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TEMEL DIŞ TİCARET BİLGİLERİ 



DIŞ TİCARET VE TÜRKİYE 

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ 

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 
yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşarak, ülkemizin dünya 
ticaretinde lider ülkeler arasında yer almasının sağlanması, 
Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payın % 1,5’e 
yükseltilmesi ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer 
alması hedeflemektedir. 
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TÜRKİYE İHRACATININ ; 

Kuvvetli yönleri; 
•Eğitilebilir nüfus 
•Jeo-Ekonomik Konum 
•İhracatının öneminin anlaşılması 
•Bankacılık sistemi 
Zayıf yönleri; 
•Dış ticarette strateji eksikliği 
•Eğitim eksikliği 
•Teknoloji Üretememe 
•Girdi maliyetlerinin yüksekliği 
•Marka oluşturamama 
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TÜRKİYE’NİN ÜLKELER BAZINDA İHRACATI 
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 2013 yılında Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler; 
1. Almanya 
2. Irak 
3. Birleşik Krallık 
4. Rusya Federasyonu 
5. İtalya 
6. Fransa 
7. Amerika Birleşik Devletleri 
8. Birleşik Arap Emirlikleri 
9. İspanya 
10. İran  
11. Çin 
12. Hollanda 
13. Mısır 
14. Suudi Arabistan 
15. Azerbaycan 
16. Libya 
17. İsrail 
18. Romanya 
19. Belçika 
20. Ukrayna 
 

 



TÜRKİYE‘NİN İHRAÇ ETTİĞİ ÜRÜNLER 
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1. Demiryolu, tramvay dışındaki Araçlar 
2. Makine, nükleer reaktörler, kazanlar, vb 
3. Demir ve çelik 
4. Elektrik, elektronik cihazlar 
5. Giyim, aksesuar, örme veya tığ işi Makaleler 
6. İnciler, kıymetli taşlar, madenler, sikkeler, vb 
7. Mineral yakıtlar, yağlar, damıtma ürünleri, vb 
8. Demir veya çelikten eşya 
9. Giyim eşyası, aksesuar, örme veya tığ işi olmayan 
10. Plastik ve bakırdan eşya 
11. Yenilebilir meyve, fındık, narenciye kabuğu, kavun 
12. Mobilya, aydınlatma, işaretler, prefabrik yapılar 
13. Tuz, kükürt, toprak, taş, alçı, kireç ve çimento 
14. Kauçuk ve kauçuktan eşya 
15. Alüminyum ve bakırdan eşya 
16. Diğer yapılan tekstil ürünleri, takımları, yıpranmış giysiler vb 
17. Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 
18. Pamuk 
19. Sebze, meyve, fındık, vb  gıda müstahzarları 
20. Metal cevherleri, cüruf ve kül 
 

 
 

 



DIŞ TİCARET REJİMİ 

 

 

 Bir ülkeye mal ve hizmet girişi ile, çıkan mal ve hizmet 
karşılığında oluşan döviz giriş ve çıkışını kontrol eden 
kısıtlama ve teşvikler ile bu esasların bütünüdür. 
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Kambiyo Mevzuatı 
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 Bir ülkenin yabancı parayla yapmak zorunda olduğu 
ödemeleri ve tahsilatları düzenleyen kuralların tümünü 
ifade eder. 



İHRACAT 

 Bir malın veya değerin yürürlükteki ihracat ve gümrük 
mevzuatına uygun şekilde fiili olarak yurtdışına 
gönderilmesi ve kambiyo mevzuatına göre bedelinin 
yurda getirilmesidir. 
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NASIL İHRACATÇI OLUNUR ? 

 İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üyelik 

 Tacirlik sıfatının kazanılması (Oda ve vergi dairesi kaydı) 

 Esnaf ve sanatkarlar için esnaf ve sanatkar odalarına kayıt 
olunması 

 İhracatın yapılacağı gümrüğe şirket belgelerinin verilmesi 
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Bir işlemin ihracat olabilmesi için; 

 İhracat mevzuatına uygun işlem yapılması 
 İhracatı serbest bir malın ihracata konu olması 
 Gerekli dökümanların ilgili yerlerden onaylı olarak 

hazırlanması 
 Gümrük mevzuatına uygun işlem yapılması 
 Malların ve dökümanların gümrüğe arz edilmesi 
 İstenen ilave belge ve bilgilerin sunulması 
 Kambiyo mevzuatına uygun işlem yapılması 
 Bedelin banka/Özel Finans kurumu aracılığı ile ya da elden 

getirilmesi 
 Banka /özel finans kurumunda ihracat bedeli olarak 

bozdurulması gerekmektedir. 
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İhracatı yasak olan mallar 

 Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 
 Hint keneviri 
 Tütün tohumu ve fidesi 
 Av ve yaban hayvanları (İhracı izne bağlı mallar türler hariç) 
 Bazı ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslakları 
 İhracatı yasak olan doğal çiçek soğanları 
 Odun ve odun kömürü (Meyve kabuklarından üretilen mangal kömürü 

hariç) 
 Sığla (liquidambar orientalis) 
 Yalankoz (pterocarya carpinifolia) 
 Datça hurması 
 Zeytin(tescili yapılmış ve “Milli Çeşit Listesi” nde yayımlanmış olan 

çeşitlerin yurtiçinde sertifikalandırılmış olanları hariç), incir, fındık, antep 
fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları 
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İHRACI İZNE BAĞLI MALLAR 

