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İÇ MEVZUAT

• Kanun: 1567 Sayılı TPKKHK

• Karar: 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında     

Karar

• Tebliğ: 2008-32/34 Sayılı Tebliğ

• Genelge: TCMB’nın I-M Sayılı Genelgesi

• Talimat: Finansal Piyasalar  ve Kambiyo Genel Müdürlüğü

. Gümrük Mevzuatı

DIŞ MEVZUAT

ICC 600-522…
Incoterms
Uluslar arası anlaşmalar

DIŞ TİCARET MEVZUATI



DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BAZI ÖNEMLİ AMAÇLARI 

 Dış Ödeme Dengesizliklerinin Giderilmesi

 Dış Rekabetten Korunma

 Ekonomik Kalkınma

 Piyasa Aksaklıklarının Giderilmesi

Ekonominin Liberalleştirilmesi

 İç Ekonomik İstikrarın Sağlanması

 Hazineye Gelir Sağlamak

 Dış Piyasalarda Monopol Gücünden Yararlanma

 Otarşi

 Sosyal ve Siyasal Nedenler

 Dış Politika Amaçlarına Hizmet



ULUSLARARASI MAL TİCARETİ

“mal ticareti” denildiğinde akla ödemeler bilançosu gelir

Ödemeler dengesi  bir yıl içinde bir ülkenin yerlileri ile yabancılar arasında yapılan 

ödemelerin sistematik bir şekilde tutulduğu belgelerdir.

Ödemeler bilançosu  Cari İşlemler Hesabı, Sermaye Hesabı, Resmi Rezervler Hesabından 

oluşur. 

Bu üç temel hesabın dışında bir de İstatistik fark olarak isimlendirilen, hata ve 

unutmalardan kaynaklanan bir kalem vardır (İstatistik Farklar/Net Hatalar ve Unutmalar)



ULUSLAR ARASI MAL TİCARETİ

Mal ticareti, ödemeler dengesinin en önemli hesabıdır.

 Mal ticareti genel olarak ödemeler dengesinin yaklaşık %70’idir.

 Mal ihracı, bir ülkede üretilen malların diğer ülkelere satılmasıdır. 

Mal ithalatı,başka ülke ve/veya ülkelerde üretilen malın satın alınmasıdır.

Toplam mal ithalatı ile mal ihracı arasında arasındaki farka, dış ticaret dengesi 

(balance of trade) adı verilir.



Uluslararası Ticarette “Mal”ın Tanımı ve Özellikleri

Ekonomi biliminde genel anlamda mal, ihtiyaçları tatmin etme özelliği olan fiziksel varlıklara verilen addır.

 Başka bir deyişle bireylerin fayda ve tatmin elde edebilecekleri herşey maldır. 

1. Şey bir insan ihtiyacını giderebilmelidir.

2.    Tatmin ettiği ihtiyaç ile o mal arasında bir nedensellik bağı olmalıdır.  

3.    Bu nedensellik bağı tanınabilir olmalıdır; yani bu mala özgü durumun insan tarafından bilinmesi

gereklidir.  

4.    İhtiyaç gidermeye elverişli durumda bulunması gereklidir.  



Uluslararası Ticarette Mal Sınıflandırmaları

AB Ülkelerinde Ekonomik Faaliyet Sınıflaması: NACE

“Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne”

Statistical Classification of  Economic Activities in the European Community

ISIC1, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası

Standart Sanayi Sınıflaması”dır.

(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities

CPC2, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan “Merkezi Ürün Sınıflaması”dır.

Central Product Classification

 HS, Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi–Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından

düzenlenmiştir.

Harmonize System

 CPA3, “Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması”dır.

Statistical Classification of Products by Activity

PRODCOM4, AB içerisinde sanayi üretim istatistikleri için kullanılan mal sınıflamasıdır.

Products in European Community, PRODCOM

CN5, “Birleştirilmiş Mal Sınıflaması”nı temsil etmektedir, Avrupa‘da dış ticaret istatistikleri için

kullanılan mal sınıflamasıdır 

Combined Nomenclature



ULUSLARARASI TİCARETTE HİZMETLER TANIMI VE KAPSAMI

Hizmet “Mallar olarak tasnif edilemeyen ekonomik işlemlerin tamamı” olarak tanımlanırken, bu

tanım; 

hem piyasa hizmetlerini hem de piyasa-dışı hizmetleri (kamu kesimi ve kar amacı gütmeyen

kuruluşlarca verilen hizmetler), 

hem resmi (formel) hem de resmi olmayan (kayıt dışı, enformel),

hem ödeme yapılan (ücretle satın alınan) hem de ödeme yapılmayan (aile içinde üretilen) hizmetleri

Kapsamaktadır.



Hizmetin özellikleri

Soyutluk (Dayanıksızlık)

Eş Zamanlı Üretim ve Tüketim (Ayrılmazlık)

Heterojenlik (Türdeş Olmama)

Değişken Talep



Uluslararası Kuruluşların Hizmet Tanımı ve Sınıflandırmaları

Dünya Ticaret Örgütü ve Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması (GATS)

1. Ticari Hizmetler,

2. Haberleşme Hizmetleri,

3. İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri,

4. Dağıtım Hizmetleri,

5. Eğitim Hizmetleri,

6. Çevre ile ilgili Hizmetler,

7. Mali Hizmetler,

8. Sağlıkla İlgili ve Sosyal Hizmetler,

9. Turizm ve Seyahat Hizmetleri,

10. Eğlence, Kültür ve Spor ile ilgili Hizmetler,

11. Ulaşım Hizmetleri

12. Diğer Hizmetler’dir (Başka bir yere dahil edilmemiş).



Uluslararası Kuruluşların Hizmet Tanımı ve Sınıflandırmaları

Avrupa Birliğinde Hizmet Tanımı

Avrupa Birliği tarafından hizmetler “normal olarak bir ücret karşılığı yapılan ve malların, sermayenin ve

kişilerin serbest dolaşımı kapsamına girmeyen işler" olarak tanımlanmaktadır. 

Bu madde hükmüne göre,hizmetler tanımının kapsadığı faaliyetler şunlardır

• Sınai nitelikteki faaliyetler;

• Ticari nitelikteki faaliyetler;

• Esnaf ve sanatkâr faaliyetleri;

• Mesleki faaliyetler.



GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER LİSTESİ 

 

 

A- TİCARET VE ENDÜSTRİ  

 

 

A-1 Tamir ve Montaj  

 

 

A-2 İşleme Tabi Tutma, Tamamlama, Sözleşmeye Bağlı Fason İşler ve Benzer Nitelikli Diğer İşlemler  

 

 

A-3 Teknik Yardım  

 

  

A-4 Taahhüt İşleri  

 

 

A-5 Telif Hakları, Fikri ve Sınai Mülkiyet, Yönetim Anlaşmaları ile Kredi Kartı Anlaşmaları  

 

 

A-6 Maaş ve Ücretler  

 

 

A-7 Giderlere Katılma Payı  



B- DIŞ TİCARET

B-1 Komisyonculuk ve Mümessillik Hizmetleri

B-2 Nihai Mal Piyasasındaki İşlemlere İlişkin Farklar Marjlar ve Depozitolar

B-3 Dökümantasyon Giderleri

B-4 Antrepo, Depolama, Gümrükten Çekme ve Benzeri Ödemeler

B-5 Transit Nakliyatla İlgili Giderler

B-6 Gümrük Vergi ve Resimleri ile Benzeri Ücretler



C- TAŞIMACILIK

(Kiralama, Navluna İlişkin Giderler, Liman Masrafları, Balıkçı Gemileriyle İlgili Ödemeler v.s.)

C-1 Deniz Taşımacılığı

C-2 İç Sularda Yapılan Taşımacılık (Kiralama Dahil)

C-3 Karayolu Taşımacılığı (Yolcu Taşımacılığı ve Kiralama Dahil)

C-4 Hava Taşımacılığı (Yolcu Taşımacılığı ve Kiralama Dahil)

C-5 Taşıtların Giderleri

C-6 Taşıtların Tamir Giderleri



D- SİGORTA

D-1 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigorta

D-2 Uluslararası Ticarete Konu Mallara İlişkin Sigortalar

D-3 Hayat Sigortaları

D-4 Diğer Sigortalar

D-5 Reasürans ve Retrosesyon İşlemleri

D-6 Türkiye'deki Yabancı Sigorta Şirketleri ve Şubeleriyle İlgili Diğer Ödemeler



E- FİLM, VİDEO KASET VE BENZERİ MADDİ ORTAM ÜZERİNE KAYDEDİLMİŞ (GÖRÜNTÜLÜ VE

SESLİ) ESERLER

E-1 Herhangi Bir Maddi Ortam Üzerine Kaydedilmiş Eserlerin İthali, İhracı, Dağıtım ve Gösterimi

E-2 Kablo Yoluyla Uluslararası Düzeyde Yayımlanan Eserlerin İthali, İhracı, Dağıtımı ve Gösterimi

E-3 Başka Tür Ortamlarla Uluslararası Düzeyde Nakledilen veya Yayımlanan Eserlerin İthali, İhracı, Dağıtım ve

Gösterimi

E-4 Eserlerin İşlenmesi (Processing), Basımı ve Tamamlanması (Finishing, Çoğaltma ve Alt Yazı İlavesi Dahil)

E-5 Yerleşik Olmayanların Eserlerle İlgili Geçici Faaliyetleri



F- SERMAYE GELİRLERİ

F-l Ticari Faaliyetlerden Sağlanan Karlar

F-2 Temettü ve Kar Payı Gelirleri

F-3 Faizler (Kredi ve Menkul Kıymetler Faizleri ile Benzerleri)

F-4 Kiralar



G- SEYAHAT VE TURİZM

G-1 İş Seyahatleri

G-2 Turistik Seyahatler

G-3 Kültürel Seyahatler

G-4 Sağlık Nedeniyle Yapılacak Seyahatler

G-5 Resmi Geçici Görev Seyahatleri



H- KİŞİSEL GELİR VE HARCAMALAR

H-1 Emekli Aylıkları ve Benzeri Ödemeler

H-2 Kanuni Nafakalar ve Mali Yardımlar

H-3 Göçmenlerin Havaleleri

H-4 Yurt Dışındaki Özel Mülklerin Cari Bakım ve Tamirleri

H-5 Küçük Miktarların Transferleri

H-6 Gazeteler, Periyodik Yayınlar, Kitaplar, Müzik Yayınlarının Bedelleri veya Bunların Abonelik Ücretleri

H-7 Spor Ödülleri ve Yarışma Kazançları



J- KAMU GELİR VE GİDERLERİ

J-1 Vergiler ve Harçlar

J-2 Kamu Giderleri

J-3 Kamu Taşımacılığı ve PTT Hizmetlerine İlişkin Ödemeler

J-4 Konsolosluk Gelirleri



K- GENEL KARAKTERLİ İŞLEMLER

K-1 Her Türlü İlan ve Reklamlar

K-2 Mahkeme Giderleri

K-3 Zarar, Ziyan ve Tazminatlar

K-4 Para Cezaları

K-5 Dernekler, Kulüpler ve Diğer Kuruluşlara Katılma Aidatları

K-6 Serbest Meslek Kazançları

K-7 İadesi Gerekli Tutarlar

K-8 Bröve, Marka Tescil Giderleri



TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN 

Madde 1-

Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve 

kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin ve 

ticari senetlerle tediyeyi temine yarıyan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı 

veya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıymetinin korunması 

zımnında kararlar ittihazına Bakanlar Kurulu salahiyetlidir



TPKK HAKKINDA 32 SAYILI KARAR

Türk parasının kıymetini korumak amacıyla, Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin 

belirlenmesine, döviz ve dövizi temsil eden belgelere (menkul değerler ve diğer sermaye piyasası 

araçları dahil) ilişkin tüm işlemler ile dövizlerin tasarruf ve idaresine, Türk parası ve Türk parasını 

temsil eden belgelerin (menkul değerler ve diğer sermaye piyasası araçları dahil) ithal ve ihracına, 

kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemlere, ihracata, ithalata, özelliği olan ihracat ve ithalata, 

görünmeyen işlemlere, sermaye hareketlerine ilişkin kambiyo işlemlerine ait düzenleyici, 

sınırlayıcı esaslar bu Karar ile tayin ve tespit edilmiştir



Tanımlar

• Bakanlık: Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlığı,

• Türkiye'de yerleşik kişiler: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk 

vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

• Dışarıda yerleşik kişiler: Türkiye'de yerleşik sayılmayan gerçek ve tüzel kişileri,

• Yolcu: Geçerli pasaport veya pasaport yerini tutan belgeler taşıyan ve Türkiye'ye girmek 

veya Türkiye'den çıkmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca tespit edilen giriş ve çıkış 

kapılarına gelen kişileri,



Tanımlar

• Türk parası: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Türkiye'de tedavülde bulunan 

veya tedavülden kaldırılmış olsa bile değiştirme süresi dolmamış olan paraları,

• Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgeler: Türk parası ile ödemede bulunmayı 

sağlayan ticari ve adi senetler, kredi mektubu, kredi kartı, seyahat çekleri, havale, 

mektup gibi her türlü belge ve vasıtaları,

• Efektif: Banknot şeklindeki bütün yabancı ülkeler paralarını,

• Döviz (kambiyo): Efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev'i hesap, 

belge ve vasıtaları,

• Menkul kıymetler: Sermaye ve para piyasalarında işlem gören her türlü Türk ve 

yabancı menkul kıymetleri, (menkul kıymet yatırım fonu katılma belgesi bu Karar'ın 

uygulanmasında menkul kıymet olarak mütalaa olunur)



Türk Parası

• Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurda ithali ile aşağıda 

belirlenen esaslar çerçevesinde ihracı serbesttir.

