bağımsız Devletler Topluluğu ve Baltık Cumhuriyetleri, Ankara 
2005, s. 41 vd.  
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Bununla birlikte A.C.nin Anayasası’nda yabancı unsur içeren hükümlerine 

ilişkin 10. maddesinde uluslararası ilişkilerin prensipleri ele alınmıştır. Buna göre: 

“A.C. diğer devletlerle ilişkilerini, herkesçe kabul edilmiş uluslararası hukuk 

kurallarının öngördüğü ilkelere uygun olarak gerçekleştirir”. 

Anayasa’nın 69. maddesinde yabancıların ülke içindeki haklarına ilişkin 

hükümler yer almaktadır. Buna göre: 

“ 1- Yabancılar ve vatandaşlığı olmayan kişiler A.C.nde bulunurken, kanunla 

veya A.C.nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalarla belirlenmiş başka bir durum 

söz konusu değilse, A.C. vatandaşları gibi bütün haklardan yararlanır ve bütün 

görevleri yerine getirirler. 

2- A.C.nde devamlı yaşayan veya geçici olarak ikamet eden yabancıların 

ve vatandaşlığı olmayan kişilerin hak ve özgürlükleri yalnız uluslararası hukuk 

kurallarına ve A.C. kanunlarına uygun olarak sınırlandırılabilir. 

Anayasa’nın 73. maddesinde ise vergiler konusunda düzenleme getirilerek, 

söyle ifade edilmiştir: 

“ 1- Kanunla belirlenmiş vergileri ve devlete yapılacak diğer ödemeleri 

zamanında ödemek herkesin borcudur. 

    2- Hiç kimse kanunla öngörülmüş durumlar dışında ve kanunla belir-

tilenden fazla vergi ve diğer devlet ödemelerini yapmaya zorlanamaz”. 

Burada da herkesin vergiler önünde eşit olduğunu ve yabancıların da yerli 

girişimciler gibi vergiler önünde eşit olacağı teminat altına alındığı söylenebilir. 
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2. Millî Banka (Merkez Bankası) Kanunu Açısından  

 

Sigortacılık kanununda olduğu gibi burada da Millî Banka Kanunu’nun 

sadece konuyla ilgili olan maddelere değinilecektir. Bir kere, A.C. Millî Banka’nın 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası statüsünde bir banka olduğunu vurgulamak 

gerekir (m. 1). Fiyat istikrarının ve ödemeler dengesinin malî piyasalardaki 

gelişmeleri takip ederek ve bir menfaat gütmeden temin etmek, Millî Banka’nın 

amacını oluşturmaktadır (m. 4).  

Millî Banka Azerbaycan’ın taraf olduğu uluslararası atlaşmalara uygun olarak 

gerek yabancı merkez bankaları, gerekse de uluslararası malî/kredi kuruluşlarında ve 

diğer bu tür işbirliklerinde Azerbaycan’ı temsil etmektedir (m. 9). Bununla birlikte 

devletin uluslararası malî ve iktisadî ilişkilerinde Millî Banka devletin malî ajanı 

olarak görev yapabilmektedir629. 

Millî Banka devletin yükümlülüklerinden ve devlet de Millî Banka’nın 

yükümlülüklerinden sorumlu tutulamayacağı gibi, faaliyet amaçlarına uygun olarak 

devletin iktisadî politikasının uygulanabilmesi için yetkileri dâhilinde yardımda 

bulunabilir (m. 15). 

Millî Banka’nın, devlet bütçesinin belirlenmesi açısından devlete borç olarak 

kredi vermesi mümkündür. Devletin kısa vadeli cari yetmezliği durumlarında yetkili 

icra hâkimiyeti organlarının izni alınarak, kıymetli evrak ile temin edilmesi ve en 

fazla 6 ay vadeli ve cari yılda kapatılması koşuluyla, yerli para cinsinden ve 

toplamda son 3 yıl içerisinde devlet bütçesinin orta gelirlerinin % 3’ünü aşmaması 

koşulu aranmaktadır.  
                                                 
629 Benzer bir hüküm 14.01.1970 tarih ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu’nda yer 
almaktadır. Buna göre: “Banka, Hükümetin malî ve ekonomik müşaviri, malî ajanı ve haznedarıdır” 
(Millî Banka Kanunu m. 4/ III. f.- (a) b.). 
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Millî Banka ülkede faaliyet gösteren kredi kuruluşlarıyla hesaplaşmaları 

Azerbaycan’ın Millî parası olan Manat’la açtıkları muhabir hesaplar aracılığı ile veya 

uluslararası teamüllere uygun bir şekilde Millî Banka’nın belirlediği diğer usullere 

göre yapmaktadır (m. 45). 

Millî Banka Azerbaycan’ın bankacılık sistemin istikrarlı bir şekilde 

sürdürülebilmesi için, banka kreditörlerin ve müşterilerin menfaatlerini korumak 

amacıyla bankaları lisanslaştırma, düzenleme ve nezaret fonksiyonlarını bu Kanun’a, 

«Bankalar Hakkında Kanunu» ve «Kredi İttifakları Hakkında Kanunu» ile de 

Azerbaycan’ın kanunlarına, Millî Banka’nın normatif düzenlemelerine ve 

uluslararası adetlere, uygun olacak bir şekilde yapmaktadır. Ayrıca Millî Banka, bu 

Kanun’daki istisnalar dışında, kredi kuruluşların cari hesaplarına müdahale 

etmemekte, her birinin sorumlulukları farklılık arz etmekte ve bilgileri yasal sınırlar 

kapsamında açıklığa kavuşturabilmektedir (m. 46).  

Millî Banka Azerbaycan’ın bankacılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için 

kredi kuruluşlarına özel iznin verilmesinde (lisans), yerli ve yabancı bankaların 

şubelerinin veya temsilciliklerin açılabilmesi için izinlerin verilmesi ve 

kaldırılmasında tek başına yetkilidir (m. 47). 

 Kredi kuruluşlarının faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetimi ile ilgili 

hükümler Millî Banka Kanunu’nun 48. maddesinde yer almaktadır. Buna hükme 

göre Millî Banka630: 

—  Bankacılık faaliyetleri ile ilgili anlaşmaları kabul eder, 

— Aylık raporları (prudensial), onların hesap yöntemlerini ve uygulama 

kurallarını belirler, 
                                                 
630 Bu Banka’nın yetkilerine bakıldığında, T.C. Merkez Bankası Kanunu’ndaki hükümlerle bir 
bütünlük içinde olmasa da, benzer hükümler içerdiği söylenebilir. Bkz. M.B. Kanunu m. 4/ III. f.- (a) 
b.). 



 226

— Krediler ve diğer aktifler üzere oluşabilecek zararların ödenebilmesi için 

bankalar, yabancı bankların yerli şubeleri ve banka olmayan kredi kuruluşları 

tarafından oluşturulan özel yedek akçe fonunun hesaplanması ve kurulması usulünü 

belirler, 

— Raporlar ve denetimler sırasında kredi teşkilatlarının malî durumunu 

değerlendirir ve bu sırada malî hesaplarda gerekli düzeltmelerin yapılması 

konusunda kredi kuruluşlarına yapılması gerekenleri talimat olarak verir, 

— Bankalarda ve yabancı bankaların yerli şubelerinde kurumsal yönetim 

standartlarını belirler ve uygulanmasını denetler631, 

— Kanunla belirlenmiş hallerde ve usulde kredi kuruluşlarına ve onların yan 

kuruluşlarında teftişler yapar, 

— Kredi kuruluşların türleri ve onların hesap yöntemlerini ve uygulama 

kurallarını belirler, 

— Bankacılık piyasasında tekelciliğin karşısında alınması gereken önlemleri 

alır ve yetkili devlet organı karşısında davada taraf olur (davacı), 

— Kredi kuruluşlarına ve onların deneticilerine karşı kanunla belirlenmiş 

hallerde ve usulde tahsis önlemleri alır ve yaptırımları uygular, 

— Kanuna uygun olarak uygulamaya koyduğu denetim önlemlerinin 

sonucunun gerektirdiği hallerde kredi kuruluşlarında yöneticilerin toplantılarında 

gözetmen olarak iştirak eder, kredi kuruluşlarının deneticileri ile istişare yapar, 

— Kanunla belirlenmiş durumlarda bankalarda ve yabancı bankaların yerli 

şubelerinde geçici denetici belirler, zorunlu hallerde bankanın yükümlülükleri için 

moratoryum tatbik edilmesi konusunda mahkemeye müracaat eder, 
                                                 
631 Denetime ilişkin hükümler M.B. Kanunu’nun III. bölümünde “Denetleme Kurulu” başlığı altında 
23. ve 24. maddelerinde düzenlenmiştir.  
     



 227

— Lisansı iptal olmuş bankalar ve yabancı bankaların yerli şubeleri yasalara 

uygun olarak gerekli önlemleri alır, 

— Kanunen düzenlenmiş diğer yetkileri uygular (m. 48). 

 

3. Bankalar Hakkında Kanun Açısından 

 

Azerbaycan’ın bankacılık sistemi Millî Banka ve kredi kuruluşlarından 

oluşmaktadır (m. 2/ 1). Az önce de değinildiği gibi, Millî Banka devletin merkez 

bankasıdır. Millî Banka’nın ve kredi birliklerinin faaliyeti A.C. Anayasası, A.C.nin 

Millî Banka Kanunu, A.C. Mülkî Mecellesi (Medenî Kanun), bu Kanun ve bunlara 

uygun olarak kabul edilmiş diğer hukukî anlaşmalar ve aynı zamanda Azerbaycan’ın 

taraf olduğu uluslararası antlaşmalarla düzenlenir (m. 2/ 2–3). Kredi kuruluşları 

faaliyetleri sırasında devlet iktidarı ile yerel yönetimlerden tamamen bağımsız olarak 

hareket eder, kimsenin zorlamasına maruz kalamaz ve devletin yaptıklarından 

sorumlu tutulamazlar (m. 2/ 4–5). Azerbaycan’da bankalar ve banka olmayan kredi 

birlikleri, bankacılık faaliyetlerini Millî Banka’nın verdiyi özel izni ile (lisansla) 

yapabilirler (m. 3/ 1). Azerbaycan’ın bankacılık sisteminde yabancı banka 

sermayesinin iştirak limitini Millî Banka belirler (m. 5/ 1). 

