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icaretin en basit şekliyle yapõldõğõ ilk çağlarda, paranõn icadõndan önce insanoğlu, takasõ yalõn 
şekilde ihtiyacõnõ karşõlama amacõ olarak kullanmakta, ihtiyaç fazlasõ ürünleri ile ihtiyacõ olan 
mal veya hizmetleri trampa etmek suretiyle ihtiyacõnõ karşõlamaktaydõ. 

Metal para ve daha sonra banknotun ekonomide likidite amaçlõ olarak kullanõlmaya başlanmasõyla 
birlikte ticaretin ilk şekli olan takas pratik olmamasõ nedeniyle uygulamadan kalktõ.İnsanlõk 
paranõn icadõ ile birlikte paranõn maliyeti olan faizle tanõşmakta da gecikmedi. Faizin ekonomik 
maliyeti, önemli dünya ekonomik krizlerini de gündeme getirmekte gecikmedi. 

Ekonomilerde yaşanan konjönktürel krizlerle birlikte para ve sermaye piyasalarõ, krizin kaynağõnõn 
para temelli ekonomilere yeni alternatifler üretilmemesinden kaynaklandõğõnõ sorgulamaya 
başladõ. 

20.Yüzyõlõn başlarõnda A.B.D�de yaşanan ekonomik krizlerle birlikte, ulusal ve uluslar arasõ 
ticarette paranõn maliyetini en aza düşüren veya ortadan kaldõran alternatif ticaret yollarõ teorik 
ve pratikte araştõrõlmaya başlandõ.Barter (Takas)olarak isimlendirilen mal veya hizmetin bir başka 
mal veya hizmetle para kullanõlmaksõzõn değişimini sağlayacak bu sistem 1930�lu yõllarda 
A.B.D.�nde kullanõlmaya başlandõ. Birçok firma takas (barter)õn, atõl kapatisenin ürüne 
dönüştürülmesinde ve ürünlerin pazarlanmasõnda en düşük maliyetli yöntemlerden birisi olduğunu 
farketti. Uluslararasõ düzeyde de bağlõ muamele yöntemleri ile ödemeler dengesi açõğõnõn 
giderilmesinde, barter ticaret türü, çözüm olarak uygulanmaya başlandõ. 

II- BARTER SİSTEMİ 

Barter, mal veya hizmetin takasõ (trampa edilmesi) anlamõna gelmektedir. Başka bir ifade ile bir 
firmanõn satõn aldõğõ mal ve hizmetin bedelini, kendi ürettiği mal ve hizmetle ödemesi olarak 
tanõmlanabilir. Takas ilkçağlardan beri uygulanan tek ticaret ve finansman metodu olarak 
bilinmektedir. 

Zamanla mal ve hizmetlerin rekabet ortamõnda çoğalmasõ, çok şekilli, renkli ve sõnõflõ hale gelmesi 
ile birebir takas imkansõz hale gelmiştir. Günümüze kadar gelen �bilateral�(iki istasyonlu)* takasa 
örnek olarak ülkeler arasõ petrol-tahõl-teknoloji-silah takaslarõnõ gösterebiliriz. 

Bu sistemde barter organizasyonu bir havuz teşkil etmekte ve üyeler bu havuza borçlanarak mal 
veya hizmet almakta, borçlarõnõ da kendi mal veya hizmetlerini sunarak ödemektedirler. Hemen 
anlaşõlacağõ gibi firmalar birbirlerinden doğrudan alõm yapmakta ancak sisteme 
borçlanmaktadõrlar. Böylece mal veya hizmet satõcõsõnõn alacağõ garanti altõna alõnmakta, bilateral 
sistemde olduğu gibi arz eden taraf mal sattõğõ firmanõn malõnõ almak zorunda kalmadan ihtiyacõ 
olan malõ sistem içinden almak hürriyetine sahip olmaktadõr. 
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Bilinen en eski barter organizasyonu İsviçre�deki WIR- Genossenschaft�dõr. 1934 yõlõnda kurulmuş 
1950 yõllarõnda üye sayõsõnõ arttõrmaya başlamõştõr. Hõzlõ bilgi iletişimi ile üye sayõsõ 65.000�leri 
aşmõş, sistemde büyüyen barter cirosu da yõllõk 2 milyar Frank�a ulaşmõştõr.(1) 

