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1- Finansal Kiralama: Kiracı tarafından seçilen yatırım malının mülkiyeti 
finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen sözleşme süresi ve malın toplam 
bedeli üzerinden belirlenen aylık ya da dönemsel kira bedelleri karşılığında kul-
lanım hakkının kiracıya verilmesini sağlayan finansman yöntemidir.

2- Sat ve Geri Kiralama: Şirket üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz malların bir 
leasing şirketine satıldıktan sonra tekrar kiralanması işlemidir. Genelde finans-
man gereksiniminin doğduğu dönemlerde başvurulan bir yöntemdir. İşletme, sa-
hip olduğu varlıkları finansal kiralama yapan bir kuruluşa satar ve aynı varlıkları 
belirli koşullarla geri kiralar. Finansal kiralamanın alt ürünü olup, vade sonunda 
sembolik bedel ile kiracıya mülkiyet devri yapılır.

3- Faaliyet kiralaması: Bu tür kiralamada, kira konusu olan mal bir leasing 
anlaşması ile söz konusu varlığın ekonomik ömrünü kapsamayan daha kısa bir 
müddet için kiralanmaktadır. Burada sözleşme belirli bir süreyi kapsadığı hal-
de, önceden belirtilen süreler içerisinde ihbar yapılarak feshedilebilmektedir. 
Kiralanan makine ve teçhizatın bakım ve teknik destek yükümlülüğü genellikle 
kiraya verende bırakılmaktadır.

Leasing’in avantajları:
• Yatırımlara ekipmanın niteliğine göre yüzde 100’e varan finansman sağlar, öz 
kaynaklar işletmede kalır.
• Konu ekipmanların tüm operasyonel ve hukuki satın alma süreci leasing şirketi 
ekibi tarafından gerçekleştirilir.
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• Kiralanmak istenen malın nakliye, sigorta ve montaj gibi masrafları da kapsam 
dahilindedir.
• İşletme, yatırımını leasing ile finanse ettiğinde, borçlanma potansiyelini başka 
alanlarda kullanabilir.
• Yatırımların leasing ile gerçekleştirilmesi halinde, özkaynaklar işletmenin di-
ğer ihtiyaçlarına yönlendirilirken, banka limitlerinin daha verimli kullanılmasına 
olanak sağlar.
• Sabit ödeme ile orta ve uzun vadelerde finansman olanağı sağlanır.
• Ödeme planı ve vade müşterinin ihtiyaçlarına göre belirlenebilir. Kiralar; aylık, 
yıllık ve mevsimsel olarak müşterinin nakit akışına ve vergisel durumuna göre 
ayarlanabilmektedir.
• Sözleşme süresi ve taksitlerin para birimi yatırımcının talebi doğrultusunda 
Türk Lirası veya döviz bazında belirlenebilir. 
• Sözleşme süresi boyunca kiralar sabit kalmaktadır.
• Kira faturalarının içeriğindeki faiz, gider yazılarak muhasebeleştirilebilir.
• En önemli avantajlarından biri KDV’dir. Genel KDV oranı yüzde 18 olsa da maki-
ne-ekipmanların yüzde 70’i leasing ile finanse edildiğinde yüzde 1 KDV’ye tabidir.
• Sat ve geri kiralama işlemlerinde de yüzde 1 KDV ve Kurumlar Vergisi istisnası 
uygulanır.
• Leasing şirketi, satınalma aşamasında satıcı firmaya KDV’yi peşin öder. Leasing 
şirketine geri ödeme KDV sözleşmede belirlenen ödeme vadesi boyunca taksit-
ler halinde yapılır.
• Kredi süreci, alternatif finansman yöntemlerine göre daha kısadır. Büyük tutar-
lı işlemler daha kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.