Millî Banka yabancı bankaların ve yabancı holdinglerin alt şirketleri olan 

bankaların şubelerinin ve temsilciliklerinin, aynı zamanda yerli bankaların yabancı 

şubelerinin ve temsilciliklerinin faaliyetleri hakkında, Azerbaycan’ın mevzuatına zıt 

olmayacak şekilde (aynı zamanda uluslararası normlara uygun olarak), gerekli 

bilgileri ve belgeleri isteyebilir. Bu nedenle Millî Banka yabancı bankaların yetkili 



 228

organları ile bilgi paylaşımını gerçekleştirebileceği gibi, gerekli durumlarda işbirliği 

protokolleri de imzalayabilir (m. 5/ 3). 

Millî Banka bankalara lisanslarının verilmesinde ve iptalinde, aynı zamanda, 

şubelerin ve temsilciliklerin açılması için bankalara gerekli iznin verilmesinde ve 

verilen izinlerin iptalinde yeknesak hakka sahiptir (m. 6/ 1). 

Banka lisansları için başvuru yazılı şekilde yapılır ve izinler yazılı şekilde 

süresiz olarak verilir. Banka lisansları ve izinleri yalnız onları almış kişiler tarafından 

kullanılabilir ve üçüncü kişilere devredilemezler. Bank lisansları ve izinler Millî 

Banka tarafından verildiği günden yürürlüğe girer (m. 6/ 2). Millî Banka verdiği 

lisansında iş bu Kanun’un 32. maddesi uyarınca izin verilen faaliyet türlerine 

sınırlamalar getirebilir (m. 6/ 3). 

Azerbaycan’da bir bankanın kurulabilmesi için en az 3 tüzel ve/veya gerçek 

kişin varlığı ve halka açık anonim şirket statüsünde kurulması gerekir (m. 19/ 1)632. 

Bankaların kurucuları A.C. Mülkî Mecellesi’ne uygun olarak nizamnamesini 

(tüzügünü) düzenler ve tasdik eder. Bankanın nizamnamesinde değişiklikler Millî 

Banka’nın önceden yazılı izni ile mümkündür (m. 20/ 1). Her bir banka yönetimin 

yapısını ve yetkilerini, şubelerini, bölümlerini ve bunların fonksiyonlarını, gerekli 

raporları, imza yetkisi olan kişileri isimlerini içeren ilgili evrakı Millî Banka’ya 

teslim eder (m. 20/ 2–3). 

Bankanın ana sözleşmesinde yapılan değişiklikler A.C. Medenî Kanunu’nda 

belirlerinmiş usule göre tescil edilir ve beş gün içerisinde Millî Banka’ya sunulur (m. 

20/ 4).  

                                                 
632 Buna karşılık Türkiye’de diğer anonim şirketlerden farklı olarak bir bankanın kurulması için en az 
5 kişinin olması gerektiği 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 23/1. f.nda belirtilmiştir. 
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Azerbaycan’da bankacılık sisteminde yapılabilecek faaliyetler Bankalar 

Hakkında Kanun’un 32. maddede sıralanmıştır. Bankalar, Millî Banka’dan aldığı 

banka lisansıyla yasaklanmayan faaliyet çeşitleriyle uğraşabilirler. Buna göre, 

bankaların faaliyet alanları aşağıdaki gibidir: 

—  Vadeli ve vadesiz mevduatların ve diğer mevduatların celb edilmesi, 

— Kredilerin (teminatlı ve/veya teminatsız) verilmesi, tüketici ve ipotek 

kredilendirmeleri de dâhil olmakla, factoring, forfaiting, lizing hizmetleri ve diğer 

kredileme türleri ile uğraşabilirler, 

— Gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarının, bankaların mühabir hesaplarının 

açılması ve yürütülmesi, 

—  Kliring, hesaplaşma-kasa hizmetleri, parasal varlıkların, kıymetli evrak ve 

ödeme araçların havale hizmetlerinin sunulması, 

— Ödeme araçlarının (kredi kartları, yol çekleri ve banka havale vekselleri de 

dâhil) arz edilmesi, 

— Kendi hesabına veya müşterilerin hesabına malî araçlarının (çeklerin, 

havale veksellerinin, borç sorumluluklarının ve mevduat sertifikalarının), döviz, 

değerli metallerin ve taşların, para birimi ve faiz araçlarının, hisse senedlerin ve diğer 

kıymetli belgelerin, forfaiting anlaşmaların, svoplara dair protokollerin, opsiyonların 

ve dövizlere, hisse senetlere, değerli metallere veya faiz oranlarıyla ilgili diğer 

araçların satın alınması ve satılması, 

—  Değerli metallerin mevduat olarak celbedilmesi ve yerleştirilmesi, 

— Sorumlulukların icrasına teminatların verilmesi ve kendi hesabına veya 

müşterilerin hesabına akreditiflerin açılması, 

—  Kıymetli evrak piyasasında profesyonel faaliyetler,  
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— Malî  müşavirlik, malî aracılık veya danışmanlık hizmetleri, 

— Kredilere ve kredi yeteneklerinin denetimine dair bilgi alışverişi 

hizmetleri, 

— Senetlerin ve değerli eşyaların aynı zamanda parasal araçlarını kabul 

edilmesi (özel odalarda veya yazar kasalarda saklanması), 

— Değerlerin, banknotların ve sikkelerin taşınması (inkassasiyonu) ve 

gönderilmesi, 

— Bankalar bu Kanun’un 32/ 1. maddesinde sıralanan faaliyetlerinin yani 

sıra, 33. maddesinde gösterilen faaliyet türleri istisna olmakla birlikte, diğer 

kanunlarla öngörülmüş faaliyetlerini de gerçekleştirebilir, 

— Yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla bankalar, sadece Millî 

Banka’nın izni ile ve sadece izinde gösterilen süre zarfında bu Kanun’un 33/ 1. 

maddesinde gösterilen faaliyet çeşitleri ile uğraşabilir veya aynı faaliyetler ile 

uğraşacak tüzel kişiliklere taraf, ortak ve pay sahibi olabilirler633. 

 

4. Kredi Birlikleri Kanunu Açısından 

 

Yukarıda konu başlıkları ile ele alınan “Kredi İttifakları (Birlikleri) Hakkında 

A.C. Kanunu” incelendiğinde bazı maddelerin konumuzla ilgisinin ortaya çıktığı 

görülmektedir. Bu Kanun’un 4. maddesinde kredi birliklerinin hak ve görevleri 

sıralanırken, uluslararası ve yabancı malî ve kredi kurumlarından kredi alabilecekleri 

öngörülmüştür (m. 4/1.1). Ancak devletin kredi birliklerinin yükümlülüklerinden ve 

kredi birliklerinin de devletin yükümlülüklerinden sorumlu tutulamayacağı bir 
                                                 
633 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda faaliyet konulu başlıklı 4. maddesinde faaliyet alanları geniş 
bir şekilde sıralanmıştır. Buradan da görüldüğü üzere, Azerbaycan bankacılık uygulanmasından farklı 
olarak, 5411 sayılı Kanun’da bankacılık faaliyetleri arasında sigortacılık faaliyetine de yer verilmiştir. 
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sonraki maddede belirtilmiştir (m. 5/ 5). Dolayısıyla buradan kredi birliklerinin 

devletten bağımsız olarak işlem tesis edebileceği anlamı çıkmaktadır634.  

 

5.  Mülkî Mecelle (Medenî Kanun) Açısından  

 

26 Mayıs 2000 tarihli ve 886-IQ numaralı A.C. Mülkî Mecellesi, Türk 

Medenî Kanunu gibi algılanmasının yanı sıra, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerini 

de içerisinde barındırmaktadır. Zira şirket türleri ve bunlara ilişkin bilgilerin tamamı 

Mülkî Mecelle’nin hükümleri arasında yer almaktadır. Söz konusu Kanun 

incelendiğinde, Azerbaycan’ın uluslararası anlaşmaları, yerli kanunlardan farklı 

hükümler içerdiği durumlarda, uluslararası kanunların uygulanacağı hükmü yer 

almaktadır (m. 3/ 2). Diğer bir hüküm, yabancıların da medenî hukuktan 

kaynaklanan ve mamelekine ilişkin durumlarda Mülkî Mecelle’nin hükümlerinin 

uygulanacağı hükme bağlanmıştır (m. 9). Yabancı unsurlara ilişkin bu iki madde 

dışında sigortacılığa ilişkin hükümleri de içermektedir. Bu nedenle sigortacılık, 

sadece kendi kanunları ile değil, Mülkî Mecelle’de yer alan 60 madde de göz önüne 

alınarak uygulanır635. Bu maddelere kısaca göz atılması Azerbaycan’daki 

sigortacılığına ilişkin durumun aydınlatılmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.  

Mülkî Mecelle’nin 883 – 942. maddeleri incelendiğinde, genellikle Türk 

sigortacılık mevzuatına paralel hükümlerin yer aldığı söylenebilir. Örneğin 

sigortaların, hayat sigortaları ve hayat dışı sigortaları ayırımı, hayat dışı sigortaların 

da kendi aralarında; mal ve mesuliyet sigortaları ayırımı gibi ayrımların yer aldığı 

dikkat çekmektedir (M.M. m. 885). Hayat dışı sigortalarının teminat fonksiyonun 
                                                 
634  Bu yönde bkz. Meherremeov/ Musayev, a.g.e., s. 15. 
635 Azerbaycan Mülkî Mecelle’nin 883–942. maddeleri; Bu yönde bkz. Meherremeov/ Musayev, 
a.g.e., 4. 
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öneminden bahsedilirken, burada meydana gelen zararların giderilmesinin ön planda 

olduğundan bu sigortalara zarar sigortaları olarak ifade edilmesi doktrinde 

vurgulanmıştır636. Bunun yanı sıra, mal sigortalarında sigorta bedelinin sigorta 

değerine eşit olması gerektiği hükmü vardır. Bu eşitliğin bozulması hallerinde ise; 

eksik sigorta (m. 896), aşkın sigorta (m. 895) gibi sigortalar söz konusu olacaktır. 

Eksik sigortalarda sigorta meblağının sigorta değerine olan oran üzerinden (m. 896), 

sigorta değerini aşan kısmının geçersiz (kanundaki ifade “etibarsız”) olacağı hükme 

bağlanmıştır (m. 895/ I). 