A.B.D. barter sisteminin en başarõlõ uygulandõğõ ülke olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Değişik 
eyaletlerde kurulan Barter-Club�lar bulunduklarõ eyaletlerin petrol, tahõl, elektronik, otomobil gibi 
özel ürünlerini diğer eyaletlerle takas etmekle işe başlamõşlardõr. Bu sistem haliyle büyük 
firmalarõn dikkatini çekmiş ve kendi içlerinde kurduklarõ barter organizasyonlarõ ile kendi 
firmalarõnõn ihtiyaçlarõnõ nakit harcamadan satõn almaya başlamõşlardõr. Bunlarõn en önemli 
örnekleri arasõnda Goodyear, Amoco, Levi Straus Clothing, Converse Shoes, United Airlines, 
General Motors, Fuji Color Film, 3 M Wilkonson, Pfizer, After Six, Caterpillar, Xerox, Chrysler ve 
Hilton sayõlabilir. A.B.D.�nde yaklaşõk 350 barter organizasyonu bulunmakta ve yaklaşõk 300.000 
firma bu sistemi kullanmaktadõr.Barter organizasyonlarõnõn en eskilerinden biri �Susiness 
Exchange�dir. Merkezi Oklahoma�dadõr ve Amerika�nõn çeşitli eyaletlerinde 90 şubesi vardõr. 
Bunun dõşõnda �Barter Systems�, �Enterprises International�, �Buniness Exchange International�, 
�Itex�, �TRI�, �SGD� gelişmiş barter organizasyonlarõ arasõnda belirtilebilir. 

A.B.D.�ndeki organizasyonlarõn yõllõk barter cirosunun 400 milyar Dolar olduğu tahmin edilmekte 
ve barter hacminin yõllõk yaklaşõk %15 arttõğõ tahmin edilmektedir.2 

Dünyada barter bir endüstri haline gelmiştir. Uygulamada en başarõlõ örneklerin ABD�de 
bulunduğu görülmektedir. Avrupa�da ve Japonya�da da gelişmeler olduğu ve gittikçe artan sayõda 
firmanõn barter sistemi ile çalõştõğõ bilinmektedir. 

Barterin gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarõ dikkate alõndõğõnda bir stok yönetim sistemi olarak 
kullanõldõğõ görülmektedir. Barter sistemi, finansman ihtiyaçlarõnõ karşõlamasõ ve ürünlerin pazara 
ulaştõrõlmasõ imkanlarõnõ sağlamasõ nedeniyle Avrupa�da ve Amerika�da konjonktürel sebepler ile 
satõlamamõş ürünlerin etkili pazarlama sistemi olarak kullanõlmaktadõr. 

1- BARTER SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ3 

Barter bir enformasyon bilgi bankasõ olup, barter organizasyonu üyelerinin barter çekleri ile 
yaptõğõ barter (çoklu takas) alõşverişlerinin üyelerin cari hesaplarõna işlendiği ,hõzlõ bir bilgi iletişimi 
esasõna dayalõ ticaret sistemidir. Barter üyelerinin harcamalarõnõ veya ihtiyaçlarõnõ kendi mal veya 
hizmetlerini satarak finanse edebilmesini sağlar. Gerçekleşen tüm barter alõşverişlerindeki tüm 
sorumluluklar dolayõsõ ile alõcõ ve satõcõya aittir. 

Firmalarõn, Barter Enformasyon Bilgi Bankasõ�na üye olmalarõ, ancak barter anlaşmasõ yapmalarõ 
ile mümkün olmaktadõr. Firmalarõn üyelikleri barter organizatörünün iznine bağlõdõr. Üyelik 
başvurusu onaylanan firma artõk barter sistemi üyesidir ve sistemle çalõşma hakkõ ve imkanõna 
sahiptir. Firma ile barter şirketi arasõnda karşõlõklõ hak ve yükümlülüklerin tanõmlandõğõ üyelik 
sözleşmesi imzalanmakta, üye firma için bilgi bankasõnda dosya açõlmakta, firma ile ilgili bilgiler 
bu dosyalara kaydedilmektedir. Ayrõca her üye firma için bir cari hesap açõlmakta, üye firmanõn 
barter sistemi hareketleri bu cari hesapta takip edilmektedir. 