50

İŞLETMELERDE FİNANSAL KAYNAK KULLANIMI4.BÖLÜM:

• Ödenen kira KDV'si, şirketin KDV borçlarından mahsup edilebilir.
• Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve ekipman yatırımlarında, yatı-
rım teşviki leasing şirketine devredildiği takdirde kiralar üzerinden sadece yüz-
de 1 oranında KDV ödenir.
• Finansal Kiralama Sözleşmesi ve sözleşme kapsamında alınan teminatlar her tür-
lü vergi, resim ve harçtan muaftır. Sadece tescil masrafı ve yönetim gideri ödenir.

Leasing ile indirimli KDV’ye tabi makine-ekipmanlar:
• İş Makineleri
• Vinçler ve Kaldırma Makine ve Ekipmanları
• Metal İşleme Makineleri
• Tekstil Boya Apre Terbiye Dikiş Makineleri
• Soğutucu ve Dondurucular
• Enerji Üretim ve Kontrol Ekipmanları
• İçecek ve Yiyecek Hazırlama Makineleri
• Buhar ve Merkezi Isıtma Kazanları
• Kalender ve Metal Hadde Makineleri
• Lehim ve Kaynak Makineleri
• Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Makineleri
• Maden Makine ve Ekipmanları
• Elektrikli/Elektriksiz Ocak ve Fırınlar
• Kağıt ve Karton Üretim Makineleri
• Isı Değişikliği Yoluyla Madde İşleme için Makineler
• Isı Pompaları
• Santrifüjler, Kurutma ve Filtre Makineleri
• Paketleme ve Ambalaj Makineleri
• Transformatörler
• Kuyumcu İmalat Makineleri
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ALACAK SİGORTASI
İhracat yapan şirketler için alacağı garanti etmenin ilk akla gelen yolu fakto-

ringdir. Ancak, bu hizmeti dünyanın her yerinde almak, üstelik hasar riskini de 
ortadan kaldırmak mümkün değildir. Alacak Sigortası, bu olanağı sunmaktadır. 
Alacak Sigortası Türkiye’den yurtdışına mal satan ihracatçıların alacaklarını si-
gortalayan bir sistemdir. En basit tanımıyla ihracattan doğan alacağın sigortalan-
masıdır. Hedef kitlesi, mal mukabili ihracatlardır. Çünkü diğer ödeme şekilleri-
ne göre yapılan ihracatlar, zaten kendi içinde birtakım teminatlar içermektedir. 
Ama mal mukabili yapılan işlemlerde herhangi bir teminat söz konusu olmadığı 
için burada alacak sigortası devreye girmektedir.

Alacak sigortası, gerek yurtiçi gerek ihracat yapan firmaların alacaklarını ga-
ranti altına alarak likidite riskinin etkin yönetilmesini sağlamaktadır. Böylelikle 
öngörülemeyen hasarların şirket bilançosunu olumsuz etkilemesinin önüne ge-
çilebilmektedir. Özellikle ihracat yapan şirketler için yurtdışında, bilinmeyen pa-
zarlarda alacağı garanti etmenin en güvenli yolu alacak sigorta poliçesine sahip 
olmaktır. İhracat alacak sigortası en basit tanımıyla ihracattan doğan alacağın 
sigortalanmasıdır. Hedef kitlesi, açık hesap, vadeli, mal mukabili ihracatları olan 
firmalardır. Diğer ödeme şekillerine göre yapılan ihracatlar, kendi içinde birtakım 
banka teminatları içermektedir. Ancak mal mukabili yapılan işlemlerde herhangi 
bir teminat söz konusu olmadığı için burada alacak sigortası devreye girmektedir. 
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Risk yönetiminin etkin bir şekilde yapılabilmesinin en verimli yolu risk alanında 
uzman firmalarla birlikte çalışmaktır. Alacak sigortası yaptıran Türk şirketlerinin 
ciro büyümesinde yüzde 15’lik bir artış görülmektedir. Alacak sigortası, aynı za-
manda şirketlere masraflarının çok üzerinde bir getiri sağlamaktadır. Şirketlerin 
nakit akışlarını iyileştirmesine yardımcı olması sayesinde de firmalar riski daha iyi 
yönetebildikleri için ihracat alanında da rekabette öne çıkabilmektedirler. 
 
Teminat altına alınan riskler nelerdir?