• Türkiye'de yerleşik kişiler ile, dışarıda yerleşik kişiler, bankalar vasıtasıyla yurt dışına 

serbestçe Türk parası gönderebilirler.

• Yolcuların beraberlerinde en çok 25.000.- Türk Lirası parasını yurt dışına çıkarmaları 

serbesttir.

• Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerin ihracı serbesttir.

• Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de Türk parası ile ödeme, tahsilat ve tevdiatta 

bulunmaları serbesttir.

• Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000.-

ABD Doları karşılığını aşan Türk lirası transferlerine ilişkin bilgileri, transfer tarihinden 

itibaren 30 gün içinde Bakanlıkça belirlenecek mercilere bildirirler.



Döviz

• Türkiye'ye döviz ithali serbesttir.

• Türkiye'de yerleşik kişilerin beraberlerinde döviz bulundurmaları, bankalar, 

yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ile yurt dışında 

döviz alım satımına yetkili kuruluşlardan döviz satın almaları ve bunlara 

döviz satmaları, dövizleri bankalarda açacakları döviz hesaplarında tutmaları, 

efektif olarak kullanmaları, bankalar vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında 

tasarruf etmeleri serbesttir.

• Türkiye'de yerleşik kişilerin, dışarıda yerleşik kişilerden, Türkiye'de 

yapacakları işlemler nedeniyle döviz kabul etmeleri serbesttir.



Döviz

• Dışarıda yerleşik kişiler; bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden 

aracı kuruluşları ve aracı kurumlarla döviz alım ve satımı yapabilirler

• Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişilerin, bankalar vasıtasıyla 

yurt dışına döviz transfer ettirmeleri serbesttir. Bakanlık yurt dışına döviz 

transferi yapılabilecek diğer kuruluşları belirlemeye yetkilidir.

• Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına 

yapılan 50.000.- ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferlere (Döviz tevdiat 

hesaplarından yapılan transferler dahil) ilişkin bilgileri, transfer tarihinden 

itibaren 30 gün içinde Bakanlıkça belirlenecek mercilere bildirirler.

• Yolcular 10.000.- EUR veya eşitine kadar efektifi beraberlerinde yurt dışına 

çıkarabilirler.



ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

• Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000.- ABD Dolarını aşmayan 

ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve 

taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve yurtdışına çıkarabilirler. Daha 

fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş 

olmasına veya Türkiye'de satın alındığını tevsik etme şartına bağlıdır

• İhracat

Madde 8- İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bakanlık ihtiyaç duyulması 

halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya 

yetkilidir.

• İthalat

Madde 9- İthalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin yurt dışına döviz ve Türk Lirası 

transferi bankalarca yapılır.



ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

» Türkiye'ye gelecek yabancı sermaye

• (1) Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’ye yapılacak doğrudan yatırımlar 

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve buna bağlı olarak 

oluşturulan mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir.

• (2) Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, 

temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri 

anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar bankalar aracılığıyla yurt dışına 

serbestçe transfer edilebilir.



ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

» Türkiye'den gidecek yerli sermaye

• (1) Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında yatırım yapmak veya ticari faaliyette 

bulunmak amacıyla şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları ve şube açmaları için, 

nakdi sermayeyi bankalar aracılığıyla, ayni sermayeyi ise gümrük mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbesttir.

• (2) Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında irtibat bürosu, temsilcilik ve 

benzerlerini kurmaları ve bunların kuruluş masrafları ile faaliyet giderlerinin 

bankalarca transferi serbesttir.

• (3) Bankalar ve gümrük idareleri yurt dışında yatırım veya ticari faaliyette 

bulunmak üzere sermaye ihraç eden Türkiye'de yerleşik kişileri, her bir işlem 

tarihinden itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığa bildirirler



KAMBİYO HAKKINDA 
GENEL BİLGİLER



• Kambiyo               : Kelime olarak;değiştirme,bozdurma ve değer 

anlamına gelen kambiyo,bir ülke parasının diğer bir ülke parasıyla fiyatını 

ifade ettiği gibi,yabancı ülkelerin paraları üzerinden düzenlenen ticari 

senetler,çek,poliçe,bono gibi kıymetli evrak da kambiyo kapsamı içine 

girer.

• Diğer bir ifade ile para ve para ile ifade edilen değerlerin uluslar arası 

piyasalardaki hareketine Kambiyo denir.

• Efektif           : Banknot şeklindeki yabancı paranın kambiyo 

dilindeki     özel adı efektiftir.

• Döviz : Efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her 

türlü hesap,belge ve vasıtaları ifade eder.(Havale,döviz tevdiat 

hesapları,çek,senet,vs.)



• Konvertibilite : Ulusal paranın diğer paralara ve altına hiçbir 

sınırlama olmaksızın dönüştürülebilmesine konvertibilite,bu özelliğe 

sahip paraya da Konvertibl  Döviz denir.

• Konvertıbl Dövizler :

• ABD Doları   USD

• Avustralya Doları     AUD

• Danimarka Kronu     DKK

• EURO EUR

• İngiliz Sterlini            GBP

• İsveç Kronu SEK

• İsviçre Frangı           CHF

• Japon Yeni JPY

• Kanada Doları                        CAD

• Kuveyt Dinarı KWD

• Norveç Kronu NOK

• Suudi Arabistan Riyali SAR



• Döviz Kuru ve oluşumu

• Bir ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki fiyatıdır. Döviz kurlarının 

belirlenmesinde Altın Standardı,Satınalma Gücü Paritesi,Arz ve talep 

ilkesi gibi usuller kullanılmış olup, günümüzde Büyüme, İşsizlik Oranı, 

Vergiler, İhracat ve İthalat dahil Ödemeler Dengesi'ndeki gelişmeler, 

Kamu Borçları, Kamu açıkları ve bu açıkların sürdürebilirliği gibi birçok 

ekonomik faktör bir ülke parasının değerinin belirlenmesinde etkili oluyor.

• Serbest Kur Sistemi 

Bir ülke parasının değerini tam bir serbestlik içinde işleyen arz-talep 

mekanizmasına bırakmış ise serbest kur sistemini benimsemiş demektir.

• Sabit Kur Sistemi

Döviz kurları hükümet tarafından belirlenmekte ve belirlenen kurlar 

dışında işlem yapmak mümkün bulunmamaktadır.



Kur Kotasyonları

Cari Kur 

Döviz piyasalarında yapılan alım ve satımlar sonucu oluşan günlük 

kurlardır.