Barter üyesi olan firma gereksinmesi olan mal veya hizmetin tamamõnõ veya belli bir kõsmõnõ, 
başka bir barter üyesinden kendi cari hesabõna mal bedelinin karşõlõğõ borç kaydedilmek sureti ile 
para ödemeden karşõlayabilmekte; bunun karşõlõğõnda ise kendi mal veya hizmetini, barter 
üyelerine satmak zorundadõr. Barter organizatörü, üyeler arasõndaki barter alõşverişinin kolay bir 
şekilde gerçekleşmesi için, üyelerine başkasõna devir edilmeyen barter kartõ vermektedir. Barter 
kartõ sahibi, cari hesabõndaki hesap bakiyesi ve barter organizatörünün belirlemiş olduğu kredi 
limiti ile sõnõrlõ olarak, ihtiyaçlarõnõ karşõlayabilmektedir. Ayrõca barter organizatörünün, üyelere 
sağladõğõ barter çekleri, üyelerin aralarõnda yaptõğõ barter alõşverişlerinin ispatõ ve 
hesaplanmasõnda kullanõlan alacak hakkõnõn ispatõna imkan sağlamaktadõr. Barter organizatörü , 
üyeler arasõnda yapõlan barter alõşverişlerini, cari hesaplarõ aracõlõğõ ile takip eder. Borç ve 
alacaklar Dolar, Mark veya ECU üzerinden hesaplanõr. 
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Barter organizatörü üyeler arasõndaki barter alõşverişlerini sistemin işleyişini kontrol ve denetim 
altõnda tutabilmak amacõyla bazõ şartlara bağlamaktadõr. Bunlardan bazõlarõ; 

•  Barter siparişinin yazõlõ olarak satõcõ firmaya iletilmesi,  
•  Barter organizatörü tarafõndan verilen barter çeklerinin kullanõlmasõ,  
•  Barter çeklerinin alõcõ ve satõcõ tarafõndan usulüne uygun olarak doldurulmasõ ve 

imzalanmasõ,  
•  Alõcõnõn kredibilite durumu,  
•  Satõcõnõn barter organizatörü genel merkezinden satõş izni (kod numarasõ) almasõ ,  
•  Alacaklarõn nakit olarak istenememesi ve tahsil edilememesi,  
•  Barter üyesi cari hesabõnda alacaklõ duruma geçebilir ve Üyelik Anlaşmasõ kapsamõnda 

kendi ihtiyaçlarõnõ ve harcamalarõnõ barter (çoklu takas) ile diğer üyelerden 
karşõlayabilmesi,  

•  Barter üyelerinin cari hesaplarõndaki borç veya alacaklar başka üyeler veya üçüncü kişilere 
devredilemezliği sayõlabilir.  

Cari hesap dökümü her ay üyelere gönderilmekte olup,üyeler hesap dökümanõnõ aldõktan sonraki 
onbeş gün içinde itirazlarõnõ Barter Genel Merkezi�ne yazõlõ olarak bildirmek veya; bilgileri kabul 
edip etmemek hakkõna sahiptir. 

Barter üyesi, barter çekleri ile yaptõğõ barter alõşveriş tarihinden itibaren borcunu 270 gün içinde 
yine üyelere kendi mal veya hizmetini satarak karşõlamak zorundadõr. Aksi takdirde, mal alõm 
tarihinden 270 gün sonra borcunu o günkü T.C. Merkez Bankasõ Dolar, Mark veya ECU kuru 
karşõlõğõ TL olarak barter organizatörünün açtõğõ banka hesabõna nakit olarak yatõrmasõ 
gerekmektedir. Cari hesabõnda sisteme borçlu olan her üye, kendi mal ve/veya hizmetini üye 
diğer bir firmaya barter ile satmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük barter organizatörünün satõş 
izni vermediği takdirde ortadan kalkmaktadõr. 

Barter ile satõş yapmak istemeyen bir üye, cari hesabõndaki tüm bakiyeyi nakit olarak ödediği 
takdirde, barter siparişini reddetmek hakkõna sahiptir. 

Bu anlaşma ile üyeler barter organizatörüne kendi adlarõna bu anlaşma çerçevesinde meydana 
gelecek alacaklarõn nakit veya barter şeklinde tahsilatõ, toplanan nakitlerin üyelere dağõlõmõnõn 
yapõlmasõ hakkõnda vekalet vermiş sayõlõr. 

Barter sisteminin işleyişindeki en önemli unsurlarõn başlõcalarõ,barter organizatörü, iletişim ve 
barter hesabõ olarak belirtilebilir. 

Barter Organizatörü; barter sistemini işleten ticari kurumdur. Sistemin sağlõklõ ve sürekli işleyişini 
sağlamakla yükümlüdür. Firmalarõn barter sistemi imkanlarõndan faydalanma biçim ve esaslarõnõ 
tespit eder. Sistemle çalõşan firmalarõn cari hesaplarõnõ tutar; alõcõ firmalarõn borçlarõnõ ödemelerini 
sağlar; satõcõ firmalarõn alacaklarõnõ tahsil etmesine imkan verir. Üyelerin barter sisteminden etkin 
faydalanabilmeleri için firmalar arasõnda bilgi akõşõnõ sağlayan bir işletim sistemi kullanõr. 