 Harp, silah ve mühimmatı (Spor ve av tüfekleri hariç) 

 Afyon ve haşhaş kellesi 

 Uyuşturucu maddeler 

 Tehlikeli Atıklar 

 Bazı av ve yaban hayvanların parçaları ile mamul 
konfeksiyonları 

 Gübreler(Kimyevi gübreler hariç) 

 Tohumlar (Orman ağacı tohumları hariç) 

 Ankara (Tiftik) keçisi 

 Su ürünleri (Sülükler dahil) 

 Yarış atları 
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 Veteriner ilaçları 

 Yem Kanunu kapsamına giren yemler 

 Damızlık büyük ve küçük baş hayvan 

 Doğa mantarı 

 Mavi yüzgeçli orkinos 

 Nükleer alanda kullanılan malzeme, ekipman 

 Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi kapsamındaki mallar 

 Şeker 

 Orman ağacı tohumları 

 Patlayıcı maddeler (harp silah ve mühimmatı hariç) 

 Zeytin fidanı (tescili yapılmış ve “Milli Çeşit Listesi”nde 
sertifikalandırılmış olanları) 

 Mühimmat Listesi Kapsamındaki Malzemeler 

 Yaprak tütün, tütün döküntüleri 
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İHRACATTA ZORUNLU BELGELER 

Gümrük Beyannamesi 

 İhracatta, Gümrük Mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili 
ihracatçı birliği tarafından onaylanan ve gümrüğe tevdi 
edilen belgedir. 

Fatura 

 Siparişe, proforma faturaya veya sözleşmeye dayanılarak 
satıcı tarafından düzenlenen, mal veya hizmetin satıldığını 
kanıtlayan belgedir 
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İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGE VE İZİNLER 

 Menşe Şahadetnamesi 

 ATR ve EUR.I Dolaşım Belgeleri 

 GSP Formu (Form A) 

 Kontrol Belgesi 

 Borsa Tescil Beyannamesi 

 Analiz Raporu 

 Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası 
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ÜLKEYE GÖRE İHRACAT İŞLEMLERİ 

 AB ülkelerine yapılacak ihracat 

 Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ihracat 

 Türkiye’ye tavizli gümrük uygulayan ülkelere ihracat 

 Ambargo uygulanan ülkelere ihracat 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

16 



TÜRKİYE İLE SERBEST  TİCARET ANLAŞMASI BULUNAN ÜLKELER 

 EFTA (İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn) 

 İsrail 

 Makedonya 

 Bosna ve Hersek 

 Filistin 

 Tunus 

 Fas 

 Mısır 

 Arnavutluk 

 Gürcistan 
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 Karadağ 

 Sırbistan 

 Şili 

 Ürdün 

 Morityus 

 Güney Kore 

Suriye ile 22.12.2004 tarihinde imzalanan Serbest 
Ticaret Anlaşması 06.12.2011'de Karşılıklı Askıya 
alınmıştır. 
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İHRACATIN AŞAMALARI 

 İhracatçı sıfatının kazanılması 
 Müşterinin bulunması 
 Tüm detayların konuşulması 
 Proforma faturanın hazırlanması 
 Anlaşmanın yapılması 
 Ödeme şekli akreditif ise akreditifin gelmesi 
 Malların hazırlanması 
 Dökümanların hazırlanması ve gümrük müşavirine talimatların 

verilmesi 
 Malların nakliyeciye teslimi 
 Gümrük işlemlerinin yapılması 
 Dövizin yurt içine getirilmesi 
 Taahhütlerin kapatılması / varsa Kdv iadesinin alınması 
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İhracatta maliyet unsurları 

  İhraç edilecek malın fiyatı belirlenirken ele alınması gereken masraf kalemleri; 
 Ambalaj markalama 
 İç nakliye, iç sigorta 
 Çıkış limanı gümrükleme masrafları 
 Banka masrafları 
 Vesaik masrafları 
 Gümrük masrafları 
 İhracatçının karı 
 Navlun 
 Sigorta 
 Varış limanı boşaltım masrafları 
 Varış limanı gümrük masrafları 
 Varış ülkesindeki iç nakliye iç sigorta 
 İthalatçının karı 
 Perakende kar marjı 
 Tüketici perakende fiyatı 
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İHRACAT ÇEŞİTLERİ 

 Özellik Arz etmeyen İhracat 

 Kredili İhracat 

 Transit Ticaret 

 İthal Edilmiş Malların İhracı 

 Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat 

 Konsinye İhracat 

 Geçici İhracat 

 Bedelsiz İhracat 

 Bağlı muamele ve takas yoluyla ihracat 

 Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracat 
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1. Özellik arz etmeyen ihracat 

 İhracı yasak olmayan 

 İhracı izne bağlı olmayan 

 Kayda bağlı mallar listesinde olmayan 

 Malların yurtdışına gönderilmesi özellik arz etmeyen 
ihracat sayılmaktadır 
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2. Kredili İhracat 

İhracatçı; 

 malın cinsi, 

 ödeme planı 

 ödeme süresini 

içeren satış sözleşmesinin aslı ve tercümesi ile İhracatçı 
Birliklerine müracaat eder, Gümrük İdaresi gümrük 
beyannamesi üzerine “Kredili İhracat” şerhi düşerek 
ihracatın gerçekleşmesini sağlar. Fiili ihraç tarihinde 
başlayan kredili ihraç süresi; Dayanıksız Tüketim Mallarında 
2 yıl, diğer mallarda 5 yıl olarak belirlenmiştir. 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

23 



3. Transit ticaret 
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 Alış faturası ve satış faturası arasında lehte fark esas 
olmak üzere, gerçek veya tüzel kişi transit tacirince satın 
alınan yabancı veya Türk menşeli olup da yurt dışına 
(serbest bölgeler dâhil olmak üzere) satılmış malların 
transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat 
rejimi hükümlerine tabi olmaksızın, başka veya aynı 
ülkeye (serbest bölgeler dâhil) satılmasını ifade eder. 