Alış ve Satış Kuru

Döviz ve efektif alışlarında uygulanan kurlara “alış kuru,satışlarında 

uygulanan kurlara “satış kuru” denir.(Efektif alış kurlarının döviz alış 

kurlarından düşük,efektif satış kurlarının döviz satış kurlarından 

yüksek olması doğaldır)

Çapraz kur

İki yabancı ülke parasının üçüncü bir ülke piyasasındaki değerine 

çapraz kur(Parite) denir.(1 USD= EUR.1,3028)



• Transfer

İki ülke arasında yapılacak ödemelerin döviz ile yapılmasına transfer 

denir. Transfer ödenecek paranın yabancı ülkeye gönderilmesidir.

• Arbitraj

Menkul kıymetler,kıymetli madenler,para,kıymetli evrak gibi 

değerlerin,iki piyasa arasındaki fiyat farklarından yararlanmak 

amacıyla,fiyatların düşük olduğu yerden alınması,fiyatların yüksek 

olduğu yerlerde satılmasıdır.

Kambiyo arbitrajı,çeşitli piyasalarda kote edilen dövizlerin kurları 

arasındaki farktan yararlanmak amacıyla yapılan alım atım işlemidir. 

Arbitraj işlemi genellikle kısa süreli bir işlemdir.(Aynı gün)



İHRACAT MEVZUATI



İHRACAT MEVZUATI

1. Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, (Kanun No. 2976, Kabul 

Tarihi, 2 Şubat 1984)

2. İhracat Rejimi Kararı (Karar No: 95/7623)

(Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 1996, Resmi Gazete Numarası: 22515)

3. İhracat Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006, Resmi 

Gazete Numarası: 26190)



TANIMLAR

• Bağlı Muamele: İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemini

• Bedelsiz İhracat: Karşılığında yurt dışından bir ödeme 

yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılmasını

• İhracat: Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük 

mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya 

serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak 

kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri,

• İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel 

kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki 

mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi 

tanınan ortaklıkları



Tanımlar

• İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Onayı/Kaydı: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

tarafından gümrük beyannamesi onay/kayıt işlemleriyle ilgili olarak verilecek onay, kayıt 

ve/veya elektronik onayı/kaydı,

• İhraç Müsaadesi: Ülke ekonomisinin ihtiyaçları, iç ve dış piyasa arz ve talep durumu, satış 

şekli ile alıcı ülke ve firmaların ülkemiz ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri gibi hususlar göz 

önünde tutularak Müsteşarlıkça verilen ihraç iznini,

• Kayda Bağlı İhracat: Gümrük beyannamesinin, ihracattan önce İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliğince kayda alındığı ihracat şeklini,

• Konsinye İhracat: Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, 

komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini,



Tanımlar

• Offset: Kamu kuruluşları tarafından açılan uluslararası ihaleler çerçevesinde, 

ihaleyikazanan firma veya kuruluş tarafından, Türkiye’de üretilen malların, gelir ve 

giderleri Türkiye’de kaydedilen yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin 

yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik ihracat artışı ile taahhüt gereğince 

Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik Müsteşarlıkça 

onaylanan diğer işlemleri,

• Takas: İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen mal, 

hizmet veya döviz ile karşılanması 



Tanımlar

• Ticari Kiralama: Malların kira bedeli karşılığı belirli bir süre kullanılmak üzere 

geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere 

çıkarılmasını,

• Transit Ticaret: Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da 

antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan 

doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya 

satılmasını

ifade eder



İTHALAT MEVZUATI



İTHALAT MEVZUATI

1. Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun.(15.Şubat 1984/2976 sayılı RG)

2. 1567 Sayılı TPKKHK

3. İthalat Rejimi Kararı,(31 Aralık 1995/22510 sayılı RG)  

4. Ekonomi Bakanlığınca  çıkarılan ithalat yönetmeliği ve tebliğler  

5. T.C. Merkez Bankası’nca  çıkarılmış genelge ve talimatlar.

6. Uluslararası kambiyo mevzuatının ithalata ilişkin hükümleri.

7. Gümrük Mevzuatı’nın ithalata ilişkin hükümleridir.



TANIMLAR

İthalatçı : Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik

statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden

hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ve ortaklıkları ithalat işlemlerini

yürütebilir.

Ancak,

- Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,

- Kitap ve diğer yayınların ithalatında,

-Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende

satışına izin verilen malların ithalatında,

vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz



NAVLUN, SİGORTA BEDELİ VE FARKLARI

• FOB teslim şekli dışındaki ithal başvurularında proforma faturalarda mal, navlun 

ve sigorta bedelleri ayrı ayrı belirtilir. 

• Navlun ve sigorta bedelleri ve bunlara ait farklarla ilgili işlemler kambiyo 

mevzuatına tabidir.

• İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, 

bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir. 



İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA 

KARAR

Bu Karar, ithalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona 

konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması 

amacıyla yapılacak işlemleri ve alınacak önlemleri kapsar



Tanımlar

Damping: Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal 

değerinin altında olmasını,

Sübvansiyon: menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, 

doğrudan veya dolaylı mali katkısını veya   herhangi bir gelir veya 

fiyat desteğini,

İhraç Fiyatı: İhraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan 

veya ödenmesi gereken fiyatı,

Benzer Mal: Dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı 

özellikleri taşıyan bir malı, böyle bir malın bulunmaması halinde ise 

benzer özellikleri taşıyan başka bir malı,



Tanımlar 

Normal Değer: İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan benzer mal için 

normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken 

karşılaştırılabilir fiyatı, 

Damping Marjı: Normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarı,

Sübvansiyon Miktarı: Menşe veya ihracatçı ülke tarafından ihraç edilen malın 

imal, üretim, ihracat veya taşınma aşamasında sağlanan, doğrudan veya dolaylı 

mali katkı 



INCOTERMS 2010

(TÜM TAŞIMA TÜRLERİ İÇİN )

• EXW İŞYERİNDE TESLİM
(…olarak belirtilen yerde)

• FCA TAŞIYICIYA MASRAFSIZ
(…olarak belirtilen yerde)

• CPT TAŞIMA ÖDENMİŞ OLARAK
(varış yeri…olarak belirtilmek suretiyle)

• CIP TAŞIMA ve SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK
(varış yeri…olarak belirtilmek suretiyle

• DAP BELİRLENEN NOKTADA TESLİM

• DPU BELİRLENEN YERDE BOŞALTARAK TESLİM

• DDP GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM
(varış yeri…olarak belirtilmek suretiyle



INCOTERMS 2010

(DENİZ VE İÇSU TAŞIMACILIĞI)

• FAS GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ
(…olarak belirtilen yükleme limanında)

• FOB GEMİDE MASRAFSIZ
(…olarak belirtilen yükleme limanında)

• CFR MAL BEDELİ ve NAVLUN
(varış limanı…olarak belirtilmek suretiyle)

• CIF MAL BEDELİ,SİGORTA ve NAVLUN
(…varış yeri…olarak belirtilmek suretiyle) 