İletişim; bilgisayar sistemi, üyelerin aktüel taleplerini arzlarla buluşturur. Sistem, satõn alõm 
talepleri üzerine kuruludur. Dolayõsõyla bir �satõn alõm organizasyonu� şeklinde faaliyet gösterir. 

Barter hesabõ; üye firmalar, arz ettikleri mal veya hizmeti, talep ettikleri mal veya hizmetlerle 
takas ederler. Takas işlemi barter şirketinde açõlan barter hesabõ üzerinden yapõlõr. 

Barter hesabõnõn işleyişi 

•  Barter firmasõ her üyesi için bir takas hesabõ açar. Bu hesap, bütün üyeler için uygun 
olduğu bilinen bir para birimi üzerinden mal bedeli olarak işler. Bu hesaplarda Alman 
Markõ, ABD Dolarõ ve ECU gibi değişik para birimleri takas birimi olarak kabul edilmiştir.  

•  Üyeler, barter sistemiyle satõn alma durumunda, bir banka mektubu ile garantilemek 
şartõyla hesaplarõnda bir �satõn alõm limiti� açabilirler. Bu limit, faizsiz ve komisyonsuz 
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olarak çalõşan bir kredi olarak nitelendirilebilir. Belirli bir süre içinde mal veya hizmet satõn 
alarak hesabõn eşitlenmesi gerekmektedir. Bu süre İhlas Barter ve E.B.B. Barter 
firmalarõnda 9 ay, E.G. Bartering sisteminde ise 12 aydõr.  

•  Satõcõ durumundaki üye, satõş yapmadan önce, satõn alan üyenin barter hesabõnõ merkez 
aracõlõğõ ile belirli bir süre için fatura bedeli kadar bloke ederek ödemeyi garanti altõna alõr.  

•  Barter şirketi merkez bilgisayarõ, aktüel talepleri her gün üyelerine fax veya e-mail ile 
iletir. Bu hõzlõ iletişim sayesinde üyeler daha aktif bir pazarõn içine girerler. Arz edilen mal 
veya hizmet gruplarõnõn doğruluğu, üyenin sorumluluğundadõr. Talep edilen mal ve hizmet 
gruplarõnõn doğru kodlanarak yayõnlanmasõ, merkezde çalõşan ve bu iş için eğitilmiş barter 
danõşmanlarõnõn kontrolündedir. Böylece sistemde spekülatif amaçla bilgi dolaşmasõ 
engellenmiş olmaktadõr.  

•  Barter şirketinin barter danõşmanlarõ, üyelerin iç ve dõş piyasa şartlarõna uygun arz ve 
taleplerde bulunmalarõna yardõmcõ olurlar. Bu sayede pazar araştõrmasõ, reklam, dõş satõş 
elemanõ gibi ek mali yüklere katlanõlmamaktadõr.  

•  Satõn alõm limiti kullanarak ticaret yapan üye, barter hesabõnõn faizsiz olarak çalõşmasõyla 
büyük bir finansman avantajõ ele geçirmiş durumdadõr. Üyeler tasarruf ettiği faizin bir 
kõsmõnõ fiyatlarõna yansõtarak barterõ bir pazarlama unsuru olarak kullanabilmektedir.  

III-BARTER SİSTEMİNİN DİĞER FİNANSMAN TEKNİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

1- Barter Sisteminin Bankacõlõk Sistemi ile Karşõlaştõrõlmasõ 

1.1- Bankacõlõk Sektöründe Tasarruf-Finansman Çelişkisi 

Banka bir aracõ kurumdur. Tasarruf fazlasõ bulunan taraflar ile finansman açõğõ bulunan taraflar 
arasõnda para transferi için aracõlõk yapmaktadõr. Tasarruf fazlasõ bulunan kişi veya kuruluşlardan 
belirli bir maliyetle para satõn almaktadõr. Satõn aldõğõ fonlarõ para ihtiyacõ bulunan kişi veya 
kurumlara belirli bir maliyetle satmaktadõr. 