4.Konsinye ihracat 

 Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, 
komisyonculara, şube ve temsilciliklere mal gönderilmesi 
şeklinde yapılan ihracat biçimidir. İhracatçı Gümrük 
Beyannamesi ile ilgili İhracatçı Birliği’ne başvurur. İhracatçı 
Birliği’nin 90 gün içerisinde kullanılması kaydıyla verilen izinle 
Gümrük İdaresine başvurulur. 

  Malın kesin satışı sonrası ihracatçı, 30 gün içerisinde kesin 
satış faturası ve diğer belgelerle durumu ilgili İhracatçı 
Birliği’ne ve ihracat bedelinin geleceği aracı bankaya bildirir. 
Malın fiili ihraç tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde satılması 
gerekmektedir. Haklı ve zorunlu nedenlerle izni veren merci 
tarafından 1 yıla kadar uzatılabilir. 
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5.İthal Edilmiş Malların İhracı 

 İthalat Rejimi çerçevesinde ithal edilmiş ve vergileri 
ödenmiş bulunan yabancı menşeli yeni veya kullanılmış 
malların ihracı özellik arz etmeyen ihracat kapsamında 
yapılır. 
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6. Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat 

 Serbest bölgelere yapılacak ihracat, İhracat Mevzuatı 
hükümlerine tabidir. 
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7.Geçici ihracat (Hariçte işleme rejimi) 

 Serbest dolaşımdaki eşyanın daha ileri bir safhada 
işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici 
olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya Serbest 
Bölgelere ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyetleri 
sonucunda elde edilen ürünlerin tam veya kısmi muafiyet 
uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir.  

 Hariçte İşleme İzin belgelerinin süresi 12 ay olup, 1 yıla 
kadar ek süre verilebilir. 
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8. Bedelsiz ihracat 

 Karşılığında yurda herhangi bir bedel getirilmeksizin yurtdışına mal gönderilmesi 
bedelsiz ihracattır. 

a. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından götürülen ve gönderilen hediyeler, 
b. Miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ve reklam eşyası, 
c. Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesi ticari 
örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri garantili olarak ihraç edilen malların garanti 
süresi içerisinde yenilenmesi gereken parçaların ihracatında İhracatçı Birliği’ne üyelik 
şartı aranır. a ve b bendinde öngörülen bedelsiz ihracat için yetkili kurumlar; 
 
 Değeri 10.000 $’dan az ise; Bedelsiz İhracat Formu doldurularak Gümrük İdareleri 

ve Posta Gümrükleri aracılığı ile, 
 Değeri 10.000 $’dan fazla ise; üç nüsha Bedelsiz İhracat Formu doldurularak ilgili 

İhracatçı Birliği izni ile, 
 Değeri 25.000 $’dan fazla ise; İhracatçı Birliği’nin görüşü ile Dış Ticaret 

Müsteşarlığı izni ile 
 Bedelsiz İhracat izinlerinin geçerlilik süresi 1 yıldır. 1.000 $’ı geçmeyen malların 

bedelsiz ihracı İhracatı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’e tabi değildir. 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

29 



9. Bağlı muamele veya takas yoluyla yapılacak 
ihracat 

 “Karşılıklı Ticaret” olarak adlandırılan ve kısmen de olsa ödemenin 
para yerine malla yapıldığı ticaret kapsamında yer alır. İhraç edilen 
malın tümüne veya bir bölümüne karşılık mal alındığı bir ticaret 
şeklidir. İhraç veya ithal edilen mal, hizmet veya teknoloji transferi 
bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji transferi, 
veya kısmen döviz ile karşılandığı bir ödeme şeklidir.  

 Bağlı muamele veya takas talepleri, yabancı firma veya firmalar ile 
yapılan bağlı muamele veya takas anlaşması ve Bağlı Muamele Veya 
Takas Başvuru Formundan altı nüsha eklenmek suretiyle bir 
müracaat yazısı ile birlikte üye olunan veya bulunulan bölgedeki 
ihracatçı birliklerine yapılır. 

 Bağlı muamelelerde süre 6 ay olup, 2 yıla kadar uzatılabilmektedir. 
İhracat ve İthalat bedellerine ilişkin kapatma aracı bankalarca 
sonuçlandırılır. İki ülke arasındaki işlemler TAKAS; ikiden çok ülke 
arasında yapılan işlemler BAĞLI MUAMELE olarak adlandırılır. 
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10. Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracat 

 Malların bir bedel karşılığında, belirli bir süre kullanmak üzere geçici 
olarak yurtdışına çıkarılmasına imkan tanıyan bir ihracat yöntemidir.  