 Bununla birlikte, yine zarar sigortalarında sigortanın kazanç aracı 

olmayacağı (m. 927/ I) ve halefiyet (kanundaki ifade “subrogasiya hüququ”) 

ilkesinin de benimsendiği görülmektedir (m. 936).  

Bu hükümlerle birlikte, Türk sigortacılık mevzuatından farklılık arz eden 

hükümlerin de yer aldığı görülmektedir. Örneğin Türk sigortacılığında sigorta 

sözleşmelerinin şekil şartına ilişkin her hangi bir hüküm yer almamaktadır637. 

Azerbaycan Mülkî Mecellesi’nin “Sigorta Mukavelesine Dair Başlıca Talepler” 

başlıklı ve “Sigorta Mukavelesinin Forması” alt başlıklı 899. maddesinde “Sigorta 

mukavelesi yazılı formada aşağıdaki kimi bağlanır: …” hükmü gereği, sigorta 

sözleşmelerinin yazılı şekle tabi olduğu açık bir şekilde düzenlenmiştir. Farklılık arz 

eden diğer hükümlerin, genel olarak, sürelere ilişkin olduğunu söylemek 

mümkündür. Örneğin sigorta poliçesinin teslimine ilişkin Azerbaycan Mülkî 

Mecellesi’nin 901. maddesinde primin ilk taksidinin veya tamamının ödenmesinin 

ardından üç iş günü içinde sigortalıya teslim edilmesi gerekmektedir. Oysa bu durum 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1267. maddesinde sigorta ettiren kimse veya onun 
                                                 
636 Bu yönde bkz. Meherremov/Musayev, a.g.e, s. 21.   
637 Şekil serbestinin olduğu kabul edilmektedir. Bu yönde bkz. Kender, H.S.H., s. 146; Çeker, a.g.e., 
s. 32. 
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temsilcisi tarafından yapılmışsa 24 saat içinde ve sözleşme bir tellâl aracılığı ile 

yapılmışsa 10 gün içinde poliçenin teslim edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Farklı sürelere ilişkin diğer bir örnek, primlerin ödenmesi için (kanun ifadesi 

“sigorta haqqı”) gerekli sürenin Azerbaycan Mülkî Mecellesi’nin 903. maddesinde; 

sigortacının 15 günlük ihtar süresinin olduğu, ayrıca sigorta sözleşmesinin kurulduğu 

tarihten itibaren 1 aydan geç olmayacak şekilde primin ödenmesi gerektiği hükme 

bağlanmıştır. Bu durum Türk Ticaret Kanunu’nun 1295. maddesinin I. fıkrasında; 

sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi durumunda ise ilk taksitinin sözleşme 

yapılır yapılmaz ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.  

Burada yer alan açıklamaların yanı sıra, konumuz açısından önem arz eden 

husus, Azerbaycan Mülkî Mecellesi’nin 888. maddesidir. Bu madde hükmünde mal 

sigortalarının objeleri sayılırken “kredi risklerinin” de bu kapsamda nitelendirilmesi, 

Azerbaycan sigortacılığında kredi sigortasının bu bağlamda benimsenmiş olduğu 

görülmektedir (m. 888/IV f.). 

  

6. Yabancı Yatırımların Korunması Hakkında Kanun Açısından  

 

Yabancı Yatırımların Korunması Hakkında Kanun hükümleri incelendiğinde, 

yabancılara tanınan hakların yerli vatandaşlara tanınan haklardan daha kötü 

olamayacağının teminat altına alındığı görülmektedir (m. 5)638. Bunun yanı sıra, ziraî 

alanda ve diğer bazı alanlardaki yabancı yatırımlar için Azerbaycan mevzuatı ile bazı 

ayrıcalıkların da tanınabileceği hükmü de yer almaktadır (m. 5).  

                                                 
638 15 Ocak 1992 tarih ve 57 S. Kanun metni için bkz.  
http://www.e-qanun.az/viewdoc.aspx?id=7000&type=1&state=2&df=0 Erişim tarihi: 13.08.2009. 
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Yabancı yatırımcılar Azerbaycan’da kanunen izin verilmiş ortaklık şeklinde 

ve her türlü faaliyetle uğraşabilirler (m. 6). Ayrıca yabancı ortaklıklar Azerbaycan 

sınırları içinde şube, irtibat büroları, temsilcilikler açabilirler (m. 16/ 2). Bunların 

tamamı Azerbaycan mevzuatının ön gördüğü usullere tabi olarak gerçekleşir (m. 16/ 

3). 

Yabancı sermayeli bankaların kurulması ise A.C. Bankalar Hakkında ve 

Bankacılık Faaliyetleri Hakkındaki Kanun hükümlerince belirlenir (m. 16/ 4).  

 

§ 4-  İHRACAT KREDİ SİGORTASININ AZERBAYCAN 

HUKUKUNA UYGULANABİLİRLİĞİ 

 

I.  Genel Olarak      

   

Konumuz olan ihracat kredi sigortası ve Türk Eximbank modelini 

Azerbaycan’da oluşturmadan önce bilinmesi gerekli en önemli faktör Azerbaycan’ın 

ihtiyaçları doğrultusunda bu mekanizmaların benimsetilmesidir. Zira sadece 

Azerbaycan’ın dinamikleri doğrultusunda yapılan adımlar başarılı sonuçların elde 

edilmesine neden olabilir639. Azerbaycan’da ihracat kredi sigortasını uygulamak için, 

yukarıdaki mevzuat bilgilerinden de yola çıkıldığında640, engel olabilecek bir 

durumun olmadığı görülmektedir. Keza aşağıda da belirtileceği üzere641, 

oluşabilecek engellerin de gerekli yasal değişiklikler yapılarak aşılabilir türden 

                                                 
639 Türkiye’nin A.B.den reform hareketlerle aldığı değerlerin ihtiyaçlarına göre belirlemediği 
konusundaki eleştirileri için bkz. SABİROĞLU, N.: Türkiye’de “İkinci Cumhuriyetçilik 
Müzakereleri”, Yeni Dünyada Yenileşen Azerbaycan İktisadiyatı, Bakü 2006, s. 253. (Anılış: 
Sabiroğlu, Müzakereler).  
640 Bkz. yuk. s. 203–233. 
641 Bkz. aşa. s. 242 vd. 
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olduğu söylenebilir. Türkiye örneğine bakıldığında, uzun yıllar tartışmaların 

yaşandığı642 ve ancak 1981 yılında yapılan seminerde konuya ilişkin somut adımlar 

atılarak varılan kararlar doğrultusunda bir banka oluşturup ihracat kredi 

sigortacılığını yapma görevi söz konusu bankanın yetkisine verilmiştir. Söz konusu 

seminerde varılan sonuçlara bakıldığında: 

— İhracat kredi sigortacılığı ile Türk ihracatının teknik ve ekonomik yönden 

teşvikinin sağlanacağı, 

— Politik etkilerden tamamen bağımsız ve yabancı ülkelerle enformasyon 

akımı açısından güvenilir bilginin temin edilebileceği, 

— Uzmanlaşmış ve kamu kurumu statüsünde bir kurum olarak faaliyetinin 

sürdüreceği konularının zikredildiği görülmektedir643. 

Bununla birlikte kurumun uzmanlaşmış kadrolardan oluşması için gerekirse 

personel yetiştirilmesi açısından eğitim programı düzenlenmesi de öngörülmekteydi. 

Bütün bu çalışmaların ardından ve birkaç başarısız denemeden sonra Devlet Yatırım 

Bankası ve son haliyle Türk Eximbank kurulabilmiştir. Azerbaycan için bu süreç 

düşünüldüğünde epeyce bir zamana ihtiyaç olduğu söylenebilir. Zira günümüzde 

sigortacılıkla ilgili atılan yeni adımlarla tam anlamıyla çağdaş bir sistemin 

oturtulduğu, ülkece bu durumun benimsendiği ve yeterli kadronun var olduğu 

söylenemez. Ancak bu duruma pratik çözüm getirmek bakımından Türkiye’de alınan 

sonuçların Azerbaycan için de uygulanabilmesinin daha etkili ve doğru olabileceği 

kanaatindeyiz. 

 

 
                                                 
642 Yasal çalışma süreci  hakkında geniş bilgi için bkz. AYBAR, A.: İhracat Kredi Sigortasıyla İlgili 
Yasal Çalışmalar, İhracat Kredi Sigortası Semineri, Ankara 14–15 Nisan 1981, s. 65–173.  
643 İbid., s. 65 vd. 
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II. İhracat Kredi Sigorta Programlarının Ülke Sigortacılık ve Bankacılık 

Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi 

 

İhracat kredi sigortasını, çalışmamızın başında da değinildiği üzere644, bir 

sigorta türü olarak algılanması gerekeceğinden, Azerbaycan sigortacılık mevzuatı 

açısından bu programlara bakmak gerekir. Azerbaycan sigortacılığı ile ilgili “Sigorta 

Hakkında A.C. Kanunu” ve “Sigorta Faaliyeti Hakkında A.C. Kanunu”nda, yukarıda 

verilen hükümlerin incelemesinden yola çıkarak, ihracat kredi sigortasının 

Azerbaycan için uygulanabilmesini engelleyen her hangi bir hükmün olmadığı ve 

devlete bazı görevlerin düştüğü söylenebilir. Bu görevlerin arasında “Sigorta 

Faaliyeti Hakkında A.C. Kanunu”nun 95. maddesindeki hükümler yukarıda 

incelendiğinden645, burada özellikle vurgulanması gerekenleri ana hatlarıyla 

sıralayacak olursak:  

— Sigorta piyasasının geliştirilmesi ve sisteminin modernleştirilmesi için 

gerekli önlemlerin alınması, 

— Sigorta faaliyetinin ve sigorta piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi, 

— Sigortacılık mevzuatını zenginleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması 

ve uluslararası sigorta sisteminde Azerbaycan’ın iştirak prensiplerinin belirlemesi, 

— Sigorta Denetim Kurumu (Devlet Sigorta Nezareti Şubesi), sigortacıların, 

sigorta aracılarının, ayrıca yabancı reasürörlerin ve yabancı sigorta brokerlerinin ve 

sigorta alanında yardımcı faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve bağımsız uzmanların 

tescilini yapar ve bu sicillerin tutulması usulünü belirler (m. 95). 