EXW….. EX WORKS

İşyerinde Teslim

Ambalaj/Paketleme : Satıcı

Çıkış Gümrük/Lisans/İzinler : Alıcı

Yükleme : Alıcı

Navlun : Alıcı

Sigorta : Alıcı

Boşaltma : Alıcı

Varış Gümrük/Lisans/İzinler : Alıcı



FCA……FREE CARRIER

Taşıyıcıya Masrafsız

Ambalaj/Paketleme : Satıcı

Çıkış Gümrük/Lisans/İzinler : Satıcı

Yükleme : Satıcı/Alıcı (Yükleme Yerine Göre)

Navlun : Alıcı

Sigorta : Alıcı

Boşaltma : Alıcı

Varış Gümrük/Lisans/İzinler : Alıcı



CPT….CARRIAGE PAID TO

Taşıma Ödenmiş Olarak

Ambalaj/Paketleme : Satıcı

Çıkış Gümrük/Lisans/İzinler : Satıcı

Yükleme : Satıcı

Navlun : Satıcı

Sigorta : Alıcı

Boşaltma : Alıcı

Varış Gümrük/Lisans/İzinler : Alıcı



CIP…..CARRIAGE&INSURANCE PAID TO

Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak

Ambalaj/Paketleme : Satıcı

Çıkış Gümrük/Lisans/İzinler : Satıcı

Yükleme : Satıcı

Navlun : Satıcı

Sigorta : Satıcı

Boşaltma : Alıcı

Varış Gümrük/Lisans/İzinler : Alıcı



DAP…… DELIVERED AT PLACE

Belirlenen Yerde Teslim

Ambalaj/Paketleme : Satıcı

Çıkış Gümrük/Lisans/İzinler : Satıcı

Yükleme : Satıcı

Navlun : Satıcı

Sigorta : Satıcı/Alıcı (Anlaşmaya göre)

Boşaltma : Alıcı

Varış Gümrük/Lisans/İzinler : Alıcı



DPU …DELİVERED AT PLACE UNLOADED

BELİRLENEN YERDE BOŞALTLARAK TESLİM

Ambalaj/Paketleme : Satıcı

Çıkış Gümrük/Lisans/İzinler : Satıcı

Yükleme : Satıcı

Navlun : Satıcı

Sigorta : Satıcı/Alıcı (Anlaşmaya göre)

Boşaltma : Satıcı

Varış Gümrük/Lisans/İzinler : Alıcı



DDP….. DELIVERED DUTY PAID

Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim

Ambalaj/Paketleme : Satıcı

Çıkış Gümrük/Lisans/İzinler : Satıcı

Yükleme : Satıcı

Navlun : Satıcı

Sigorta : Satıcı

Boşaltma : Alıcı

Varış Gümrük/Lisans/İzinler : Satıcı



FAS…..FREE  ALONGSIDE SHIP

Gemi Doğrultusunda Masrafsız

Ambalaj/Paketleme : Satıcı

Çıkış Gümrük/Lisans/İzinler : Satıcı

Yükleme : Alıcı

Navlun : Alıcı

Sigorta : Alıcı

Boşaltma : Alıcı

Varış Gümrük/Lisans/İzinler : Alıcı



FOB….. FREE ON BOARD

Gemi   Masrafsız

Ambalaj/Paketleme : Satıcı

Çıkış Gümrük/Lisans/İzinler : Satıcı

Yükleme : Satıcı

Navlun : Alıcı

Sigorta : Alıcı

Boşaltma : Alıcı

Varış Gümrük/Lisans/İzinler : Alıcı



CFR…. COST & FREIGHT

Masraflar ve Navlun

Ambalaj/Paketleme : Satıcı

Çıkış Gümrük/Lisans/İzinler : Satıcı

Yükleme : Satıcı

Navlun : Satıcı

Sigorta : Alıcı

Boşaltma : Alıcı

Varış Gümrük/Lisans/İzinler : Alıcı



CIF… COST,INSURANCE & FREIGHT

Masraflar,Sigorta ve Navlun

Ambalaj/Paketleme : Satıcı

Çıkış Gümrük/Lisans/İzinler : Satıcı

Yükleme : Satıcı

Navlun : Satıcı

Sigorta : Satıcı

Boşaltma : Alıcı

Varış Gümrük/Lisans/İzinler : Alıcı



DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

• TİCARİ BELGELER

– Proforma Fatura

– Ticari Fatura

– Konsolosluk Faturası

• TAŞIMA BELGELERİ           

– Deniz Konişmentosu

– Havayolu Taşıma Belgesi

– Hamule Senedi

– Nakliyeci Makbuzu

– Karayolu Taşıma Belgesi

– Karma Taşıma Belgesi

– FIATA Belgeleri

– Posta Makbuzu

• SİGORTA BELGELERİ            

– Sigorta Poliçesi

– Sigorta Sertifikası

• DOLAŞIM BELGELERİ            

– ATR

– EUR-1

• DİĞER BELGELER

– Menşe Şahadetnamesi

– Sıhhat Şahadetnamesi

– Gözetim Belgesi

– Çeki Listesi/Koli-Ambalaj 
Listesi

– Boykot/Kara Liste Sertifikası

• POLİÇE



Proforma Fatura (Proforma İnvoice)

Bir mal veya hizmetin hangi fiyat, bedel ve koşullarla satılabileceğini gösteren 

teklifname niteliğindeki ticari mektup proforma fatura olarak adlandırılmaktadır.

Proforma fatura satıcı tarafından malların sevkinden önce düzenlenir. 

Bu fatura -Offer Form-Teklif Formu yerine geçer  







Orjinal (Ticari) Fatura (Original İnvoice, 

Commercial İnvoice)

 Orjinal fatura, kesin satışlarda,satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen, malın 

cinsini ve miktarını, niteliğini, birim fiyatını ve satış bedeli tutarını içeren ve satışın 

yapılmış olduğunu gösteren bir hesap belgesidir.









Konsolosluk Faturası (Consular İnvoice)

 İthalatçı ülkenin yasal mevzuatı gereği ya da başka nedenlerle ihracat yapan 

işletmenin, antetli kağıdına düzenlediği ticari faturanın ithalatçının ihracatçı ülke 

konsolosluğunda onaylattırılması halinde ilgili faturaya konsolosluk faturası denir.

İhracatçı, malı ithal eden ülkenin konsolosluğundan temin edeceği boş fatura 

formunu doldurarak konsolosluğa tasdik ettirir.



Tasdikli Fatura (Legalized İnvoice-Certified

İnvoice-Visaed İnvoice)

Ticari faturanın ithalatçıya gönderilmeden önce ihracatçı firma tarafından ithalatçı 

ülkenin konsolosluğuna onaylatılması durumunda bu faturaya tasdikli fatura adı

verilir.

Özellikle İsrail, Cezayir, Fas, İran, Mısır, Suriye, Tunus, Ürdün

ve Lübnan





Taşıma Sözleşmeleri

Taşıma Sözleşmeleri, Incoterms kuralları  çerçevesinde taraflar arasında yapılan 

ve nakliyecinin malı ücret karşılığında bir yerden başka bir yere taşımayı üstlendiği 

sözleşmedir.