 İhracatçı, ihracat taleplerini (yurtdışındaki firma, kiralanacak malın 
cinsi, teknik özellikleri, miktarı, birim fiyatı, değeri, tutarı, kira 
süresi, kira bedeli, ödenme şekli, teslim yeri bilgilerini kapsayan kira 
sözleşmesini içeren başvuru formu ile) Dış Ticaret Müsteşarlığı 
İhracat Genel Müdürlüğü’ne iletir. Genel Müdürlük ihraç talebini; 
ilgili Gümrük İdaresi, Kambiyo Müdürlüğü ve aracı Bankaya bildirir. 
Ticari kiralamaya konu malın yurtdışına kesin satışına ilişkin talep, 
iznin verildiği Dış Ticaret Müsteşarlığınca sonuçlandırılır.  

 Ticari Kiralamaya konu olan malın yurtdışına kesin satışı halinde, 
satış bedeli faturanın kesilmesinden itibaren 30 gün içerisinde 
yurda getirilir. 
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İHRACATTA KULLANILAN EVRAKLAR 
VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ 
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HER İHRACATTA DÜZENLENEN DÖKÜMANLAR 

 FATURA 
 ÇEKİ LİSTESİ  
 GÜMRÜK BEYANNAMESİ 
 TAŞIMA BELGESİ 
 Gemi: Konşimento 
 Karayolu : CMR (Tır karnesi) 
 Demiryolu: Hamule Senedi(CIM)  
 Havayolu: Hava konşimentosu  
 Ülkelere göre düzenlenen dökümanlar 
 Avrupa Birliği üye ülkeler ve Monako: ATR Dolaşım belgesi 
 Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler (İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Filistin, Tunus, Fas, 

Suriye, Mısır) ve EFTA ülkeleri: EUR 1 
 ihracatçının Arap Boykot Listesinde yer almadığına dair onay yapılan ülkeler : Birleşik Arap 

Emirlikleri, Katar, Libya, Sudan, Suudi Arabistan, Yemen, Umman, Bahreyn, Kuveyt. Bu onay 
ABC Menşe Şahadetnamesinin, ihracat faturasının üzerine yapılabildiği gibi , ilgililerin 
dikkatine hitaben yazı halinde de düzenlenmektedir. 
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 Orta Doğu Ülkeleri: Konsolosluk Faturası (Malın gideceği ülkenin konsolosluğu 
tarafından mal menşei, birim fiyatı ve mal değerinin onaylandığı faturadır) ve Helal 
Belgesi 

 A.B.D. Avustralya, Rusya, Japonya, Yeni Zelanda, Beyaz Rusya, Kanada, BDT 
(Bağımsız Devletler Topluluğu) veya CIS (Commonwealth of Independent States) 
Ülkeleri (Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgizistan, Özbekistan, 
Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Moldova ): Özel Menşe (Form A) 

 EUR-MED Ülkeleri: A.B’den ithal edilip, İsrail, Tunus, Fas, Mısır ülkelerine ihracat 
yapılması durumunda düzenlenir. 

 Yukarıda bahsi geçmeyen tüm diğer ülkeler için Menşe Şehadetnamesi Belgesi 
düzenlenir. 

  Ürün gruplarına göre düzenlenen dökümanlar: 
 Gıda: Sağlık Sertifikası (Karantina Müdürlüğünden) 
 Gıda (TSE): Kontrol Belgesi 
 Hediyelik Eşya: Ekspertiz raporu ilgili müzeden 
 Halı Ekspertiz Raporu: Eski eser kapsamında olan halıların ihraç edilmesi yasaktır. 

İlgili ticaret ve sanayi odasından alınır. 
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 Lületaşı ihracında ekspertiz raporu: Ticaret ve Sanayi odaları 
verir. 

 Hayvan İhracına ilişkin sağlık raporu :İhraç edilecek canlı hayvan, 
hayvansal maddelerin ve deniz ürünlerinin insan ve hayvanlara 
geçebilecek hastalıklardan temiz olduğunu gösteren ‘Sağlık 
Sertifikası’ 

 Uluslararası orjin ve bitki sağlığı sertifikası : Bitki ve bitkisel 
ürünlerin herhangi bir hastalığa ve zararlı maddeye sahip 
olmadığını gösteren sertifikadır. 

 Borsa Tescil beyannamesi : Zirai ürünlerin kayıt altına alınması 
vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesini sağlamak üzere ve 
bürokratik işlemlerin azaltılması için ihracatçılardan istenen bir 
belgedir. 

 Analiz Raporu: İhraç veya ithal mallarının kalite, fiyat, miktar, 
bileşim katkı oranı, ticari teamül gibi hususlarda gümrük birimleri 
tarafından tereddüte düşülmesi durumunda analiz belgesi 
istenmektedir. 
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Bu belgelerin alındığı kuruluşlar: 

  

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı; 

 Dahilde işleme izin belgesi 

 Hariçte işleme izin belgesi 

 Standart kontrol belgesi 
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Gümrük Müsteşarlığı;  

 Gümrük beyannamesi 

 Bedelsiz ihracat 

 Onaylanmış kişi statü belgesi 

 Döviz beyan tutanağı 

 

Maliye Bakanlığı; 

 Onaylı özel fatura 
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Tarım ve Köy işleri Bakanlığı; 
 Uluslararası orijin ve bitki sağlık sertifikası 
 Hayvansal ürünlerle ilgili sağlık sertifikası 
 Gübre ihracatı 
 Tohum ihracatı 
 Su ürünleri ihracatı 
 Yarış atları ihracatı 
 Yem ihracatı 
 Zirai mücadele İlaç ve Aletleri 
 Veteriner ilaçları ihracatı 
 Doğal çiçek soğanları ihracatı 
 Damızlık büyük ve küçük baş hayvan ihracatı 
 Doğa mantarı ihracatı 
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Sağlık Bakanlığı 