Sigorta programları kapsamında ihracat alacakları ticari ve politik risklere, 
yurtiçi satışlar ise sadece ticari risklere karşı teminat altına alınmaktadır. Gele-
neksel pazarlara ek olarak, yeni pazarlara giren ihracatçı şirketler Alacak sigor-
tası yaptırarak ekonomik olumsuzluklar, sistematik riskler ve ödeme yapacak 
tarafın acze düşmesi veya iflası gibi durumlardan doğacak riskleri büyük ölçüde 
bertaraf etmiş olurlar.

Ticari riskler kısaca temerrüt, iflas, tasfiye, konkordato, mahkeme kararı veya 
benzeri gerekçeler kaynaklı alıcının ödeyememe hali olarak sıralanabilir. 

Politik riskler ise, döviz transferi yasakları veya kısıtlamaları, alıcının ülkesin-
de meydana gelen savaş, ihtilal, iç savaş, isyan ve benzeri haller nedeniyle mal 
bedellerinin ödenmemesi, ithalat yasakları veya kısıtlamaları, ithal müsaadeleri-
nin iptali veya benzeri hallerdir.

İhracatçılar, ihracatlarını mümkün olduğu kadar yazılı belgelere dayandırarak 
yapmalıdır. Özellikle alıcı firmayla ihracatçı firma arasında bir satış sözleşmesi 
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(Rusya, Ukrayna, Belarus kaynaklı ülkelerde zorunlu olduğu, aksi takdirde alıcı 
firma aleyhine dava açılamadığı bilinmektedir) bulunması, zararın ortaya çık-
ması halinde ihracatçıların tahsil kabiliyetini güçlendiren bir unsurdur. İhracat-
çıların mal ve malın teslimi konusundaki kusurlarından kaynaklanan zararların, 
sigorta kapsamı dışında olacağı da unutulmamalıdır.

Alacak sigortası karşılığında firmalara nasıl bir ücretlendirilme 
yapılmaktadır? 

Düzenlenen poliçeyle ilgili sigortalı firmadan yıllık prim tahsil edilmektedir. 
Prim oranları alıcının sektörüne, finansal durumuna ve satışların ödeme vadesi-
ne bağlı olarak değişmektedir. İhracat poliçelerinde ise, bunlara ek olarak, alıcı-
ların ülke risk grubu da prim oranını etkilemektedir. Alacak sigortası, şirket ci-
rosu üzerinden maliyetlendirilmektedir ve primler cironun binde biri rakamları 
civarındadır. Şirketin cirosu ne kadar büyükse, alacak sigortası için ödeyeceği 
prim o kadar düşmektedir. 

İhracat kredi sigortasının faktoringden farkı var mıdır?
Faktoring, mal ve hizmet satışından doğan veya doğacak kısa vadeli faturaya 

dayalı alacakların faktoring şirketlerine devredilmesi karşılığında finansman, 
garanti ve tahsilat hizmetlerinden yararlanılmasıdır. Burada, Alacak Sigorta-
sı’nın faktoring işlemlerinden en büyük farkı, mal bedelinin temlik edilmeden 
güvence altına alınmasıdır. 



5454

ExİMBANK KREDİLERİ
Tüm dünyada Eximbank ihracatçıları, girişimcileri destekler, ihraç mallarının 

çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara açılmaları ve ihracatta pazar paylarının artırıl-
ması gibi temel amaçlarına hizmet eder. Türk Eximbank kredi, garanti ve sigor-
ta işlemlerini de beraber yürütmesiyle diğer Eximbank’lardan farklılık gösterir. 
Türk Eximbank’ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hiz-
metlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracat-
çıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli des-
teğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve 
yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, 
yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları 
üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. Türk Eximbank, ihracat-
çıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet göste-
ren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi programları ile 
desteklemektedir. Bu krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar aracılığıyla veya 
doğrudan Türk Eximbank tarafından firmalara kullandırılmaktadır.