 Taşıma sözleşmelerinde  ;

Taraflar,

Taşınacak mal ile ilgili bilgiler,

Paket adedi, 

Brüt ağırlığı,

Taşıyacak araç,

Yükleme ve boşaltma yeri ve 

Yükleme tarihi bulunmaktadır.



Taşıma Sözleşmesi Türleri ve Kapsamı

• Denizyolu Taşımalarında: Ocean Bill of Lading (B/L) Deniz Konişmentosu

• Demiryolu Taşımalarında: Railway Bill (RWB) Demiryolu Taşıma Senedi (Hamule 

Senedi)

• Karayolu Taşımalarında: Truck Bill of Lading veya CMR Karayolu Taşıma Senedi

• Havayolu Taşımalarında: Airway Bill (AWB) Havayolu Taşıma Senedi.



Taşıma Sözleşmesi Türleri ve Kapsamı

Nakliyeci Birlikleri Uluslararası Federasyonu (FIATA-International Federation of 

Freight Forwarders Associations) ile nakliyeciler tarafından düzenlenen diğer taşıma 

sözleşmelerinin adları ise şunlardır:

• FCR: Forwarders Certificate of Receipt / Nakliyecinin mal teslim alma belgesi

• FCT: Forwarders Certificate of Transport / Nakliyecinin eşya taşıma belgesi

• FBL: FIATA Negotiable Combined / FIATA ciro edilebilir karma taşıma 

konşimentosu / Transport Bill of Lading

• FWR: FIATA Warehouse Receipt / FIATA Ambarlama Belgesi

• TBL: Trough Bill of Lading Konşimento



Taşıma Sözleşmesi Türleri ve Kapsamı

Bir taşıma sözleşmesinde aşağıda belirtilen bölümlerin bulunması gereklidir 

• Taşıma Sözleşmesinin Tarafları,

• Taşıma Sözleşmesi ile ilgili Diğer Kişiler

• Taşınacak Mal,

• Taşıma Türü ve Aracının Adı,

• Malın Çıkış, Aktarma ve Varış Yerleri,

• Taşıma Sözleşmesi Tarih ve Numarası ile Düzenlenme Tarihi,

• Taşıma Sözleşmesinin Nüshaları,

• Taşıma Ücreti. 



Ciro (Endorsement) Ciro, konşimentonun devir şekillerinden biridir. konşimentolar devir 

açısından üç kısma ayrılır.

1-Nama yazılı konişmentolar (Straight B/L)(To the name of)

Malın gönderileni(consignee)adına tanzim edilen konişmentolardır.Bu tür konişmentoların

ciro yoluyla devri mümkün değildir.  

2-Hamiline yazılı Konişmentolar (To order B/L)

Yükletenin talebi üzerine konişmento emre(to order)yazılı olarak düzenlenir.  

Yükleten beyaz ciro(BLANK ENDORSED)ile devrettiğinden yani sadece ismini/unvanını 

yazıp imzaladığında konişmento kimin elindeyse mal onun mülkiyetinde sayılır.

3-………… Emre Yazılı Konişmentolar(Negotiable B/L)

Yükletenin talebi üzerine konişmento,gönderilenin,bankanın  ya da gönderenin emrine tanzim 

edilir.(TO THE ORDER OF………)ibaresi ile belirtilir.Bu konişmentolar ciro yoluyla 

devrolurlar.



Konişmentolar yükleme ve taşıma açısından Tesellüm ve Yükleme konişmentosu 

olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Tesellüm Konişmentosu (Received B/L)

Bu tür konişmento malın taşınmak üzere,taşıyan tarafından sadece teslim 

alındığını gösterir.

Ancak,bu teslim,malın ne zaman yükleneceğini garantilemediğinden alıcı 

açısından risklidir.Bu durumda tesellüm konişmentosuna malların yüklendiğine dair 

“SHIPPED ON BOARD” gibi kayıtlar düşülür.Altına konişmentoyu düzenleyenin 

kaşesi,imzası ve yükleme tarihi yazılır,yükleme tarihi olarak bu kabul edilir.Bu 

şekilde not düşülmüş tesellüm konişmentosu,yükleme konişmentosu özelliğini 

kazanır.

Yükleme Konişmentosu (Shipped B/L – On Board B/L)

Konişmento doğrudan malın yüklendiğini gösteriyorsa yükleme konişmentosu adını 

alır.Böyle bir konişmentonun düzenlenme tarihi aynı zamanda yükleme tarihidir.

.































Nakliyat Sigortaları

Tam Zıya Teminatı

En dar teminat türüdür. 

En düşük fiyatla temin edilir. 

Yükü taşıyan aracın fiilen ve mutlak surette,tamamen hasarlanması sonucunda, 

taşınan malların fiilen ve tamamen hasarlanması durumunu teminat

altına almaktadır.



Nakliyat Sigortaları

Dar Teminat

Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan değerlerin zarar 

görmesi halini temin etmektedir.

Taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber, teminat 

kapsamı değişmemektedir.

Karayolunda kamyon klozu, demiryolunda demiryolu klozu, denizyolunda ise 

(C) klozu veya FPA (Free Particular Avarage) teminatı adlarını almaktadır. 

Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması mümkün 

olmamaktadır.



Nakliyat Sigortaları

Geniş Teminat

Geniş teminat kapsamında istisna edilen bazı hususlar belirtilmektedir. Bunun 

dışında kalan tüm haller

Sigorta teminatı kapsamında sayılmaktadır. Kara ve denizyolunda Institute Cargo

Clauses (A) veya All Risks, havayolunda ise Institute Cargo Clauses (Air) adı altında 

verilmektedir.





DOLAŞIM BELGELERİ (MOVEMENT 

CERTİFİCATES)

 A.TR

 Menşe Şehadetnamesi

 (Generalized System of Preferences/GenelleştirilmişTercihler Sistemi)

GSP/GTS' ye Göre Menşe Şehadetnamesi (Form A)

 EUR-1 Belgesi











İhracatçı firma ünvanı,adresi, 

ülkesi

İthalatçı firma ünvanı,adresi, 

ülkesi

Nakliye Şekli

Deniz : By Vessel

Karayolu: By Trac

Tren : By Train

Ürünlerin kolilerinin; markası, 

adedi, cinsi ve numaraları

Gümrük ismi ve Onayı

Düzenleyen Ülke

Onay Yeri ve Tarihi

İhracat Ülkesi

Varış Ülkesi

Varış Ülkesi

Varış Ülkesi

Oda Onayı

Kolilerin Ağırlığı (Brüt Kg)

Invoce No’su ve Tarihi

Belgeniz Düzenlendiği Yer ve 

İhracatçı İmzası



1. İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke) EUR-MED     No A            000.000

 Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz

2. ..................

ve

.....................