 Afyon ve haşhaş kellesi ihracatı 

 Uyuşturucu maddelerin ihracatı 

Milli Savunma Bakanlığı 

 Harp, silah ve mühimmat ihracatı 

Orman Bakanlığı 

 Av hayvanları ihracatı 

Çevre Bakanlığı 

 Tehlikeli atıkların ihracatı 

Kültür Bakanlığı 

 Halı ekspertiz raporu 

 Antika hediyelik eşya 
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Valilikler 

 Uygunluk belgesi(Sınır Tic. Merkezi) 

İhracatçı birlikleri 

 Kayda bağlı ihracat 

 Konsinye ihracat 

 Kredili ihracat 

 Takas (Bağlı Muamele) 

 Kotaya tabi ürünlerin ihracatı 

 Nihai kullanım sertifikası 
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Sanayi odaları, Ticaret Odaları, Ticaret borsaları; 

 Menşe-i Şehadetnamesi 

 A.T.R Belgesi 

 EUR 1 Belgesi 

 İşlenmiş lületaşı ihracatı 

 Borsa tescil beyannamesi 

 G.S.P. Formu (Form A) 

 Ekspertiz Raporu 

 ATA Karneleri 
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T.Şeker Fabrikaları Gen. Müd.; 

 Şeker İhracatı 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu; 

 Radyasyon Analiz(Ari/Sarı)Belgesi 

Müftülükler; 

 Helal Belgesi 

Bankalar; 

 Transit Ticaret 

 Döviz alım belgesi 
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İHRACATTA TESLİM ŞEKİLLERİ 
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4 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR; 

 E GRUBU:“EXW” iş yerinde teslim olarak geçer ancak Türk 
kambiyo mevzuatı bakımından dikkat edilmesi gereken 
hususlar mevcuttur. 

 F GRUBU:“MASRAFSIZ TESLİM” terimlerini içerir. 

 C GRUBU: Satıcının, malların varmasına kefil olmadığı 
gruptur. 

 D GRUBU: Sınırda teslim klozlarını içerir. 
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İŞYERİNDE TESLİM / EX WORKS (EXW) 

 İş yerinde teslim’ terimi, satıcının malları, kendi mahallinde veya başka bir ismen 
belirlenmiş yerde (örneğin işyerinde, fabrikada, depoda vb.) gümrükleme işlemleri 
yapılmamış ve hiçbir taşıyıcıya yüklenmemiş şekilde, alıcının tasarrufuna 
bırakılmasını ifade eder. 

 Böylece bu terim, satıcının asgari yükümlülüklerini temsil etmektedir ve alıcının, 
malları satıcının mahallinden alınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları 
üstlenmesi gerekir. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan 
bir araca yüklenmesinden yada malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden 
sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin , malın taşınması ile 
ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. 

 Fakat taraflar çıkışta, malların yüklenmesinden ve buna bağlı tüm hasar ve 
masraflardan satıcının sorumlu olmasını isterlerse, bu husus satış sözleşmesine bu 
amaçla eklenecek açık bir hükümle belirli hale getirilmelidir. Alıcı eğer doğrudan 
veya dolaylı olarak ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerini yerine 
getiremiyorsa, bu terim kullanılmamalıdır. Böyle durumlarda, satıcının yüklemeyi, 
hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere kabul etmesi şartıyla, FCA terimi 
kullanılmalıdır. Tüm taşıma türlerinde kullanılabilir. 
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TAŞIYICIYA MASRAFSIZ / FREE CARRIER (FCA) 

 ‘Taşıyıcıya Masrafsız’ terimi, satıcının malları ihracat için 
gümrüklenmiş olarak, belirtilen yerde, alıcı tarafından 
tayin edilen taşıyıcıya teslim etmesi ile son bulur. Teslim 
yeri net bir şekilde belirtilmelidir. Her türlü taşıma şekli 
için kullanılır. 
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GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ / FREE ALONGSIDE 
SHİP ( FAS) 

 ‘Gemi Doğrultusunda Masrafsız’ terimi, belirtilen yükleme 
limanında, mallar gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya ( 
güvertesiz diğer gemilere yük taşıyan büyük gemi) konmasıyla sona 
erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar 
rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın 
yükleme, boşaltma , nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından 
ödenir. FAS'da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, 
hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir. FAS terimi 
ihraç için malların satıcı tarafından gümrüklenmesini gerektirir. Bu 
durum, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerini alıcının yerine 
getirmesini öngören önceki incoterms versiyonlarının aksinedir. 
Fakat, taraflar malların ihracat için alıcı tarafından gümrüklenmesini 
isterlerse, bu durum satım sözleşmesinde açık olarak belirtilmelidir. 

 Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılmaktadır. 
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GEMİDE MASRAFSIZ / FREE ON BOARD (FOB) 

 ‘Gemide masrafsız’ terimi, belirtilen yükleme limanında 
malların küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim ettiği 
anlamına gelir. Bu demektir ki bu noktadan itibaren alıcı 
mallara ilişkin bütün masrafları, ziya ve hasarları 
üstlenmektedir. FOB terimi, satıcının malları ihracat için 
gümrüklemesini gerektirir. Bu terim sadece deniz veya iç 
su taşımacılığında kullanılabilir. Eğer taraflar, malların 
gemi küpeştesini aşarak teslim edilmeleri niyetinde 
değillerse, FCA terimi kullanılmalıdır. 
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MASRAFLAR VE NAVLUN / COST AND FREIGH (CFR) 

 ‘Mal bedeli ve Navlun’ terimi, yükleme limanında malların 
küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim ettiği 
anlamına gelir ve bu andan itibaren malların sorumluluğu 
alıcıya geçer. Ancak satıcı, malların belirtilen varış yerine 
kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun 
bedelini ödemelidir. Bu terim sadece deniz ve iç su 
taşımacılığında kullanılır 
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MASRAFLAR, SİGORTA VE NAVLUN / COST, INSURANCE 
AND FREIGHT (CIF) 

 ‘Mal bedeli ve navlun’ terimi, yükleme limanında malların 
küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim ettiği anlamına 
gelir. Satıcı CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek 
olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna 
karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta 
sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile 
satıcının sigortada sadece minimum riski temin etme 
yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir. 

 Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi 
gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su 
taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey 
ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur. 
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GÜMRÜK VERGİLERİ ÖDENMİŞ OLARAK / DELIVERED DUTY PAID 
(DDP) 

 ‘Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim’ terimi, satıcının, ithalat 
için gümrüklenen ve belirtilen varma yerinde gelen taşıma 
aracından boşaltmadan malları alıcıya teslim ettiğini ifade 
eder. Satıcı, uygulandığı ölçüde varış ülkesinde ithalat için 
‘gümrük resmi’ (terim, gümrük işlemlerine gerçekleştirme 
sorumluluğu, rizikosunu ve bu işlemlere ilişkin ödemeleri 
gümrük resimlerini, vergileri ve diğer harçları da kapsar.) 
dışında, malların buraya taşınmasıyla ilgili bütün hasar ve 
masrafları yükümlenmelidir. EXW terimi satıcı için asgari 
yükümlülük ifade ederken, DDP terimi azami yükümlülüğü 
gösterir. Ancak, taraflar, malların ithalinde ödenecek bazı 
masrafları (Örn: KDV) satıcının yükümlülükleri dışında tutmayı 
arzu ediyorlar ise bu durum satış sözleşmesine bu amaçla 
eklenecek, açık bir ifade ile aydınlığa kavuşturulmalıdır. 
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TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / CARRIAGE 
PAID TO (CPT) 

 ‘Taşıma ödenmiş olarak...’ terimi, satıcının, malın 
kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli 
navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait 
rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren 
doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine 
verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer. Taşıyıcı bir 
taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, iç su 
taşımacılığı yada bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan 
taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir. Eğer malların 
belirlenen varış mahalline ulaştırılması için ard arda 
taşıyıcılar kullanılıyorsa, malların ilk taşıyıcıya teslimiyle 
hasar geçmiş olur 
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TAŞIMA ÜCRETİ ve SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / 

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) 

 ‘Taşıma ve sigorta ödenmiş olarak ...’ terimi, ile satıcı CPT'deki 
yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların 
taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna arşı kargo 
sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta 
sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı, CIP teriminde 
satıcının sadece asgari teminat sağlayan bir sigorta temin 
etmek olduğuna dikkat etmelidir. Alıcı daha geniş bir teminat 
ile korunmak isterse, ya bu konuda satıcı ile mümkün 
olduğunca açık olarak antlaşmalı veya kendisi ek sigorta 
yaptırmalıdır. 

 Eğer malların belirlenen varış mahalline ulaştırılması için ard 
arda taşıyıcılar kullanılıyorsa, malların ilk taşıyıcıya teslimiyle 
hasar geçmiş olur. 
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SINIRDA TESLİM / DELIVERED AT TERMINAL (DAT) 

 ‘Sınırda teslim’ terimi, ihracat için gümrüklenmiş fakat ithalat için 
gümrüklenmemiş olarak sınırda, ancak bitişik ülkenin gümrük 
sınırından önce olacak şekilde, belirlenen teslim yerinde veya 
noktasında alıcının tasarrufuna bırakmasıyla satıcının teslim 
borcunu yerine getirdiğini ifade eder. ‘Sınır’ terimi, ihracatın 
yapıldığı ülkenin sınırı dahil her tür sınırı tanımlamak için 
kullanılabilir. Dolayısıyla söz konusu ‘sınırın’, terim içinde bir yer 
veya nokta olarak kesinlikle her zaman ismen belirlenmesi 
önemlidir. Taraflar, satıcının, gelen taşıma aracından malların 
boşaltılmasından sorumlu olması ve satıcının boşaltmaya ilişkin 
hasar ve masrafları üstlenmesi niyetinde ise, bu durum satış 
sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. Bu terim teslimin kara sınırında 
yapılması halinde her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. Eğer 
teslim, varış limanında, gemide veya rıhtımda (iskelede) 
gerçekleştirilecek ise DES veya DEQ terimleri kullanılmalıdır. 
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BELİRLENEN YERDE TESLİM / DELIVERED AT PLACE (DAP) 

 Malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen 
belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) 
anlamına gelir. DAP başka bir deyişle, Eşyanın alıcı ve 
satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde (bir 
liman iskelesi, gümrük noktası, havalimanı) boşaltma için 
hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine 
bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, 
gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. 
malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini/ terminal 
bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir. 
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DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 



TEMEL KAVRAMLAR 

 Alıcı = İthalatçı 

 

 Satıcı = İhracatçı sıfatını alır. 