Tasarruf fazlasõ bulunan kişi veya kuruluşlar, nakit fonlarõna banka ne kadar yüksek faiz öderse, o 
oranda nakitlerini bankaya yatõrma eğiliminde olmaktadõrlar. Kredi kullanan kuruluşlar, kredi 
maliyeti ne kadar düşük olursa o kadar çok kredi kullanma eğiliminde olmaktadõrlar. Bir tarafta 
mevduat sahipleri, yüksek faiz talep etmektedir,diğer tarafta kredi müşterileri düşük faiz talep 
etmektedir. Bankanõn kredi müşterilerine teklif ettiği kredi faizinin, bankanõn mevduat sahiplerine 
ödediği faizden yüksek olmasõ gerekmektedir. 

Sonuçta paranõn sahibi ile paranõn müşterisi arasõnda çõkar çatõşmasõ doğmaktadõr. Çünkü 
bankacõlõk sisteminde tasarruf fazlasõ veren kesimler ile tasarruf açõğõ veren kesimler genelde 
değişmektedir. Kaynağõn yetersiz olduğu ülkemizde tasarruf fazlasõ fonlar için yoğun bir rekabet 
yaşanmaktadõr. Mevduata teklif edilen yüksek faiz kredi maliyetini yükseltmektedir. 

1.2- Barter Sisteminde Tasarruf-Finansman Uyumu 

Barter firmasõ da bir aracõ kurum gibi çalõşmaktadõr. Arz ve taleplerin buluşmasõna aracõlõk 
etmektedir. Barter sisteminde kredi kullanan kuruluş ile krediyi finanse eden kuruluş aynõdõr. 
Sistemden mal ve hizmet alan firma kredi kullanõrken, sisteme mal ve hizmet arz eden firma, 
krediyi finanse etmektedir. Satõcõ konumunda krediyi finanse eden firma, alõcõ konumunda krediyi 
kullanmaktadõr. Sonuçta sistem üyesi her bir firma hem sistemden kredi kullanan hem de sisteme 
kredi veren kuruluş olmaktadõr. Böylelikle her bir firma hangi maliyetle kredi kullanmõşsa aynõ 
maliyetle sisteme kredi vermiş bulunmaktadõr. 

Bu yönü ile barter sisteminde bankacõlõk sisteminin aksine, kredi konusunda arz talep çõkar 
uyumu gerçekleşmektedir. 
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1.3- Kredi Maliyetleri Açõsõndan Karşõlaştõrõlmasõ 

Barter sisteminde kullandõrõlan kredinin barter şirketine maliyeti sõfõra yakõndõr. Barter sisteminde 
sistemden mal veya hizmet satõn alan üyenin 9 aylõk süre içerisinde herhangi bir mal veya hizmet 
satamamasõ ve bu sürenin sonunda borcunu nakit ödemesi durumunda, 9 ay süreli faizsiz yabancõ 
para cinsinden kredi kullandõrõlmõş olmaktadõr. Söz konusu firmanõn mali yükü bu süre içerisinde 
yabancõ paranõn kur artõşõndan kaynaklanacak, bunun dõşõnda ayrõca kredi faizlerine katlanõlmak 
zorunda kalõnmayacaktõr. 

Bankacõlõk sektörü, üzerine hiç kar marjõ koymasa dahi topladõğõ mevduatõn kendisine maliyetini 
kredi maliyetine yansõttõğõndan, kredi maliyetleri itibarõ ile barter sistemine göre daha yüksek 
maliyetle kaynak kullandõrmak zorundadõr.Gerek bankacõlõk gerekse finansal kiralama ve 
factoringte kullandõrõlan krediyi, kullanõcõnõn kendi mal veya hizmetleri ile ödemesi mümkün 
değildir.Bu yön ile kaynak kullandõrõmlarõnda sisteme kredi sunan ile sistemden krediyi kullananlar 
arasõna girecek aracõlarõn artmasõ, ancak kullanõlacak kredinin maliyetlerinin artmasõna neden 
olacaktõr. 

Leasing ve factoring ise kullandõrdõklarõ krediyi bankalarõn finansman kaynaklarõndan 
karşõladõklarõndan maliyetleri banka kredi maliyetlerinin bir kaç puan puan üzeridir.Çünkü kredi 
kaynaklarõ büyük oranda bankacõlõk sektöründen temin edilmektedir. 

Barter sisteminde barter finansman kredisi kullanan firma geri ödemeyi ürünü ile yapar. Böylelikle 
ürün karlõlõğõ kadar kullandõğõ kredi maliyetini düşürür. 