                                                 
644 Bkz. yuk. s. 58–73. 
645 Bkz. yuk. s. 216. 
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Bu hükümlerden de görüleceği üzere, ülke sigortacılık mevzuatı açısından 

atılması gereken önlemler arasında ihracat kredi sigortası kurumunun çağdaş bir 

sigorta türü olarak benimsenmesi, devletin görevleri arasında sıralandığından, 

sigortacılık açısından yapılabilecek önemli adımlar olarak nitelendirilebilir. Bir kere 

Azerbaycan’da sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi, kanunlara uygunluğu ve 

sigortacılık faaliyetlerinin düzenlenmesi, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve 

uygulanması A.C. Maliye Bankalığı nezdinde yer alan Devlet Sigorta Nezareti 

(Denetimi) Şubesi tarafından gerçekleştirilmektedir646. Dolayısıyla ihracat kredi 

sigortası kurumunun Devlet Sigorta Nezareti Şubesi’nin yapacağı çalışma ile bir 

taslak halinde A.C. Maliye Bakanlığı’na öneri ile başlanabilir. Bu aşamada taslakta 

ihracat kredi sigortasını uygulayacak kurum da tespit edilerek gereken önlemler 

alınabilir. Bu sigorta çeşidini uygulayacak kurum olarak Türk Eximbank modelinde 

ayrı bir bankanın kurulması konusu gündeme gelecekse, ülkenin bankacılık mevzuatı 

ile sigortacılık mevzuatının paralel incelenmesi daha uygun olur.  

Burada önem arz eden diğer bir konu, kurulacak olan bankanın, çalışmamızın 

üçüncü bölümünde zikredilen eximbank modellerinin hangisinin seçileceğidir. 

Dolayısıyla söz konusu bankanın, Türk Eximbank gibi bir kamu kuruluşu şeklinde 

mi, yoksa başka bir modelde veya bu modellerin hiçbirine uymayan kendine özgü bir 

yeni modelde mi kurulması gerektiği konusunda ülkenin ekonomik yapısı ve hukuk 

düzeni dikkate alınmalı ve bu doğrultuda hareket edilmesi gerektiği doktrinde de 

vurgulanmıştır647. Dolayısıyla kurulacak olan eximbankın bir kamu kuruluşu mu 

yoksa özel bir kuruluş mu, yoksa karma yapıda bir banka mı olacağı konusunun 

belirlenmesi gerekecektir.  

                                                 
646 Bu yönde bkz. Meherremov/ Musayev, a.g.e., s. 14. 
647 Bu yönde bkz. UZUNOĞLU, B.: İhracat Kredi Sigortası Kavramı, İngiltere’deki Uygulama ve 
Ülkemiz Yönünden Zorunlu İlkeler, İhracat Kredi Sigortası Semineri, Ankara 14–15 Nisan 1981, s. 
213 vd.   
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Burada eximbankın bir banka olarak kurulması ve bu bankanın sigortacılık 

faaliyeti ile de uğraşabilmesi varsayımına sigortacılık mevzuatı açısından 

bakıldığında, yukarıda da değinildiği üzere648, Sigorta Faaliyeti Hakkında A.C. 

Kanunu’na göre kanuna uygun olarak lisans alınması gerektiği ve sadece halka açık 

anonim ortaklık şeklinde kurulabileceği hükme bağlanmıştır (m. 7). Bununla birlikte, 

aynı Kanun’un 18. maddesinde sigortacılık faaliyeti yapamayanlar sıralanmış, 

bunların dışındaki kişilerin sigortacılıkla uğraşmasına kanunen her hangi bir engel 

konulmamıştır (m. 18). A. C. Bankalar Hakkında Kanun’a bakıldığında ise, 

bankaların faaliyetleri sıralanırken, bankaların sigortacılık yapamayacakları, ancak 

bir sigorta şirketine taraftar ve ortak olarak veya pay sahibi sıfatıyla bu görevi 

üstlenebilecekleri hükme bağlanmıştır (m. 33). Oysa Türkiye’de 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu'nun "Faaliyet Konuları" başlıklı 4. maddesinde Bankaların 

yapabilecekleri faaliyetleri sıralanırken, sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik  

aracılık hizmetleri de sayılmıştır (m. 4/ 2). Dolayısıyla, buradan da fark edildiği 

üzere, Azerbaycan’da bir bankanın direkt sigortacılık faaliyeti yapması 

engellenmiştir. Buradan hareketle, Türk Eximbank modelindeki bir bankanın 

kurularak sigortacılık faaliyetleri ile uğraşması için, ilgili Kanuna bu konuda istisnaî 

bir hüküm getirilmeli ve tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, kurulacak eximbanka özgü 

yeni bir düzenleme yapılmalıdır.    

 

III. Türk Eximbank’ın Model Alınması 

 

Yukarıda Türk Eximbank’ın yasal dayanağı, organizasyon yapısı, amacı ve 

faaliyet alanı, yönetimi ve temsili gibi konuların ele alınmasının temel amacı, 

                                                 
648  Bkz. yuk. s. 216 vd. 
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Azerbaycan’da kurulacak olan veya kurulmuş bir bankanın, çerçevesinin 

belirlenmesinde hangi kıstasların dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktır649.  

Türk Eximbank’ın, kamu kurumu statüsünde ancak anonim şirket şeklinde 

faaliyetini sürdüren bir yatırım ve kalkınma bankası olduğu yukarıda belirtildi650. 

Burada önem arz eden husus, Azerbaycan’da kurulacak olan bir bankanın 

Azerbaycan’ın bankacılık sisteminde nerede olduğunun ve hangi tür banka 

olacağının tespit edilmesidir. Dolayısıyla ilk önce Azerbaycan bankacılık sisteminin 

malî yapısının incelenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda değinilen konuya 

ilişkin şema verilmiştir651.      

Merkez Bankası 

Özel Bankalar652                             Devlet Bankaları 

 Tarım Sanayi Bankası 

Sanayi Yatırım Bankası 

Tasarruf Bankası 

Uluslararası Banka653 

Bankalar Arası Döviz Piyasası 

Menkul Kıymetler Borsası Sosyal Sigorta Kuruluşları 

 
Kaynak: ABA’nın Resmî sitesi654  

 
Tablodan da görüleceği üzere, Azerbaycan’daki bankalar, devlet ve özel 

bankalar olmak üzere ikili ayırıma tabi tutulmuştur. Devlet bankaları arasında; Tarım 

Sanayi Bankası, Sanayi Yatırım Bankası, Tasarruf Bankası, Uluslararası Banka 

(Beynelhalk Bank) gelmektedir. Son banka olan Uluslararası Banka’nın yurt dışı 

                                                 
649 Bkz. yuk. s. 152 vd. 
650 Bkz. yuk. s. 146 vd. 
651 Aliyev, a.g.t., s. 64. 
652 Özel Bankalar tabloda şema halinde sığdırılamadığından bkz. aşa. s. 241 dn. 660. 
653 Bu konuda bkz.  http://www.ibar.az/section.php?menuid=1&submenuid=5&lang=az  Erişim tarihi 
18.12.2009. 
654Azerbaycan Bankalar Assosiasiyası resmî web sitesi: 
http://www.aba.az/site/üzvlərimiz/293/üzvlərimiz.aspx Erişim tarihi: 18.12.2009. 
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bağlantıları olduğundan dolayı, Azerbaycan’da ihracat-ithalâta ilişkin hizmet ağını 

sunan tek kamu bankası olduğu söylenebilir655. Azerbaycan Uluslararası Banka’sı 

1990 yılında Sovyetler Birliği döneminde yer alan Dış Ticaret Bankası’nın 

Azerbaycan Şubesi olarak kurulmuştur. 1992 yılında A. C. Cumhurbaşkanı’nın 10 

Ocak 1992 tarih ve 545 sayılı “Fermanı” ile devlete bağlı anonim şirket statüsünde 

bir banka olarak değiştirilmiştir. 2003 yılında ülke ekonomisindeki yeri ve statüsü 

itibarıyla Banka, Millî Kalkınma Bankası olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla 

Uluslararası Banka Azerbaycan bankacılık sisteminin istikrarının ve ona ülke içinde 

ve dışında güveninin sağlanması ile ülkenin sosyal ve ekonomik kalkındırılmasını 

amaçlayan kalkınma bankasıdır. Bununla birlikte, söz konusu Banka, ülke içinde ve 

Azerbaycanlıların yaşadığı diğer ülkelerdeki fertler ve kurumlar için geniş yelpazeli 

ve kaliteli ürünlerinden verimli yararlanabilme imkânını sağlayan evrensel ve yeni 

teknolojilere dayanan bir bankadır656. Ülke için önemli olan sosyal ve ekonomik 

alanların geliştirilmesinde Azerbaycan hükümetine yardımcı olmak (m. 4/ 3), 

bölgesel ve dünya pazarında bankanın itibarını arttırmak, Azerbaycan dışındaki 

faaliyetlerini çeşitlendirerek Azerbaycan girişimcilerinin yurt dışındaki faaliyetlerini 

desteklemek, Banka’nın stratejik amaçları arasında yer almaktadır (m. 4/ 4)657.  

Azerbaycan Uluslararası Banka’nın pay dağılımı658: 

Ortağın Adı Meblağ 
 

İştirak %’si 

Devlet Kurumları 
 (A.C. Maliye Bakanlığı) 

 

100.400,00 % 50,20 

Tüzel Kişiler 22.338,28 % 11,17 
 

                                                 
655 Söz konusu banka Maliye ve Adliye Bakanlıklarına devredilen bir kamu bankasıdır. 
656 Bu yönde bkz. http://www.ibar.az/section.php?menuid=1&submenuid=2&lang=az Erişim tarihi: 
22.09.2008. 
657 Azerbaycan Uluslararası Banka’nın 2008–2010 Yıllarına İlişkin Stratejik Planı.  
658 Bkz. http://www.ibar.az/section.php?menuid=1&lang=az Erişim tarihi 18.12.2009. 



 241

Gerçek Kişiler 77.261,72 % 38,63 
 

Toplam 200.000,00 % 100,00 
 

 

Söz konusu bankanın faaliyet alanlarına bakıldığında, kredi hizmetlerinin 

olduğu görülmektedir. Şöyle ki; 

—  Manat (millî para) ve döviz ile kısa, orta ve uzun vadeli kredi hizmetleri, 

—  Orta ve küçük işletmelere (K.O.B.İ.) kredi hizmetleri, 

— Projelerin desteklenmesine yönelik uluslararası kredi kuruluşlarının 

Banka’ya tesis edilmiş ithal ve ihraç hatlarından faydalanılarak şirketlerin beyan 

ettikleri yatırım projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik krediler, 

—  İhracattan önce ve sonra kredi hizmetleri, 

—  Ticaretin malî desteklenmesi, 

— Sendikalaştırılmış kredi hizmeti (büyük çaptaki projelere ilişkin birkaç 

kuruluşun ortak hareket etmesi), 

—  Faktoring659. 