 

 Alıcının yaptığı ticari işlem = İthalat 

 

 Satıcının yaptığı ticari işlem = İhracat olarak 
gerçekleşmektedir. 
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DIŞ TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİ 

Uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekillerini 4 ana 
grupta inceleyeceğiz; 

 

1.AKREDİTİF 

2.VESAİKMUKABİLİ 

3.MALMUKABİLİ 

4.PEŞİN 
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AKREDİTİF 

Akreditif işleminde 3 ayrı sözleşme yapılır; 

 

1.Alıcı ve satıcı arasında “Satış Sözleşmesi” yapılır. 

2.Alıcı ve bankası arasında “Akreditif Teklifi” oluşur. Bu ithalatçı ile 
bankası arasında olan bir ilişkidir. 

3.Amir Banka ve satıcı yani ihracatçı arasındaki ilişkidir. 
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AKREDİTİFLİ ÖDEME 

1.Alıcı–Satıcı alım satım sözleşmesi yapar. 

2.İthalatçı bankasına gider ve ihracatçı lehine bir akreditif 
açmasını talep eder. 

3.İthalatçının bankası (Amir Banka)akreditifi ihracatçının 
bulunduğu şehirdeki muhabir bankaya iletir. 

4.Muhabir banka akreditifin açıldığını ihracatçıya bildirir. 
Akreditif metnini iletir. 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

60 



5.İhracatçı akreditif şartlarına uygun malları ithalatçıya 
gönderir. Gerekli belgeleri hazırlar. 

6.İhracatçı belgeleri muhabir bankaya verir. Muhabir banka 
belgelerin akreditif koşullarına  uygun olup olmadığını 
kontrol eder. 

7.Muhabir banka belgeleri ve varsa ciro edilmiş poliçeyi 
ithalatçının bankasına (amir banka) iletir. 

8.İthalatçının akreditif bedelinin tamamını akreditif 
komisyonu ile birlikte amir bankaya ödemesinden sonra 
banka malların mülkiyetini ithalatçıya devreder. 
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AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ 
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GÜVENCE TÜRÜNE GÖRE; 

Kabilirucu, Dönülebilir (Revocable) 

Amir veya amir bankanın akreditifin herhangi bir aşamasında 
akreditifte değişiklik yapabildikleri veya akreditifi iptal 
edebildikleri akreditiflerdir. İhracatçılar açısından riskli 
akreditiflerdir. İhracatçıların sevk vesaikini bankasına teslim 
etmesiyle gayrikabilirucu özellik kazanırlar. 

Gayrikabilirucu, Dönülemez (Irrevocable) 

Amir, Amir Banka, Muhabir, Muhabir Banka 4 tarafında izni 
olmadan herhangi bir değişikliğin yapılamadığı akreditiflere 
gayrikabilirucu akreditifler diyoruz. Herhangi bir taraf diğer 
tarafların izni olmadan bir değişiklilik yapamaz. 



ÖDEME SORUMLULUĞUNA GÖRE 
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Teyitsiz (Unconfirmed) 

İhracatçının ülkesinde bulunan İhbar Bankası, Amir 
Bankanın ödeme taahhüdünü teyid etmeksizin, lehine bir 
akreditif açıldığını ihracatçıya bildirir. Akreditifle ilgili 
herhangi bir taahhütte bulunmaz, ihbar ettiği akreditifin 
doğruluğu ve gerçekliğini kontrol etmek dışında herhangi 
bir sorumluluğu yoktur. 

Teyitli (Confirmed) 

Amirin ve Amir Bankanın ödeme garantisine ek olarak 
Muhabir Bankanın da ödeme garantisi verdiği 
akreditiflerdir. 



ÖDEME ŞARTLARINA GÖRE 
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Görüldüğünde ödemeli, Vesaik ibrazında ödemeli (Sight) 

Ödeme garantisi veren bankanın sevk vesaikini inceledikten 
sonra ödemeyi yaptığı akreditiflere görüldüğünde ödemeli 
akreditif diyoruz 

Vadeli (Deferred) 

Akreditif metninde belirtilmiş bir vade sonunda ödeme 
yapılmasını ön gören ve vadesi geldiğinde amir bankaca 
ödemesi yapılan akreditiflerdir. 

  Kabul Kredili (Acceptance Credit) poliçe (Draft) 

  Karışık Ödemeli (Mixed payment) 



ÖZELLİKLİ AKREDİTİFLER 
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 Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause):Alıcıya akreditif tutarının 
belirli bir kısmını yüklemeden önce peşinen tahsil etmesine 
izin veren akreditif şeklidir. 

 Yeşil Şartlı akreditif (Green Clause):Alıcının akreditif 
kapsamında satıcıya ödeyeceği avansın karşılığında kendisini 
garantiye almak için alıcıdan teminat mektubu veya teslim 
senedi gibi belgeler istediği akreditif şeklidir. 

 Devredilir Akreditif (Transferrable):Satıcının kendisi adına 
açılan akreditifin bir kısmını ya da tamamını başka bir şahsa 
devretmesine olanak tanıyan akreditiflerdir. Bu akreditifle 
üretici olmayan aracılar kendileri adına açılan akreditif 
tutarlarının belirli bir kısmını üreticiye devrederek, üreticiden 
mal temin edip ihraç edebilmektedir 
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 Döner akreditif, Rotatif (Rotative):Aynı satıcıdan benzer malları sürekli alan ithalatçılar bir 
kereye mahsus olarak bankalarına döner akreditif açtırmakta ve bir daha akreditif açmaya 
gerek kalmadan satıcı her mal yüklediğinde sevk vesaiki ile bankadan parasını almaktadır. 