Bankacõlõkta ise geri ödeme dönem sonunda mutlaka nakit yapõlmaktadõr. Yapõlmadõğõ durumlarda 
kredinin maliyeti katlanarak artmaktadõr.Firmalar için geri ödemesi kendi mal veya 
hizmeti(ürünü) ile yapõlan finansman yöntemi, nakit çõkõşõnõ gerektirecek diğer finansman 
yöntemlerinden daha az maliyetli olmasõ nedeniyle tercih edilebilmektedir. 

Kredi vadesi uzadõkça maliyeti artõrõr. Özellikle leasingde yasal prosedür 4 yõlõ öngörürken,barter 
sisteminde firma sisteme en geç 9 veya 12 ay içerisinde mal veya hizmet satmak zorundadõr. 

2-Barter Sisteminin Finansal Kiralama ve Factoring Finansman Teknikleri ile 
Karşõlaştõrõlmasõ 

2.1-Finansal Kiralamanõn Üstünlük ve Sakõncalarõ 

Finansal kiralamanõn üstünlükleri aşağõdaki gibi özetlenebilir : 

Yabancõ sermaye, bir ülkeye gelirken, yatõrõm yapmak yerine işletmecilik yapmayõ tercih edebilir. 
Leasing yoluyla yurt dõşõndan her türlü makine ve teçhizatõn getirilmesi, risk nedeniyle arõza 
edilen seviyede yatõrõm yapmaktan çekinen yabancõ sermayenin gelişini hõzlandõrabilir. Buradan 
anlaşõlacağõ gibi, leasing, bir ülkenin dõş borçlanmaya gerek kalmadan, finansman sağlamasõna 
yardõmcõ olur. Aynõ şekilde, yurt içinden, leasing yoluyla fon sağlanmasõ, kaynak yaratõcõ ek bir 
etki meydana getirebilir. 

Bilindiği gibi, alõnan kredilerin anapara taksit ve faizlerinin geri ödenmesi, bankalarõn belirlediği 
aralõklarla ve zamanõnda yapõlmalõdõr. Bu nedenle işletmeler, yapõlacak ödemeler için 
bünyelerindeki bazõ kaynaklarõ zorlayabilirler. Bu durum, işletmeye ek bir maliyet getirir. Oysa, 
leasingde kira ödeme dönemleri taraflarca belirlenirken, işletmenin nakit akõmõ gözönünde 
bulundurulur. 

Ticari bankalardan orta ve uzun vadeli kredi sağlayamayan ve öz varlõklarõnõ arttõramayan 
işletmeler, fon gereksinimlerini kiralama yoluyla sağlayabilirler. 
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İşletmenin ihtiyaç duyduğu varlõklarõ kiralama ile sağlanmasõ, satõn alma durumunda kullanõlacak 
fonlarõn başka alanlarda kullanõlabilmesine olanak vermektedir. Böylece, işletmenin likiditesi ve 
kârlõlõğõ artmaktadõr. Ayrõca, işletme yatõrõmõnõ leasing ile finanse ettiğinde, borçlanma 
potansiyelini başka alanlarda kullanabilmektedir. Kiralama ile, bilançodaki borç kalemlerinin daha 
fazla görünmemesi, işletmeye borç alma olanağõ tanõmaktadõr. 

Taraflar arasõnda özellikle faaliyet kiralamasõ türünde bir kira anlaşmasõ yapõlmõşsa, kiralanan mal 
konusunda meydana gelen teknolojik yeniliklerin doğurduğu riskler, kiraya verende kalmaktadõr. 
Çünkü, kiracõ, sözleşme süresince teknolojik yönden eskiyen malõ değiştirebilmekte veya geriye 
verebilmektedir. Bu bakõmdan, finansal kiralamanõn, satõn almaya kõyasla daha az riskli olduğu 
savunulmaktadõr. Ancak, bu tür kiralamalarda , kiralayanlar, fiyatõ yüksek tutarak, riski bir ölçüde 
kiracõya aktarabilirler. 

Finansal kiralananõn en önemli üstünlüklerinden birisi de KDV�nin düşüklüğüdür. Makina, 
bilgisayar, tõp cihazõ gibi mallarda %15-23(*) arasõnda değişen KDV oranlarõ, finansal kiralamada 
%1�e düşmektedir. Bu durum, sözkonusu makina ve teçhizatõn maliyetini önemli ölçüde 
azaltmaktadõr. 

İhracat yapan işletmelerin ihtiyaç duyduklarõ modern makina ve teçhizatõ daha kolay elde 
etmeleri mümkündür. 

Leasingin üstünlükleri yanõnda, kiracõ ve kiraya veren açõsõndan sakõncalarõ da vardõr. Söz konusu 
sakõncalar aşağõdaki gibi özetlenebilir. 