Bunların yanı sıra, özel bankalar ve banka olmayan kredi kuruluşlarının ülke 

çapında sayıları, yaklaşık 44’den fazladır660. Bu bankalar arasında yabancı sermayeli 

bankalar da vardır. Bununla birlikte, yine şemadan da görüleceği üzere, 

Azerbaycan’da yer alan bankaların tamamı Millî Banka nezdinde faaliyetlerini 

                                                 
659 Faaliyetlerin ayrıntıları için bkz. http://www.ibar.az/corp/section.php?menuid=33&lang=az Erişim 
tarihi: 22.09.2008. 
660Azerbaycan’da faaliyet gösteren ve Azerbaycan Bankalar Birliğine üye olan bankalar şunlardır: 
AFBank, Aqrar Kreditı EmrahBank, AtaBank, Atlant Bank, AtraBank, Azərbaycan Beynelxalq 
Bankı, AzeriKart, Azərbaycan Kredit Bankı, Azərbaycan Sənaye Bankı, AzerDemiryolBank, 
AzeriQazBank, AzerNeqliyyetBank, AzerTürkBank, BBVB (Bakı Banklararası Valyuta Birjası), 
Bank Melli İran, Bank Of Azerbaycan, Bank Of Bakû, Bank Respublika, Bank Standard, BirlikBank, 
Debyut DekaBank, EvroBank, GenceBank, GünayBank, Xalq Bank, Kapital Bank, Kövser Bank, 
Kredo Bank, Qafqaz İnkişaf Bank, Mikromalliyeleşdirme Bankı, Muğan Bank, NBC Bank, Nikoil 
Pakistan Millî Bankı, ParaBank, Parex Bank, RabiteBank, Royal Bank Of Bakû, Texnika Bank, 
TuranBank, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, UniBank, United Credit Bank, ZaminBank.  
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sürdürmektedirler. Buradan hareketle denilebilir ki, ihracat kredi sigortasını 

uygulayacak olan ve kurulması için yasal düzenlemelerle zemin hazırlanan Türk 

Eximbank modelindeki bir banka, diğer bankalar gibi, Millî Banka’nın denetiminde 

olacaktır. Dolayısıyla ihracat kredi sigortası hizmetini verecek olan Türk Eximbank 

modelindeki bir banka, her ne kadar sigortacılık hizmeti sunacak olsa da, bankacılık 

faaliyeti kapsamında nitelendirildiğinden Millî Banka’nın denetimi altında olacaktır. 

 

IV. Öneriler 

 

A- Mevzuat Değişikliği 

 

Türk Eximbank modeline benzer bir Azer Eximbank kurulacaksa, önceki 

kamu bankalarının kurulmasında izlenen prosedüre paralel olarak, A.C. 

Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki “Fermanı” (Serencamı)661 gerekecektir. 

Azerbaycan’da bir bankanın kurulabilmesi için, bankalar ve banka olmayan kredi 

birlikleri bankacılık faaliyetlerini Millî Banka’nın (Merkez Bankası) verdiyi özel 

izinle (lisansla/ruhsatla) yapabildiğinden hareketle, bir izin alınması gerekir 

(B.H.K.m. 3/1). Zira Millî Banka, bankacılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için 

kredi kuruluşlarına özel iznin verilmesinde, yerli ve yabancı bankaların şubelerinin 

veya temsilciliklerin açılabilmesi için izinlerin verilmesi ve kaldırılmasında tek 

başına yetkili olduğu Kanun hükmünde açıkça ifade edilmektedir (m. 47). Banka 

                                                 
661 Buna örnek olarak “Azerbaycan Respublikasının Beynelhalq Bankının Yaradılması Hakkında 
Azerbaycan Respublikası Prezidentinin Fermani” verilebilir. Adı geçen banka Sovyet dönemindeki 
Harici İktisadî Faaliyet Bankı Azerbaycan Respublika Bankının temelinde 10 Ocak 1992 tarih ve 545 
sayılı Cumhurbaşkanı Fermanı ile kuruldu. Metin için. bkz. 
 http://e-qanun.az/viewdoc.aspx?id=6930&type=1&state=1&df=2 Erişim tarihi: 22.09.2008. 
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lisansları için başvuru yazılı şekilde yapılır, izinler yazılı ve süresiz olarak verilir. 

Banka lisansları ve izinler yalnız onları almış kişiler tarafından kullanılır ve üçüncü 

kişilere devredilemezler. Banka lisans izinleri Millî Banka tarafından verildiği 

günden itibaren yürürlüğe girmektedir (m. 6/ 2). Millî Banka’nın verdiği lisansta, 

gerektiğinde ve Kanun’un 32. maddesi uyarınca, izin verilen faaliyet çeşitlerine 

sınırlamalar getirebileceğine yönelik hüküm yer almaktadır (m. 6/ 3). Dolayısıyla 

Azerbaycan’da kurulacak Azer Eximbank’ın faaliyetlerinin düzenlenmesi ve 

denetimi ile ilgili hükümler Millî Banka’nın lisansı ile ve denetimiyle mümkün 

olabilmektedir.  

Bankalar Hakkında Kanun hükümleri değerlendirildiğinde, Azerbaycan’da bir 

bankanın kurulabilmesi için en az 3 tüzel veya gerçek kişinin varlığı ve halka açık 

anonim şirket statüsünde kurulması gerekir (m. 19/ 1). Bankaların kurucuları A.C. 

Mülkî Mecellesi’ne (Medenî Kanunu’na) uygun olarak ana sözleşmesini düzenler ve 

tasdik ettirir. Bankanın nizamnamesinde yapılacak değişiklikler Millî Banka’nın 

önceden yazılı izni ile mümkündür (m. 20/ 1). Her bir banka yönetimin yapısını, 

yetkilerini, şubelerini, bölümlerini ve bunların fonksiyonlarını, gerekli raporları, 

imza yetkisi olan kişilerin isimlerini içeren ilgili evrakı Millî Banka’ya teslim eder 

(m. 20/ 2–3). Banka’nın ana sözleşmesinde yapılan değişiklikler A.C. Medenî 

Kanunu’nda belirlerinmiş usule göre tescil edilir ve beş gün içerisinde Millî 

Banka’ya sunulur (m. 20/ 4).    

Buradan hareketle, sigortacılıkla uğraşmanın belli koşullar altında mümkün 

olabileceği söylenebilir. Dolayısıyla bu düzenlemenin eksik olduğundan hareketle 

kurulacak Azer Eximbank’ın sigortacılıkla uğraşabilmesi için özel bir ek 

düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Buna karşılık Kanun’da danışmanlık 
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hizmetleri, kredilere ve kredi yeteneklerinin denetimine dair bilgi alışverişi 

hizmetleri (enformasyon) verebileceğine dair hüküm yer almaktadır (m. 32.1.11). 

Kredi kuruluşları üzerinde lisanslaştırma, düzenleme ve denetim 

fonksiyonlarının efektif şekilde uygulayabilmesi için Millî Banka’nın yabancı 

ülkelerdeki bankacılık düzenleme ve denetleme organları ile banka denetimi alanında 

belirlenmiş kurallarda işbirlikçi anlaşmalar imzalayabilir (m. 51.1). Bu anlaşmalar 

çerçevesinde Millî Banka’nın yabancı ülkelerdeki bankacılık düzenleme ve 

denetleme organları arasında faaliyet gösteren veya faaliyete başlamak isteyen 

sübjeler hakkında enformasyon mübadelesini, ortak denetimin uygulanmasını 

kapsayabilir, şu şartla ki, söz konusu organ aldığı bilgiyi koruyacak ve sadece banka 

denetimi amacıyla kullanacaktır (m. 51.2). Bu açıdan, tıpkı Türk Eximbank gibi Millî 

Banka, malî sektörünün diğer unsurlarında düzenleme ve denetleme fonksiyonlarını 

uygulayan devlet organları ile karşılıklı işbirliği temelinde mevzuatla belirlenmiş 

çerçevede enformasyon mübadelesini, enformasyonun gizliliğini koruma 

taahhüdüyle ve sadece denetim amacıyla kullanabilecektir (m. 52).      

Bunlarla birlikte, Azer Eximbank’ın kurulmasıyla, yukarıda da belirtildiği 

üzere, Azerbaycan’da Millî Banka’nın yükünü hafifleterek, Azer Eximbank’ın 

kuruluş amacıyla örtüşen bazı görevler devredilebilir. Bunlar arasında, Millî 

Banka’nın yurt dışı temsil ve devletin malî ajanlık görevlerini Azer Eximbank 

üstlenilebilecektir. Bu durum Rusya’nın Rus Eximbank uygulamalarına benzer 

şekilde gerçekleştirilebilir662. 

                                                 
662 Rusya Federasyonunda buna benzer uygulamalara rastlanılmakta ve uygulamadan olumlu sonuçlar 
alınmaktadır. Bkz. http://www.eximbank.ru/enter.html Erişim tarihi: 23.09.2008. 
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Son olarak diğer bir alternatif olan, yukarıda görüldüğü gibi, Azerbaycan’ın 

Uluslararası Banka’sının663 günümüzde Azerbaycan’ın dış ticareti için faaliyet 

sürdüren bir banka olması nedeniyle, bu Banka’nın Türk Eximbank modelinde bir 

banka olarak uyarlanmasıdır. Azer Eximbank’ın kurulmadan benimsenebilecek diğer 

bir yol, Azerbaycan Uluslararası Bankası’na sigortacılık yapabilmesi için yasal 

düzenlemeler yapılarak yetki verilmesidir. Bu yolla zaten dış ticarete yönelmiş olan 

Uluslararası Banka’ya Azer Eximbank’ına alternatif bir banka olması yönünde bir 

girişim olabilir. Zira söz konusu bankanın yetkileri artırılmak suretiyle bu bankanın 

ihracat kredi sigortası programlarının uygulanması sağlanabilir. Hemen belirtmek 

gerekir ki, bu durumda, yukarıda genel olarak ele alınan B.D.T.da kurulan 

eximbanklar gibi, sadece isminde değişiklikle yapılması ile sigorta yapabilme 

yetkisinin verilmesi ilk bakışta yeterli görülebilir. Bu şekilde diğer B.D.T.da kurulan 

eximbaklar arasında fazla bir farkın kalmayacağı düşünülebilir. Keza diğer bankalar 

bu yöntemi denedikleri ve günümüzde gelinen durumlarına bakıldığında, Türk 

Eximbank’tan664 ne kadar geride bir banka olarak hizmet verdikleri görülmektedir. 