3 ana grupta, Eximbank kredisi vardır:
1- Kısa Vadeli İhracat Kredileri
• Reeskont kredisi (RK)
• Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK)
• İhracata Hazırlık Kredileri (İHK)
• Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi (DTŞ)
• KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri
• Sevk Sonrası Reeskont Kredisi (SSRK)
• İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi

İŞLETMELERDE FİNANSAL KAYNAK KULLANIMI4.BÖLÜM:
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4.BÖLÜM:

2- Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri
• İhracata Yönelik İşletme Sermaye Kredisi
• İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
• Marka Kredisi
• Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi
• Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi
• Özellikli İhracat Kredisi
• Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

3- Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler
• Turizm Kredisi
• Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi
• Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi
• Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi
• Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

Bu 3 ana kredi grubunda ise, çeşitli sayıda kredi türü vardır. Peki, Eximbank 
kredisine nasıl başvuracağım? Eximbank kredisi nasıl kullanılır?

Eximbank ile çalışmanın 2 safhası vardır. İlk aşamada, Eximbank firmayı çok 
detaylı bir rapor eşliğinde tanımak ister. Raporda istenilenler; hesap durum bel-
gesi, bilanço ve gelir tabloları, tam tasdik raporu, denetim raporu, bağımsız de-
netimden geçen firmaların bağımsız denetim raporu, belgeleri onaylayan SMM/
YMM evrakları, detay mizanlar, uzun vadeli borçların itfa planı, muvafakatname, 
hazirun cetveli, ticaret sicil gazeteleri, imza sirküleri, fark sözleşmesi ve firma 
yetkililerinin kimlik bilgileridir. 
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İlk aşama sonucunda başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, Exim-
bank genel bir kredi limiti belirler. Bu aşama sonunda, Eximbank firmayı ziyaret 
etmek isteyebilir (Özellikle üretim yapılan yeri görmek isteyebilirler. Kendileri-
ne yardımcı olunması önemlidir). İkinci aşamada ise, hangi kredi türüne başvu-
rulacaksa, ona ait evrakların hazırlanması gerekmektedir. 

Not: Eximbank formlarını doldururken yapılabilecek en küçük bir hata, bel-
geyi tamamen geçersiz kılmaktadır.  

KOBİ’LERE DÖNÜK DEVLET DESTEKLERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini 
artırmak, rekabet gücünü yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik geliş-
melere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. 
KOSGEB’in, KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü 
yaygınlaştırmaya yönelik çeşitli destek projeleri, eğitim programları, hizmet ve 
destekleri vardır. İhtiyaca yönelik proje desteği veya eğitim programları için 
KOSGEB’e başvurulmalıdır. Başvuruyla ilgili bilgilere http://www.kosgeb.gov.tr 
adresinden ulaşılabilir.

A- Genel Destek Programı
Programın Amacı ve Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler 

ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut 
KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet 
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üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha 
fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet 
güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetle-
rinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını artırmak ama-
cıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

B- Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı
Programın Amacı: KOBİ’lerin sermaye piyasalarından kaynak temin etmenin 

yanında halka açılacak işletmelerin; Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler 
Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, Sermaye piyasalarından fon temin 
edilmesine imkan sağlanması. 

Programın Kapsamı: Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşlet-
meler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;
• Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
• Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
• İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
• Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
• Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

Söz konusu maliyetler geri ödemesiz destek olarak KOSGEB tarafından karşı-
lanacaktır.
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C- İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
Programın Amacı: KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; 

ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, 
ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji 
alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin 
desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İşbirliği-Güçbirliği Ortaklık Modelleri
• Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kurulu-
şa ortak olmaları,
• Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurula-
cak işletici kuruluşa dâhil olmaları,
• Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin 
bünyesinde birleşmesi gerekmektedir. 

Ayrıca Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir ara-
ya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında ger-
çekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

D-KOBİ Proje Destek Programı
Programın Amacı ve Gerekçesi: İşletmelere özgü sorunların işletmeler ta-

rafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir 
programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulma-
sı, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, esnek destekleme 
sistemine ihtiyaç duyulması.
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