Kiracõnõn, kira süresi sonunda malõn hurda değerinden yoksun kalmasõ, önemli bir sakõncadõr. 
Eğer, hurda değer önemli tutarlara ulaşõyorsa, sözleşmeye konacak bir maddeyle, kiracõ, kira 
süresi sonunda malõ belirli bir fiyattan satõn alabilir. 

Bir malõn satõn alõnmasõ halinde, hõzlandõrõlmõş amortisman yöntemleri uygulanarak vergi tasarrufu 
sağlanabilir. Oysa, leasing yoluyla finansmanda, kira ödemeleri gider olarak kabul edilmektedir. 

İşletmeler, leasing ile kullandõklarõ varlõklarõn mülkiyetine sahip olamadõklarõndan, varlõklarõ 
borçlarõna karşõlõk ipotek ettirmemekte, bu nedenle, borçlanõrken teminat sorunlarõ olabilmektedir. 

Leasing, bütçe sõnõrlamalarõnõ aşmaya ve az bir özkaynakla yatõrõmõ gerçekleştirmeye olanak 
verdiğinden, bu yola sõk sõk başvuran işletmeleri gelecekte ödeme güçlüğü sorunlarõ 
beklemektedir. 

İşletmeler, leasing�i alternatif finansman olanaklarõyla birlikte değerlendirip, maliyeti en düşük 
olanõ seçmektedirler. Bu nedenle, leasing, genellikle KOBİ�ler gibi, kredi limitleri dolmuş işletmeler 
tarafõndan tercih edilmektedir. Bunun sonucu olarak, riski artan kiralama şirketleri, maliyetlerini 
de arttõrmaktadõrlar.(4) 

2.2-Factoring�in Üstünlük ve Sakõncalarõ 

Factoring�in üstünlükleri şunlardõr: 

•  Yurt dõşõ factoring�de, ticari, politik, transfer ve kur riskleri, factor tarafõndan 
yüklenildiğinden, satõcõ veya üretici işletmeye büyük bir kolaylõk sağlanmaktadõr. Böylece, 
factoring şirketleri ihracat artõşõna önemli katkõlar sağlamaktadõr.  

•  Rücu edilemez factoring sözleşmesiyle, işletmenin alacaklarõnõ tahsil edememe riski ve 
likidite sorunu çözülmektedir.  

•  Alacak yönetimi, factor�e bõrakõldõğõnda, satõcõ bu işler için personel istihdam etmez. Bu 
nedenle, zaman ve gider tasarrufu sağlanõr.  

•  Factor tarafõndan toplanan bilgilerle işletmelerin ihracat potansiyeli artmaktadõr.  
•  Factoring işlemi, satõcõlarõn müşterilerine vade tanõmalarõna neden olduğundan, 

satõşlarõnda da artõş söz konusu olmaktadõr.  
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•  Factor�e devredilen alacaklar, işletmelerin likiditesini olumsuz yönde etkilemez.  
•  Satõşlarõn muhasebesinin factor tarafõndan tutulmasõ, satõcõ işletmeye önemli bir kolaylõk ve 

tasarruf sağlamaktadõr.  
•  Factoring yoluyla sağlanan finansman kaynağõ, diğer finansman kaynaklarõna göre daha 

esnektir.  
•  İşletme, factor�ün vereceği ön ödeme ile hammadde alõmõndan iskonto sağlayarak üretim 

maliyetlerini düşürebilir.  
•  Nakit bütçelerinin doğru ve güvenilir bir şekilde hazõrlanmasõyla, işletmelerin planlõ 

büyümelerine yardõmcõ olunur.  
•  Alõcõ ile ortaya çõkabilecek farklõ lisan sorunlarõ, factor tarafõndan çözülür.  
•  Factoring ile sağlanan finansman maliyeti, ticari kredilere göre daha ucuz olduğundan, 

işletmenin kârlõlõğõ artar.  
•  Factor kuruluşlar, bankalara göre daha az formalite isterler.  
•  Yurt dõşõ factoring�de, ithalatçõlar, akreditif açmadan ithalat yapabilirler. Böylece , 

zamandan ve paradan tasarruf ederler.  
•  KOBİ�lerin tahsilat sorunlarõ çözülerek, sağlõklõ bir şekilde büyümelerine yardõmcõ olunur.  
•  Satõcõlara peşin satõş, alõcõlara vadeli alõş olanağõ sağlanarak, ekonomiye canlõlõk 

kazandõrõlarak, daha çok üretim ve istihdam sağlanmaktadõr.  