Ancak, Uluslararası Banka’nın bir kalkınma bankası olma özelliği, misyonu ve 

amacı da dikkate alındığında, B.D.T.da kurulan eximbaklardan farklı olarak, ayrıca 

sigortacılık yetkisi verilerek bu yöntemin denenmesinin yararlı olabileceği kanaati 

oluşmaktadır.  

Türk Eximbank, bir yatırım bankası özelliğinde, ülkenin ihracatını 

kalkındırmak ve bu yöndeki amacını gerçekleştirmek için kurulan bir bankadır665. 

                                                 
663 Bkz. yuk. s. 240. 
664Yukarıda da belirtildiği üzere (Bkz. yuk s. 145 vd.), 3332 sayılı Kanunun 4. maddesinin C. bendi 
uyarınca da Türk Eximbank’nın politik riskler nedeniyle kredi, sigorta ve garanti işlemlerinden 
doğabilecek zararları Hazine’ce karşılandığı belirtilmektedir. Oysa Uluslararası Banka’nın risk sonucu 
meydana gelecek zararlarda devlet tarafından karşılanacağı konusunda bir hüküm yoktur.   
665 Bu yönde bkz. Türk Eximabank Anasözleşmesi m. 7. 
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Nitekim bu çalışmada, Eski Sovyet zihniyetinden miras kalan bankacılık sisteminden 

uzaklaşarak, bu yöntemin basit bir isim değişikliğinden ziyade, “sil baştan” mantığı 

ile, Azerbaycan için düşünülen Türk Eximbank modelindeki çağdaş bir bankanın 

kurulabilirliğini araştırmak amaçlanmıştır. Bu açıklamalardan hareketle, Uluslararası 

Banka yerine Azer Eximbank’ın baştan yapılandırılması ve tıpkı Türk Eximbank’ta 

olduğu gibi kredi, sigorta, garanti, enformasyon işlemlerinin tek çatı altına 

toplatılabilmesi daha etkili bir çözüm yolu olarak önerilebilir. Ancak bu durumda, 

Uluslararası Banka’nın faaliyetine son verilmesi, aynı binanın kullanılması ve 

personelinin eğitilerek kurulacak olan Azer Eximbank’ın personeli olarak 

hazırlanması ve daha fazlası666 gündeme gelebilir.   

 

B- Alınması Gereken Önlemler 

 

Dış ticaret operasyonlarının kredilendirilmesi ve sigorta hizmetlerinin 

sağlanmasına yönelik devlet tarafından destekleyici önlemlerin alınmasıyla ülke 

ihracatçılarının rekabet edilebilirlik gücünü dış piyasalarda artıracağı kuşkusuzdur. 

Bu yolla ülke ihracatçılarının dış piyasalarda yerlerini alabilmeleri için belirli 

standartlarda üretim yapması gerekeceğinden ülke üretimi gelişecek ve dünya 

standartlarına cevap verebilecektir. 

 Türk Eximbank modelindeki bir bankanın kurulmasıyla, aşağıdaki amaçların 

gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu amaçlar arasında: 

— Devlet sigorta siteminin gözden geçirilerek çağdaş bir sigortacılık 

mevzuatının oluşturulması, 
                                                 
666 Örneğin sigortacılık yapılabilmesi için bir fon oluşturulması, bankanın ilk yıllarında devlet 
desteğinin olması gibi, bankanın ödeme ve kaynak oluşturma temelinde sistematik değişiklikler 
gerekebilir. 
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— Bu sistem sayesinde ihracat operasyonları aşamasında meydana 

gelebilecek politik ve ticarî risklerin sigortalarının yapılması, 

— Özelikle K.O.B.İ.in dış ticaret risklerine karşı pozisyonlarının 

güçlendirilmesi, 

— İlk başta kısa ve orta, daha sonra uzun vadeli ihracat kredilerinin tesisinin 

yolunun açılması, 

— Ülkenin kredi organizasyonlarının ihracat kredilerine yönelik faizlerin bir 

kısmının geri dönüşünü sağlayacak mekanizmanın oluşturulması, 

— Ülke ihracatçılarına maddi destek fonksiyonunun bir bütün olarak tek bir 

çatı altında sağlanması, 

— Devletin ihracatı desteklenmesine ilişkin idarî masrafların verimli hale 

getirilmesi, 

— İhracat projelerinin bürokratik formasyonların hazırlık aşamasının 

sadeleştirilmesi, 

— Devletin ihracatı geliştirme konusunda tek merkezden bilgi bankasının 

oluşması. 

Bu amaçlara ulaşmak için, özellikle Azerbaycan gibi gelişmekte olan ülke 

açısından, aşağıdaki somut adımların atılması gerekecektir. Bu adımları sıralayacak 

olursak: 

— İhracat kredi sigortası konusunda düşünülen kurum genel bütçe dışında, 

uzmanlaşmış ve bağımsız bir kamu kuruluşu nitelediğinde olmalıdır,  

— Kurum kesinlikle politik etkenlerden uzak tutulmalı ve idarî personelin 

konunun ehli olmasına dikkat edilmelidir (gerekirse de personel eğitilmelidir), 
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— Kurumun uygulama alanına konulacak ve özellikle ilk yıllarında, ihracat 

kredi sigortasını üstlenecek kurum yönünden risk dağılımını sağlamak; ihracatçı 

yönünden de, düşük prim tesisini mümkün kılmak için, ilk başta sadece kısa vadeli 

kredilerin sigortalanmasına gidilmelidir. Orta ve uzun vadelerdeki kredilerin 

sigortalanmasına ise, ilk yıllardaki başarının sağlanıp sağlanmadığının tespiti üzerine 

geçilmelidir. Özellikle Azerbaycan gibi petrol üretici bir ülke için petrol gelirlerini 

bir bölümünden oluşan ve sırf ihracat kredi sigortası alanında kullanılmak üzere bir 

fon oluşturulmalıdır667. Diğer bir ifade ile, yukarıda yer alan düzenlemelerin yanı sıra 

Türk Eximbank modelindeki bir banka kurulduğunda, bankaya ilk başta sırf bu 

konuda hizmet verebilmesi için ayrı bir fonun oluşturulması ve oluşabilecek risklerin 

karşılığında bu fondan zararların karşılanması gerekir. Bu öneri, tıpkı Türkiye’de 

1980’lerde atılan adımlardan esinlenerek, teklif edilmektedir668.  

— Primler, tarife sistemi yerine, ülkelerin risk kategorilerine göre bir 

sınıflandırma yapılmalı ve gerek ihracatçının ve gerekse de ithalâtçının malî güçleri, 

vade ve ihracat miktarı dikkate alınarak sübjektif değerlere göre tespit edilmelidir. 

Ayrıca burada asıl amacın ihracatı teşvik etmek olacağına göre, kâr gütme amaç 

olmamalı ve sadece kurumun yönetim masrafları ile diğer masrafları kurtaracak 

şekilde primler tespit edilmelidir. Buradan hareketle kurumun esas amacı, kârdan 

ziyade ülke ihracatını geliştirmek olmalıdır669. 

İhracat kredi sigortası kurumunun oluşturulmasında yapısal anlamda 

başarının sağlanması için aranan esas etkenler: 

                                                 
667 Tıpkı Türkiye’de 1979 yılında 7/17493 Sayılı Kararname’nin Eki olarak düzenlenen “Dış Satım 
Düzenleme Kararı”nın 11. maddesi hükmü ile T.C. Ticaret Bakanlığına yetki verilmesi ve nihayetinde 
250 milyon TL’lik Fon’un sırf bu konuya ayrılması gibi. Bilindiği gibi, zaten Azerbaycan’da petrol 
gelirlerinden oluşan fon vardır, örneğin bu fondan belirli bir bütçe ayrılabilir. 
668 Bkz. yuk. s. 73 vd. 

                  669 Bu durum, Türk Eximbank modelindeki bir bankanın, Azerbaycan Uluslararası Bankası’ndan 
ayıran temel özellik olarak nitelendirilebilir.  
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— Kurumu kendi kendini yeterli kılabilmek için gereken yıllık gelir tutarları,     

— Bu gelirlerin sağlanacağı kaynaklar, 

— Kurumun faaliyet süresi boyunca etkileri olabilecek ilk finansman 

giderleri ve ilk çalışma yılındaki işletme tutarları,  

— Hasar ödemeleri ve öteki giderlere ayrılacak bütçe için gerekli olan yıllık 

harcamaların üzerindeki yıllık gelir tutarı doğru bir şekilde tespit edilmelidir. 

Kurumun kurulmasından sonra ise sigorta programlarını uygularken 

ekonomik olarak sisteminin başarı ile faaliyeti sürdürebilmesi için esas etkenler: 

— Sigortalanacak ihracat hacmi, 

— Sigortalının hasara katlanması, 

— Hasar ihtimali, 

— İşletme giderleri, 

— Prim oranları doğru bir şekilde tespit edilmelidir670. 

Bununla beraber ülke riskleri ve kredi hacimleri her yıl gözden geçirilerek 

tekrar düzenlenmelidir. Bu konuda, diğer ülke uygulamalarında oldu gibi, üç risk 

grup oluşturulmalı ve her gruba belirli oranda tazmin oranı belirlenmelidir. Bu oran 

gelişmiş ülkelerde genellikle % 80 - % 95 arasında değişmektedir. 

Vadeler, ürünlere göre değişkenlik göstererek, aşağıdaki örneğe paralel olarak 

belirlenebilir. Şöyle ki;  

—  Tüketim malları için: 6 ay ile 3 yıl arası, 

—  Makine, araç donanımları ve araçlar için: 1–5 yıl arası, 

—  Sanayi donanımlarda için: 2–8 yıl arası, 

—  Anahtar teslim yatırım projelerinde: 3–10 yıl arası. 