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır.

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)

3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi,
Ülke) (Tercihe Bağlı)

4. Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya
alanlar

5. Varış ülkesi
ülkeler grubu
veya alanı

6.Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) 7. Gözlemler

................Cumulation applied with............

(uygun ülkeleri, ülke gruplarını veya alanları yazınız.) )

.................No cumulation applied............

Uygun kısma (X) işareti koyunuz.



8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri,
Sayı ve türleri

1
; Eşyanın tanımı.

9.Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre
metreküp, v.s)

10.
Faturalar
(Tercihe
Bağlı)

 

11. GÜMRÜK VİZESİ 12. İHRACATÇI BEYANI

Onaylanan Beyan Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın
bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara
uygun olduğunu beyan ederim

İhraç Belgesi
2

Yer ve tarih........

Form ........No............... ....................

Gümrük idaresi................ (İmza)

Düzenleyen Ülke veya Alan.....

..............................

        (İmza)                    Mühür



13. DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ: 14. KONTROLÜN SONUCU

Yapılan kontrol bu sertifikanın (*)

[] Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve
içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir.

[]Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap
vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara
bakınız.)

Bu sertifikanın doğruluk ve kurallara
uygunluğunun kontrolü talep edilir.

 

....................................... .................................................

                             (Yer ve tarih)                                              (Yer ve tarih)

                                           Mühür                                              Mühür

........................................... .............................................................

(İmza)                                                      (İmza)

__________________________

(*) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz.

































DÖVİZ ALIM BELGESİ

Seri No: İstatistik No.(lar):

Sıra No: Banka Şube Kodu :

DÖVİZİ SATAN KİŞİNİN/KURULUŞUN

Ünvanı/Adı Soyadı :

Uyruğu :

*Vergi Kimlik Numarası :

SATIN ALINAN DÖVİZİN/EFEKTİFİN

Geldiği Ülke :

Geliş Nedeni:

Cinsi:

Uygulanan Kur:

Tutarı:

Türk Parası Karşılığı:

ABD Doları Karşılığı :

Döviz Alım Belgesi ihracat ya da Yabancı Sermaye Bedeli için düzenlendiğinde aşağıda yer alan bilgiler de yazılacaktır.

Gümrük Beyannamelerinin

Tarihi:

Numarası:

Döviz Beyan Tutanağı Tarih ve Sayısı :

Gümrük Müdürlüğünün Teyit Yazısının Tarih 

ve Sayısı :

Açıklama: Tarih

Banka

Adı-Kaşe-İmza



DÖVİZ SATIM BELGESİ

Seri no: İstatistik no.(lar) :

Sıra no:
Banka Şube kodu: ______________

DÖVİZİ SATIN ALAN KİŞİ/KURULUŞUN

Ünvanı/Adı Soyadı:

Adresi:

Uyruğu:

*Vergi Kimlik Numarası:

DÖVİZ SATIŞININ DAYANAĞI

.....................................................

.

SATILAN DÖVİZİN/EFEKTİFİN

Cinsi:

Tutarı:

Kuru:

Türk Parası Karşılığı :

ABD Doları Karşılığı:

Toplam Türk Parası :

Yukarıda dökümü yazılı döviz/dövizler, efektif/efektifler satılmıştır.

Tarih

Banka Adı

Kaşe-İmza



TÜRK PARASI TRANSFER BELGESİ

Seri no: İstatistik no.(lar):

Sıra no: Banka Şube kodu: ______________

TÜRK PARASI TRANSFER EDEN KİŞİ/KURULUŞUN

Ünvanı/Adı Soyad :

Adresi:

*Vergi Kimlik Numarası

TRANSFERİN DAYANAĞI

.................................................

.....

TRANSFER EDİLEN TÜRK PARASININ

Tutarı:

ABD Doları Karşılığı:

Kur:

Yukarıda dökümü yazılı Türk Parası transfer edilmiştir.

Tarih

Banka Adı

Kaşe-İmza





AKREDİTİF TALİMAT METNİNDE BULUNMASI GEREKLİ BİLGİLER

• Amirin Ünvanı ve Tam Adresi

• Lehdarın Ünvanı ve Adresi

• Akreditif Döviz Cinsi ve Meblağı

• Akreditifin Ödeme Şekli

• Mal Cinsi ve Tutarı

• Teslim Şekli

• Yükleme ve Boşaltma Yeri

• Sevk Aracı

• Akreditifin Teyitli olup,olmadığı



AKREDİTİF TALİMAT METNİNDE BULUNMASI GEREKLİ BİLGİLER

• Yükleme Vadesi

• Vesaik İbraz Süresi

• Akreditif Vadesi ve Yeri

• İstenen Vesaik(Belgeler)

• Aktarmaya izin verilip verilmediği

• Kısmi Sevkiyata İzin verilip verilmediği

• Ödeme Talimatı

• Akreditifin Dönülebilir(Revocable) veya Dönülemez(İrrevocable)olup, olmadığı

• Akreditifin Devredilebilir olup, olmadığı

• Akreditifin ICC 600 kapsamında olduğu









GENEL BİLGİ-GENERAL INFORMATION

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 16. Maddesine göre Türk parası, 

döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük 

idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmakla mükelleftir.

Any natural person entering or leaving Turkey and carrying cash/bearer negotiable instruments (BNI) shall fully 

and accurately disclose that sum upon the request of customs administration in accordance with  the Article 16 of 

the Anti-Money Laundering Law No. 5549  

Gümrük idaresince, beraberindeki değerler hakkında açıklama yapmayan yolcuya beraberindeki değerin, tutar 

konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolcuya beyan ettiği değer ile gerçek değer arasındaki farkın onda 

biri kadar idari para cezası verilecektir. Bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan farklar için bu madde hükümleri 

uygulanmayacaktır.

In the event of false, inaccurate or incomplete information, the signatory will be considered not to have fulfilled 

the above obligation and may be liable to penalties or have cash detained by Customs authorities under the 

existing national legislation. The penalties or sanctions do apply to cash or BNI with travelers above 1500 

Turkish Lira. 



Neden ihracat yapıyoruz?

Satış ve karlarını artırmak, 

Dünya pazarlarından pay almak ,

İç pazara olan bağımlılığı azaltmak ,

Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak ,

Fazla üretim kapasitesini satmak ,

Rekabet gücünü artırmak ,

İstihdam yaratmak .



İhracat yapmanın firma için faydaları ya 

da riskleri nelerdir?

İhracatın firmalara doğrudan faydaları şunlardır:

• Pazar payını genişletme fırsatı verir.

• Eğer iç pazarda kapasite tam kullanılmıyor ise, üretimi artırma 
imkanı sağlar.

• İç pazara olan bağımlılığı azaltır, ya da iç pazardaki 
durgunluğu telafi etme imkanı verir.

• Dış pazarlara girerek, iç pazardaki rekabeti yayma imkanı 
verir.