Factoring�in sakõncalarõ ise, aşağõdaki gibi özetlenebilir 

•  Factoring maliyeti çok yüksek olabilir.  
•  Alacaklarõn satõşõnõn bazõ iş kollarõnda uygulama olanağõ olmayabilir.  
•  Alacak haklarõnõn satõşõ, piyasada bazõ işletmelerin güven kaybetmelerine neden olabilir. 

Çünkü, alacak haklarõnõn satõşõ, söz konusu işletmelerin finansman açõsõndan zor durumda 
olduklarõ şeklinde yorumlanabilir. Bunun için, bazõ işletmeler, alacak hakkõnõn satõşõ ile 
finansman sağlayan işletmelerin kredi değerliliğinden şüphe etmekte ve kredili mal 
satmaktan kaçõnmaktadõrlar.  

2.3- Barterin Üstünlük ve Sakõncalarõ 

Barterin üstünlükleri şunlardõr: 

•  Finansman maliyetini minimum düzeye indirmektedir.  
•  Nakit ödemeden, mal veya hizmet ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõna imkan tanõmasõ sebebiyle, 

firmalar, ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için yüksek maliyetlere katlanmak zorunda 
kalmamaktadõr.  

•  Cirolarõn artõşõna yol açmaktadõr. Ciro artõşõ için ek pazarlama ve istihdam maliyetlerine 
katlanmadan, barter sisteminde mevcut reklam imkanlarõ kullanõlabilmektedir.  

•  Firmalar barter sistemine üye olmakla birlikte �ortak pazar�a üye olmakta, yeni pazarlar 
ve müşterileri sistem aracõlõğõ ile düşük maliyetle (yõllõk aidat bedeli mukabilinde) 
bulabilmektedir.  

•  Barter sistemi ile yapõlan satõn alõmda mal veya hizmet bedeli, firmanõn ürettiği mal veya 
hizmetleri, kõsaca ürünleri ile ödendiğinden nakit çõkõşõna yol açmamakta, bu şekilde likid 
değerleri başka alanlara yatõrma imkanõ tanõmaktadõr.  

•  Sõfõr faizle, kredi kullanmaya yol açmaktadõr. Zira barter sistemi ile satõn alõnan ürünün 
bedeli, 9 ay veya 1 yõl içerisinde sisteme sunulan mal veya hizmetlerde ödenmediği 
takdirde nakit olarak ödenmekte olup, bu kredinin kurum maliyeti bu süre içerisinde 
oluşan kur artõşõ olmaktadõr. Ayrõca katlanõlan bir faiz söz konusu değildir.  

•  Atõl kapasitenin değerlendirilmesine imkan tanõmaktadõr.  
•  Barter sistemine mal veya hizmet sunan üye, 9 ay veya 1 yõllõk sürenin sonuna kadar 

herhangi bir mal veya hizmet talep etmediği takdirde, organizatör firmanõn tahsilat 
garantisi ile alacağõnõ tahsil etmektedir.  

•  Barter pazarõ aracõlõğõ ile ücretsiz reklam ve tanõtõm imkanõna kavuşmaktadõr.  
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Barter�in sakõncalarõ ise şunlardõr: 

•  Sisteme sunulan stokta kalan mallarõn düşük kaliteli veya demode ürünler olmasõ söz 
konusu olabilmekte, bu durum sistemin cazibesini azaltabilmektedir.  

IV- GENEL DEĞERLENDİRME  

İhtiyaç duyulan mal ve hizmet bedellerinin firmanõn kendi ürünleri ile ödemesi esasõna dayanan 
barter, mal ve hizmetlerin finansmanõnda karşõlaşõlan yüksek kredi maliyetleri nedeniyle alternatif 
finansman arayõşlarõnõn sonucu olarak doğmuş ve günümüzde bankacõlõk,finansal kiralama ve 
factoring finasman sistemlerine alternatif olabilirliği tartõşõlmaya başlamõştõr. 

Barter, atõl kapasitenin değerlendirilmesine imkan tanõmasõ, stoklarõn düşük reklam maliyeti (yõllõk 
üyelik aidatõ karşõlõğõnda) ile satõşõnõ sağlamasõ, satõn alõnan mal veya hizmet bedelinin nakit değil 
yine mal veya hizmet olarak ödenmesi suretiyle finansman maliyetlerini düşürmesi nedeniyle 
finansal kiralama ve factoringten daha etkin bir finansman tekniği olma özelliğine sahiptir. 

Dipnotlar 

•  Bire bir malõn takas edilmesi.  
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