                                                 
670 Bu yönde bkz. İTO Yayını 1989 Mart, s. 105. 
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Son durumda istisna olarak projenin tavan tazminat oranı % 100 olarak 

belirlenebilir. Zira böyle bir uygulama ihracat alanında yeni projelerin devletçe 

desteklendiği yönünde ve ihracatın teşviki açısından olumlu bir adım olarak 

algılanabilir. 

Doğal olarak bu aşamaların başında, Azerbaycan bakımından daha gelişmiş 

bir ülkeden bu konuda destek alınması, sürecin hızlanmasına katkıda bulunacaktır. 

Burada konuyla ilgili Türk Eximbank’ın uzmanlarından ve yöneticilerinden eğitim 

desteğinin alınması düşünülebilir. Bu projeyi Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı (TİKA) organizatörlüğü ve desteği ile gerçekleştirmek, ilgili kurumun 

amacına da uygun düşeceği kuskusuzdur. Zira Azerbaycan gibi gelişmekte olan 

ülkelere destek hizmetlerinin sunulması ve teknik olarak kalkındırması TİKA’nın 

faaliyet alanları kapsamındadır671. Dolayısıyla Azer Eximbank’ın kurulmasında Türk 

Eximbank, TİKA ve A.C. Maliye Bakanlığı arasında imzalanacak bir “İşbirliği 

Protokolü”, bu sürecin temelini oluşturacağı düşünülmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
671 Bu yönde bkz. 02.05.2001 sayılı ve 4668 sayılı “Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının 
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun”un “Görevler” başlıklı m. 2. 
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SONUÇ 

 

Azerbaycan’ın gelişmesi için dış ticarete, dolayısıyla ihracata, daha da önem 

verilmesi gerektiği ve ancak çağdaş ve yenilikçi dış ticaret mevzuatına sahip olarak 

bunu başarmanın mümkün olabileceği gerçeği görülmelidir. Bu nedenledir ki, 

gelişmiş ülkelerin dış ticaretine ilişkin mevzuatlarında olduğu gibi teşvik 

önlemlerinin Azerbaycan için de uygulanması zorunluluğu vardır. Bununla birlikte 

Azerbaycan’ı dış ticarete teşvik edebilecek mekanizmalar arasında ihracat kredi 

sigortasının kabul edilmesi şarttır. Bunun için ise dış ticarete ağırlık vererek hukukî 

alt yapının gözden geçirilerek düzenlemelerin bir an önce yapılması kaçınılmazdır. 

Bağımsız Devletler Topluluğu uygulamalarına bakıldığında, ekonomisini 

toparlamış birkaç ülkede eximbankların kurulduğu yukarıdaki açıklamalarımızdan da 

görülmektedir. Azerbaycan bu ülkeler ile kıyaslandığında aynı grupta 

nitelendirilebilir. Zira yine yukarıdaki açıklamalarımızdan da görüleceği üzere, 

Azerbaycan eski Sovyet döneminde donör ülkeler arasında yer almakta idi. Her ne 

kadar başta petrol üretimi söz konusu olsa da, şu anki Azerbaycan’da petrol dışında 

da üretimin ivme kazandığını ve çok yakın gelecekte ihracatını katlayacağı 

öngörülmektedir. Bundan dolayıdır ki, Azerbaycan Devlet Petrol Fonu 

oluşturulmuştur ve fonda biriken paralar diğer alanların gelişmesine aktarılmaktadır. 

Bu durumda Azerbaycan’da ilerde, birçok sektörde yeni üretimlerin oluşacağı ve 

pazarın küçük olması nedeniyle dışa yönelik bir pazarın oluşması gerektiği 

anlaşılacaktır. Dolayısıyla yakın gelecekte gelişmiş bir ülke olması için de ürünlerini 

küçük iç pazarından dünya pazarına çıkarması zorunlu olacaktır. Bu durum için ise 

öncelikle hukukî alt yapının olması ve bu amaca yönelik, en modern kurumlardan 
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olan ihracat ithalât bankası ve bu bankanın uygulamış olduğu ihracat kredi 

sigortasının ülkeye benimsetilmesi, hukukî anlamda atılabilecek önemli adımlardan 

biri olarak görülebilir. 

Yukarıda incelemiş olduğumuz Azerbaycan’ın ilgili mevzuatına konumuz 

açısından bakıldığında, şu kanaate varılabilir: İhracat kredi sigortası ve Eximbank 

uygulamaları Azerbaycan mevzuatına daha çok yeni ve yabancı olduğundan dolayı 

bu kurumun yerleşmesi için Türkiye’de 1981’lerde ve daha öncesinde olduğu gibi 

daha birçok görüşmelere, tartışmalara, sempozyumlara ve seminerlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ancak Azerbaycan’da her geçen gün sigortacılık ile bankacılık 

sektörlerinin gelişmesi ve aktüel konular arasında yer almaları göz ardı 

edilmemelidir. Bu amaca yönelik, Azerbaycan’da, belirli yönde uzman 

komisyonlarıyla birlikte çalışmalar sürmektedir. Bu programın kapsamında 

Azerbaycan’daki yeni yasal düzenlemelere yukarıda değinilmiştir. Bununla birlikte, 

sigortacılık sektöründe yer alan dünya tecrübeleri ve yenilikçi çalışmalara en son 

Azerbaycan Maliye Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) ve Hazine 

Müsteşarlığı tarafından düzenlenen "Sigorta Teşkilatlarının İmkânları ve Malî 

İstikrarları ile İlgili Normlar" konulu eğitim seminerini örnek verebiliriz. Yine 

yukarıda yer alan kanun hükümlerinden hareketle görülmektedir ki, Azerbaycan’da, 

Türkiye’de olduğu gibi672 mevduat bankası, katılım bankası ve kalkınma/ yatırım 

                                                 
672 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile kanun koyucu, tanımlar ve kısaltmalar 
başlığını düzenleyen 3. maddesinde bankayı tanımlarken, mevduat bankaları ve katılım bankaları ile 
kalkınma ve yatırım bankaları olmak üzere bir ayırıma tabi tutmuştur. Buna göre:  
• Mevduat bankası ile kastedilen, kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak 
esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların 
Türkiye'deki şubeleri; 
• Katılım bankası ile kastedilen, özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi 
kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki 
kuruluşların Türkiye'deki şubeleri; 
Kalkınma ve yatırım bankası ile kastedilen, iç ve dış kaynaklardan sağlanan özel fonlar sayesinde 
yatırımcıların uzun vadeli yatırımlarında teknik destek için aracı kurum olarak duyulan ihtiyaçtan 
dolayı kurulan bankalardır. Dolayısıyla bu tür bankalar, mevduat veya katılım fonu kabul etme 
dışında, kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine 
verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların 
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bankası gibi ayırımın katı çizgilerle ayırt edilmesi kolay değildir. Bunların yanı sıra, 

kalkınma ve yatırım bankası olarak Azerbaycan’da yer alan bankaların hiçbirisinin 

bu kategoride değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir. Sadece Azerbaycan 

Uluslararası Banka’sı yurt dışı bağlantıları olan, ithalât ihracat kredileri veren bir 

kamu kalkınma bankası sıfatıyla faaliyetini devam ettirmektedir. Azer Eximbank 

kurulmadan, diğer alternatif olarak görünen Uluslararası Banka’nın Türk Eximbank 

modelindeki bir bankaya dönüştürülmesi de mümkün görülmektedir. Ancak bu 

durumunda tıpkı B.D.T.nun bazı ülkelerinde var olan eximbanklar gibi, dar işlem 

kapasiteli bir banka olup, Türk Eximbank gibi gelişmiş ve dünya standartlarında673 

ithalât ihracat bankası sıfatına sahip olmaması dolayısıyla Azer Eximbank’ın 

kurulması ve ülke ihracatını desteklemesi kaçınılmaz olmaktadır. Zira sigortacılık 

işlemi için ayrı bir fonun oluşturulması, bu fondan bankanın sigortacılıkla birlikte 

diğer faaliyetlerinin sürdürülmesi ve buna benzer konular gündeme gelecektir.  

Yukarıda yer alan düzenlemelerden hareketle şu sonuçlara varılabilir:  

— Azerbaycan’da kurulacak Azer Eximbank’ın faaliyetlerinin düzenlenmesi 

ve denetimi ile ilgili hükümler Millî Banka’nın öngördüğü çerçevede olacaktır. 

Ayrıca verilen lisansın faaliyet türlerine göre sınırlamalar getirebilecek, 

— Şu anda Azerbaycan’daki Millî Banka’nın yurt dışı temsil ve devletin malî 

ajanı görevlerini kurulacak Azer Eximbank’a devredilebilecek674, 

— Devletin ekonomik siyasetinin uygulanması yetkileri Millî Banka 

tarafından Azer Eximbank’a devredilebilecek, 

                                                                                                                                          
Türkiye'deki şubeleridir. 1987 yılında Türkiye İhracat Kredi Bankası adıyla yeniden düzenlenen 
Devlet Yatırım Bankası gibi, Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası, Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası, T.C. 
Ziraat Bankasına Devredilen Emlak Bankası, İller Bankası ve kısmen Halk Bankası gibi bankalar bu 
tür bankalara örnek gösterilebilir. Bu yönde daha geniş bilgi için bkz. Türk Eximbank Faaliyet Raporu 
2006, s. 16 vd; Ayrıca bu konuda ÖNCÜ, B./ALPAN, Ş./ ÇAKIROĞLU, D.: İhracat Finansmanı, 
İhracat Kredi Garantisi ve İhracat Kredi Sigortası Sistemleri, İGEME Ankara 1986, s. 21; 
ZARAKOĞLU, A.: Bankacılar İçin Para ve Kredi Bilgisi, Ankara 2003, s. 84; R. G.’nin 1 Kasım 
2005 tarih ve 25983 mükerrer sayılı nüshası.  
673 Berne Union’a üye olacak seviyede. 
674 Rus Eximbank bu görevi üstlenmiştir. Oysa Azerbaycan’da Eximbank olmadığından bu görevi 
Millî Banka yürütmektedir. Bkz. yuk. s. 177 vd. 
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— Millî Banka’nın kredi verme fonksiyonu kurulacak olan Azer Eximbank 

kontrolüne verilebilecektir. 

Azer Eximbank’ın kurulabilmesi için en az 3 tüzel veya gerçek kişinin varlığı 

ve halka açık anonim şirket statüsünde olması gerekir. Ayrıca Azer Eximbank 

kurucuları şirket ana sözleşmesini düzenler ve tasdik ettirir. Sonradan yapılacak 

değişiklikler Millî Banka’nın önceden yazılı izni ile ve A.C. Mülkî Mecellesi’nde 

(Medenî Kanunu’nda) belirlenmiş usule göre tescil edilir ve beş gün içerisinde Millî 

Banka’ya sunulur. 