• İç pazarda denenmiş ve test edilmiş ürünleri ihraç ederek dış 
pazara girilmesi, Pazar araştırması maliyetini azaltır.

• Uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabet, ihracatçıları,  
ürünlerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlamak için teşvik 
eder, böylece teknolojik “know-how”düzeyinde gelişme 
sağlanır.



İhracat yapmanın firma için faydaları ya 

da riskleri nelerdir?

İç pazarda ve dış pazarda karşılaşılan benzer riskler şunlardır:

• Satışlar tahmin edilen seviyelerin altında kalabilir.

• Rekabet beklenenden daha fazla olabilir.

• Müşteriler ödeme yapmakta yavaş olabilir veya hiç ödeme yapmayabilirler.

Sadece ihracata özgü riskler ise şöyle özetlenebilir:

• Hedef ülkeden ihracat gelirlerinin geri çıkışı kısıtlanmış veya yasaklanmış 
olabilir.

• Döviz kurlarındaki dalgalanmalar karları azaltabilir, ortadan kaldırabilir, 
hatta kayıplara neden olabilir.

• Ödeme yapılmaması veya sözleşme ile ilgili diğer anlaşmazlıklarda, 
yargıya gitmekte sorunlar çıkabilir.

• Savaş, iç savaş veya yabancı devlet tarafından millileştirme gibi hedef 
pazardaki istikrarsızlıklar kayıplara yol açabilir.

• Ürün yabancı pazarlarda kabul görmeyebilir.



Tipik bir ihracat işleminde neler yeralır?

• İhracat sürecinin üç önemli aşaması 

vardır:



Tipik bir ihracat işleminde neler yeralır?

• Fizibilite Analizi

• İç pazardaki firma performansını analiz etmek 
(ürün,kurumsa,mali,pazarlama,vb.açılarından)

• Firmanın kapasite durumunu incelemek.

• Hedef pazarların demografik, sosyal, politik ve 
ekonomik faktörlerini gözönüne almak.

• Dış ticaret uzmanlarına danışmak (pazarlama, 
finansman, mevzuat, vb. konularda)

• Hedef pazarları seçmek.



Tipik bir ihracat işleminde neler yeralır?

• Dış Pazara Girişin Planlanması

 Sektör bazında pazar araştırması yapmak.

 Pazar araştırmasının değerlendirmesini yapmak.

 Pazara giriş stratejisini saptamak.

 Hedef pazardaki lisans, standartlar ve sertifikasyon 
taleplerine uygunluğu sağlamak.

 Patent, ticari marka ve telif hakları hakkında gerekli 
bilgiyi toplamak.

 Vergiler, gümrük vergileri, harçlar, kotalar ve diğer 
tarife dışı engelleri belirlemek.

 Fiyat listesi oluşturmak.

 Finansman bulmak.



Tipik bir ihracat işleminde neler yeralır?

• Uygulama

 Dağıtım yöntemlerini belirlemek.

 Pazarlama planını uygulamak.

 Temsilcilik veya satış yöntemlerini seçmek.

 Satış sözleşmesini müzakere etmek.

 Üretimi tamamlamak.

 Sigorta yaptırmak.

 Ürünü ambalajlamak ve etiketlemek.

 Ürünü yüklemek.



İhracata Karar Vermeden Önce Hangi 

Sorulara Cevap Verilmelidir?

• Yurtiçi  Performans

• Firma iç pazarda neden başarılıdır?

• Ürünün mevcut durumda pazar payı nedir?

• Firmanın ihracat konusundaki kararlılık ve arzusu varmıdır?

• Firmanın ihracat yapmaktaki amacı nedir?

• Firmanın hiyerarşik yapısı içerisinde ihracat bölümü hangi düzeydedir?

• İhracat sürecinde firmanın hangi düzeyde elemanları görev alacaktır?

• Firmanın eleman sayısını artırmaya gerek var mıdır?

• Firmanın (veya çalışanlarının) dış pazarlar ve ihracat konularında 
deneyimleri nelerdir? 

• Firma ihracat sürecinde yer almaya ne düzeyde isteklidir?

• Firma risk almaya ne kadar isteklidir?



İhracata Karar Vermeden Önce Hangi 

Sorulara Cevap Verilmelidir?

• Rekabet;

• Yabancı bir pazarda, firmanın ürünlerinin veya hizmetlerinin 

rekabetçi olmasını sağlayan nedir? Ürünleri ve hizmetleri emsalsiz  

yapan nedir?

• Genel olarak rekabet avantajı (teknolojik gelişmeler, patentler, 

beceriler vb. avantajlar) nelerdir?



İhracata Karar Vermeden Önce Hangi 

Sorulara Cevap Verilmelidir?

• Hedef Pazarlar;
• Pazarın hangi kesimleri hedeflenmektedir?

• Dış pazarlarda ürün satmak için ne kadar stok tutmak 
gerekecektir? Firmanın dış pazarlardaki rakiplerinin 
performansı nasıldır?

• Ürün gümrük vergileri, kotalar ve diğer tarife dışı engeller 
tarafından kısıtlanmakta mıdır? Ürün, yurtdışındaki 
tüketicilerin kültürü, gelenekleri veya inanışları ile çelişiyor 
mu? Ürünün yurtdışında patent / ticari marka kanunları ile 
korunması gerekli mi?

• Ürünün etiketlenmesine ilişkin gereklilikler nelerdir?

• Çevre ile ilgili ne tür kısıtlamalar vardır, ne ölçüde uyum 
gerekir?



İhracata Karar Vermeden Önce Hangi 

Sorulara Cevap Verilmelidir?

• Ürünün Pazarlanması;

• Ürün ya da hizmetin reklamı nasıl yapılacak?Hangi şirketler, 
acentalar ya da dağıtımcılar benzer ürünleri satın almıştır?

• Dış pazarlara satış yaparken firmayı kim temsil edecektir?

• İhraç pazarı ile ilgili görevleri üstlenmek üzere bir acenta ya 
da dağıtımcı tayin edilecek midir? Acenta ya da dağıtımcıya 
hangi bölge verilecek?

• Acenta ya da dağıtımcının hangi davranışları kabul edilebilir?

• Potansiyel alıcı ürünün çalışır halde bir model ya da örneğini 
görebilir mi?

• Ürünün ya da hizmetin üzerine ilgiyi en iyi şekilde çekecek bir 
ticaret fuarı var mıdır? Ürün veya hizmet hedef pazarda aynı 
isimle mi satılacaktır?



İhracata Karar Vermeden Önce Hangi 

Sorulara Cevap Verilmelidir?

• Fiyatlandırma ve Ticari Koşullar;

• Fiyat nasıl hesaplanacaktır? 

• Hizmet verme koşulları nelerdir? 

• Ödeme ve kredi vadeleri nelerdir? 

• Ürünün garanti süresi nedir?

• İndirim koşulları nelerdir?