 Karşılıklı akreditifler (Back-to-Back):Satıcı kendisine açılmış bir akreditifi bankasına teminat 
göstererek bu akreditife karşılık başka bir akreditif açılmasını talep edebilir. Bu şekilde açılan 
akreditiflere karşılıklı akreditifler denilmektedir. 

 Teminatlı (Stand-by):Bir ödeme garantisine benzer işleve sahip olup, üçüncü bir şahıs ile 
yapılmış bulunan sözleşmenin yerine getirilmemesi halinde ödemede bulunulacağını teyit 
eden akreditiflerdir. Bu tür akreditiflerde akreditifi açan banka akreditif lehdarına karşı bir 
üçüncü şahıs namına garanti vermektedir. İhtiyat akreditiflerinde ödeme belirli bir işlemin 
yerine getirilmediği zaman gerçekleştirilmektedir. Genellikle büyük inşaat taahhüt işleri 
uzun vadeli satışlarda bir teminat olarak kullanılmaktadır. 

 Döner akreditif, Rotatif (Rotative):Aynı satıcıdan benzer malları sürekli alan ithalatçılar bir 
kereye mahsus olarak bankalarına döner akreditif açtırmakta ve birdaha akreditif açmaya 
gerek kalmadan satıcı her mal yüklediğinde sevk vesaiki ile bankadan parasını almaktadır 

 Karşılıklı akreditifler (Back-to-Back):Satıcı kendisine açılmış bir akreditifi bankasına teminat 
göstererek bu akreditife karşılık başka bir akreditif açılmasını talep edebilir. Bu şekilde açılan 
akreditiflere karşılıklı akreditifler denilmektedir. 

 Teminatlı (Stand-by):Bir ödeme garantisine benzer işleve sahip olup, üçüncü bir şahıs ile 
yapılmış bulunan sözleşmenin yerine getirilmemesi halinde ödemede bulunulacağını teyit 
eden akreditiflerdir. Bu tür akreditiflerde akreditifi açan banka akreditif lehdarına karşı bir 
üçüncü şahıs namına garanti vermektedir. ihtiyat akreditiflerinde ödeme belirli bir işlemin 
yerine getirilmediği zaman gerçekleştirilmektedir. Genellikle büyük inşaat taahhüt işleri 
uzun vadeli satışlarda bir teminat olarak kullanılmaktadır 



VESAİK MUKABİLİ ÖDEME 

 Vesaik Mukabili Ödemede ihracatçı alıcı ile yaptığı 
sözleşmeye göre malları hazırlar, sevk eder ve sevkiyata 
ilişkin vesaiki bir bankaya götürerek bedeli tahsil edilmek 
kaydıyla ithalatçıya tesliminin sağlanmasını ister. Vesaikin 
kabul edilmemesi, bedelin tahsil edilmeyerek iade 
edilmesi riski vardır. O zaman yapılan sevkiyat boşa gider. 
İhraç malları geri döner ve yeni Pazar araması gerekir. 
Mallar dayanıklı değilse yolda bozulur.  
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 Vesaik Mukabili Ödeme şekline göre ihracat yapmayı 
kabul eden bir firmanın; 

 Alıcıyı çok iyi tanıması 

 Siparişten vazgeçmeyeceğinden emin olması 

 Bankayı iyi seçmesi 

 Bankanın bedelini tahsil etmeden vesaiki teslim 
etmeyeceğini bilmesi 

 İthalatçının bulunduğu ülkenin ekonomik, politik ve mali 
koşullarını iyi bilmesi gerekir. 
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MAL MUKABİLİ ÖDEME 

 İhracatçının en çok risk altında olduğu ödeme şeklidir. Bu 
ödeme şeklinde ihracatçı malını sevk eder. Sevkiyata ait vesaiki 
doğrudan veya herhangi bir bedel tahsil edilmeksizin teslim 
edilmek üzere bir banka aracılığıyla ithalatçıya gönderir. 

 Vesaiki teslim alan ithalatçı bu vesaiklerle malını gümrükten 
çeker. İhracatçı ile aralarında vardıkları mutabakata göre tespit 
edilen süre içinde mal bedelini öder. 

 Mal bedelinin ödenmesi malların teslim alınmasından sonra 
olur. İthalatçı malları aldığı halde ödemeyi yapmayabilir. 
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PEŞİN ÖDEME 

 Peşin ödeme şeklinde alıcı (ithalatçı) satıcı malları 
yüklemeden önce mal bedelini satıcıya peşin olarak öder. 
Bu durum alıcı için çok büyük bir risktir çünkü satıcı 
bedelini peşin olarak aldığı malı alıcıya göndermeyebilir. 
Genellikle birbirini çok iyi tanıyan ve güvenen firmalar bu 
ödeme şeklini kullanırlar. Bu ödeme şeklinde esas olarak 
satıcı emniyettedir. 

 İthalatçı mal bedelini kendi bankası aracılığı ile çek veya 
efektif olarak ihracatçıya öder. İhracatçı bedelini peşin 
olarak tahsil ettiği malı ithalatçıya gönderir. 
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                            TEŞEKKÜR EDERİZ 

                           GÖZDE ŞEKERLİ 