A.C. Bankalar Hakkında Kanunu’nda bankaların faaliyet alanları 

belirlenirken, Türk bankacılığından farklı olarak, sigortacılık faaliyeti yasaklamıştır. 

Bununla birlikte, her hangi bir sigorta şirketine paydaş ve ortak şeklinde faaliyetini 

sürdürebileceğini hükme bağlamıştır675. Buradan hareketle sigorta faaliyeti ile 

uğraşmanın belli koşullar altında mümkün olabileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu 

düzenlemenin eksik olduğundan hareketle kurulacak olan Azer Eximbank’ın 

sigortacılıkla uğraşabilmesi için özel bir ek düzenlemenin yapılması gerekmektedir. 

Buna karşılık Kanun’da danışmanlık hizmetleri, kredilere ve kredi yeteneklerinin 

denetimine dair bilgi alışverişi hizmetleri (enformasyon) verebileceğine dair hüküm 

yer almaktadır (m. 32.1.11). 

Yabancı unsurlu banka ve sigorta şirketleriyle ilgili bilgiler bu şekilde 

özetlenebilir. Buradan hareketle denilebilir ki, Türk Eximbank modeli örnek alınsa 

da, Türk Eximbank’tan tamamen bağımsız ve yerli sermaye ile Azer Eximbank’ın 

kurulması ve dolayısıyla hem bankacılık hem sigortacılık faaliyetlerini Azer 

                                                 
675 Madde aynen şöyle kalem alınmıştır: “Bu Qanunun 32-ci maddəsində icazə verilmiş fəaliyyət 
növləri istisna olmaqla, heç bir bank toptan satış və ya pərakəndə ticarət, istehsal, nəqliyyat, kənd 
təsərrüfatı, yataqların işlənilməsi, tikinti və sığorta fəaliyyəti ilə məşğul ola və ya sığorta təşkilatları 
istisna olmaqla tərəfdaş, şərik və ya payçı kimi bunlarda iştirak edə bilməz”(m. 33.1.). 
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Eximbank’ın tek çatı altında bir arada yürütebilmesi, Türkiye’de olduğu gibi yasal 

bir düzenlemenin olması şartıyla mümkün olabileceği kanaati vardır. 

Çalışmada ilk başta ihracat kredi sigortasına geçmeden önce, konuyla ilgili 

temel kavramlar başlığı altında kredi kavramı ve kredi sigortası kavramları 

açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, ihracat kredi sigortası 

kavramı, özellikleri, hukukî niteliği, benzer kurumlarla karşılaştırılması yapılmış, 

ardından ihracat kredi sigortası sözleşmesi açısından konu ele alınmıştır.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.nin hukukî 

statüsü ve yönetim yapısı hakkında bilgiler verildi. Burada B.D.T.da kurulan birkaç 

Eximbank modellerine kısaca değinildi ve çıkan sonuç; eski Sovyet coğrafyasında bu 

kurumların hiçbirinin sigortacılık faaliyeti vermediği, ancak devlet garantörlüğünde 

ihracatlarını desteklemek için kurulan bir bankaya bu alanda yetkilerin verildiği 

ortaya konuldu. Ayrıca burada çağdaş sigortacılık ve ihracat alanında atılması 

gereken adımlar doğrultusunda Türk Eximbank modelinin seçilme nedenleri 

sıralandı ve Azerbaycan’ın ihtiyacına ancak Türk Eximbank modelinin cevap 

verebileceği konusunda bilgilere yer verildi. 

Çalışmamızın ana konusunu ele alan son bölümde ihracat kredi sigortasının 

Azerbaycan için önemine değinilerek, ülkenin, birçok küçük ama gelişmiş ülkelerde 

olduğu gibi, gelişmenin dış pazara açılmakla hızlanacağı yönünde görüş bildirildi. 

Dolayısıyla ülkenin benimsediği serbest piyasaya dayalı büyüme stratejisinin yanı 

sıra, ihracata dayalı büyüme stratejisinin de benimsenmesi gerektiği konusundaki tez 

ortaya atılmış oldu. Ayrıca bu bölümde Azerbaycan’ının sigortacılık ve bankacılık 

mevzuatları ile ilgili uygulamalar ele alınarak değerlendirmeye tabi tutuldu ve 

yapılması gerekenler konusunda bilgilere yer verildi. Burada yine sigortacılık ve 
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bankacılık alanlarında atılması gereken adımlar üzerinde görüş bildirildi. Son olarak 

ihracat kredi sigortası programını uygulayacak olan birimin bir banka olarak 

kurulması ve devletin bu alanda yapması gerekenler konusunda somut önerilere yer 

verildi. 

Sonuç olarak denilebilir ki, Türkiye ve Azerbaycan’ın bu alandaki 

mevzuatları incelendiğinde Türkiye’nin krediler ve sigortacılık konularında 

Azerbaycan’a oranla hayli geliştiği ve Azerbaycan ile henüz, sigortacılık ve ihracat 

anlamında ortak bir çalışmanın olmadığı gerçeği ortaya atıldı. 

Devlet tarafından ihracat kredi sigortası ve bunun gibi teşvik mekanizmaları 

sayesinde ihracatın desteklenmesi sağlanacaktır. Dış pazarlarda bir ihracatçının 

rekabet edilebilirlik gücü ancak, ülkesinin çağdaş hukukî temellere dayanılarak 

mümkün olabilecektir. İhracat kredi sigortası kurumunun benimsetilmesi, ülke 

ihracatının gelişmesine ve dolayısıyla devletin güçlenmesine katkıda 

bulunacağından, bu konu hakkında ülke kanun koyucusuna fikir edindirilmesi, 

çalışma amaçları arasında yer almaktadır. 
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ÖZET 

 

Azerbaycan’ın serbest pazara geçiş sürecindeki sıkıntılarını ekonomik 

reformlarla aşabilmesinin temel şartı; gelişme ve büyüme stratejisinin belirlenmesine 

ve bu aşamada ortaya çıkabilecek sorunları gelişmiş ülke uygulamalarından yola 

çıkarak çözüme kavuşturmasına bağlıdır. Strateji belirlenirken de; dış ticaretin 

geliştirilmesi için yapılacak yenilikçi çalışmalar ve reformlarla teşvikler üzerinde 

durulması gerekmektedir. Bu teşviklerin içerisinde ihracat kredi sigortası gibi 

önlemlerin alınması da büyük önem arz etmektedir. 

Azerbaycan ihracatının, uluslararası platformda rekabet edilebilirliğini 

sağlamak açısından ihracat kredi sigortası sisteminin oluşturulması gerçeği açıktır. 

Bunun önemini kavramış ülkeler, İhracat ve İthalat Bankaları gibi kurumları 

oluşturarak ihracatçılarına finansman sigorta ve garanti desteği sağlamaktadırlar. İşte 

bu yöndeki mevzuat boşluğunu gidermek amacıyla, uluslararası sigortacılık ile 

paralellik arz eden ihracat kredi sigortasını uygulayan Bağımsız Devletler 

Toplulukları’ndaki birkaç ülke uygulamasından ziyade, bu alandaki rüştünü 

kanıtlamış Türk Eximbank modeli esas alındı.  

Çalışmada ihracat kredi sigortasının Azerbaycan için önemine değinilerek, 

ülkenin birçok küçük ama modern ülkelerde olduğu gibi, gelişmenin sadece dış 

pazara açılma yoluyla olabileceği görüşü benimsendi. Dolayısıyla ülkenin 

benimsediği serbest piyasaya dayalı büyüme stratejisinin bir sonucu olarak, ihracata 

dayalı büyüme stratejisinin de benimsenmesi gerektiği noktasından hareket edildi. 

Ayrıca Azerbaycan’ın sigortacılık ve bankacılık mevzuatları ile ilgili uygulamalar ve 

yapılması gereken reform ve iyileştirmeler ele alınarak değerlendirmeye tabi tutuldu. 
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Son olarak ihracat kredi sigortası programını uygulayacak olan birimin bir banka 

olarak kurulması ve devletin bu alanda yapması gerekenler konusunda somut 

önerilere yer verildi. 

Çalışmada Türkiye ve Azerbaycan’ın bu alandaki mevzuatları incelendiğinde 

Türkiye’nin krediler ve sigortacılık konularında Azerbaycan’a oranla hayli geliştiği 

ve Azerbaycan ile henüz sigortacılık ve ihracat anlamında ortak çalışmaların 

olmadığı tespit edildi. 
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SUMMARY 

 

The ability of the Republic of Azerbaijan to overcome the problems it faces in 

the transition period to free market economy, mainly depends on defining the 

development and growth strategies and solving the possible problems that may arise 

in the meantime, by taking the model applications in the developed countries into 

consideration. By defining the strategies, it is important to consider the innovations, 

reforms, and economic instruments and incentives to develop foreign trade. Among 

those economic instruments and incentives, one should highlight the export credit 

insurance. 

It is clear that building the system of export credit insurance is necessary to 

develop Azerbaijan’s competitiveness in the international trade arena. States that 

have a good grasp of the subject, formed governing bodies and institutions like the 

banks of import and export and provided supports in terms of credits, insurances and 

guarantees. Thus I felt the need to contribute to fill the law gap in this subject. In my 

thesis, I took the Turkish Eximbank as the model institution that proved its ability 

and competency, rather than some immature applications in The Commonwealth of 

Independent States.  

Having explained the importance of export credit insurance for Azerbaijan,  I 

defend the opinion that the development of its economy may only be realized 

through the opening of the economy to the foreign markets as done in a lot of small 

but modern states. Thus adopting an export oriented strategy is the logical outcome 

of Azerbaijan’s free market oriented growth strategy. In the thesis I evaluated the 

rules and regulations in the fields of insurance and banking in Azerbaijan, and the 
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required reforms and improvements. One of the novelties that should be brought in 

the field, is an export bank which will implement the export credit insurance 

program. Concrete suggestions relating to the subject are also added in the thesis. 

When Turkish and Azerbaijani rules and regulations were compared, I may 

say that Turkish laws relating to credits and insurances are highly developed, and 

there is no common work and action between Azerbaijan and Turkey on the subject 

yet. 
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