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Dış Ticaret türlerinden ihracat ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL
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İhracat işlemlerini yapmak

YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç: Bu modül ile; öğrenci, İhracat sözleşmesini
düzenleyebilecek, ihracatla ilgili prosedürleri takip
edebileceksiniz.
Amaçlar:
1. Öğrenci, ihracat sözleşmesi düzenleyebilecektir.
2. Öğrenci, ihracat prosedürlerini takip edebilecektir.
Sınıf –atölye: Sine vizyon, perde, tahta, defter, kalem

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Bireysel öğrenme: Internet, kütüphane, çevre, kitaplar
İşletme (sektör): Dış ticaret ile uğraşan tüm işletmeler

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme
aracıyla değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,
İşletmelerin içinde bulundukları şartların ortaya çıkardığı pazar arayışı, yani stokta
kalan veya üretmek isteyip de üretemedikleri ürünlerin bir yerlere, ama nereye olursa olsun
satılması için yaşanan arayış, işletmeleri bilinmedik bir dünya olan dışarıya, dış pazarlara
yönlendirmekte ve ihracatı cazip hale getirmektedir.
Hiç kimse ihracatçı olarak doğmadığı gibi her insanda ihracat yapamaz. İyi bir
ihracatçı olmanın kuralları var tabi ki. Her şeyden önce ihracat işinin ne olduğunu tam olarak
derinlemesine bilmek ve gerekli strateji, plan ve programları çok doğru olarak yapmak
gerekir.
İhracat ciddi bir organizasyon gerektirir. Meyveleri gerçekten çok güzel ve lezzetlidir,
ancak o ağacı dikmek hiç o kadar da kolay değildir. Ama lütfen gözünüz korkmasın, uluslar
arası alanda rekabet edecek kalite ve fiyatta bir mal ya da hizmete sahip iseniz, ihracat
hakkında alacağınız basit bir eğitim ile iyi bir ihracatçı olabilirsiniz.
Bu modül ile;


İhracatın ne olduğunu, kimlerin ihracat yapabileceklerini,



İhracatın yapılacağı ülkeye, ihraç edilecek ürüne ve ihraç şekline göre
prosedürlerin neler olduğunu (ihracat prosedürleri), öğrenecek, iyi bir ihracatçı
olma yolunda büyük bir engeli aşmış olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
ÖĞRENME FALİYETİ- 1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile ihracatın ne demek olduğunu, kimlerin ihracatçı
olabileceklerini ve ihracat sözleşmesinin nasıl düzenlendiğini öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyete başlamadan önce yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi gibi
dış ticarete yön veren kurum ve kuruluşların web sayfalarını ve kütüphanelerini
ziyaret ederek, ihracat hakkında bilgi edininiz.



Çevrenizde ihracat yapan bir işletmeyi ziyaret ederek, bir ihracat sözleşmesi
inceleyiniz. İhracat için nerelerden ne tür izinler alındığını ve hangi belgelerin
düzenlendiğini öğreniniz.

1. İHRACAT
İhracat en geniş anlamıyla, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu
ülkede yetişen, üretilen veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka
ülkelere satılması/gönderilmesidir.
Dar anlamda ise, yabancılara ya da Türkiye dışında yerleşik Türklere yapılan mal
satışlarını ve söz konusu malların bu amaçla yurt dışına gönderilmesini ifade eder.
Finansal durum, dil bilmeme, üretim yetersizliği, pazarlama eksikliği vb durumlar
ihracat yapmak için birer engel değildir. Eğer ihracatın ne olduğu, ya da nasıl para
kazandırdığı konusunda bilginiz varsa, girişimci ruhunuz tıpkı ilk başladığınız günkü gibi
canlıysa, işinize profesyonel bir bakışınız varsa, bu gibi durumlar çok kolayca aşılabilir.
İhracatı yapamamak gibi bir durum söz konusu değildir. İhracat, mevcut yaptığınız
ticaretin sadece bir başka türüdür. Yeter ki isteyin; ülkemizin sayılı ihracatçıları arasına
girmeniz hiç bir şekilde imkânsız değildir. İhracat yapmak için kendi teknik bilginiz
(mevzuat, yabancı dil gibi) yeterli olmasa bile;


Ekonomik koşullarınız uygun ise kendi işletmeniz içerisinde bu konularda
deneyimli elemanlar çalıştırarak, bu işin organizasyonunu kurabilir.
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İhracatı Geliştirme Merkezi gibi ihracatçıya teknik konularda hizmet sunan
kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçip, yardım alabilir,



Dış ticaret konularında hizmet veren danışmanlık işletmelerini kullanarak bu
eksikleri ortadan kaldırabilirsiniz.

İhracat yapmaya başlamadan önce firmanızı değerlendirmeli ve hedef pazar (ihracat
yapmayı düşündüğünüz ülkeler) hakkında gerekli bilgileri toplamalısınız. Böylece ihracatı
gerçekleştirdiğiniz hedef pazarlarda başarılı olma şansınız yüksek olacaktır. İhracata
başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz:


Öncelikle ihracat yapma amacınızı ve çalışanlarınızın ihracat konusundaki bilgi
ve deneyimlerini sorgulayınız.



Ardından firmanızın iç pazardaki performansını değerlendiriniz.



İhracat yapacağınız dış pazarları belirleyin ve bu pazarlardaki özel durumları
araştırınız.



Ürününüzü gireceğiniz pazardaki tüketicilerin tercihlerine göre şekillendiriniz.



Hedef pazarlardaki rakipleriniz hakkında ayrıntılı bir araştırma yapınız.



Firmanızı dış pazarlarda en iyi şekilde temsil edecek kişi veya kuruluşu seçiniz.



Ürün ve hizmetlerinizi piyasaya tanıtacak pazarlama materyallerine karar
veriniz.



Son olarak da hedef pazarlardaki hizmet ve indirim koşullarını, ödeme ve kredi
vadelerini inceleyerek ürünün veya hizmetin fiyatını belirleyiniz.

1.1. Kimler İhracat Yapabilir?
İhracat yapabilmek için herhangi bir belge veya izin sertifikası almak
gerekmemektedir. İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde
vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, Esnaf ve Sanatkâr
Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkârlar ile joint-venture (2
ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, kararlaştırdıkları belirli bir yatırım projesi
için birlikte hareket etmek için oluşturdukları ortak işletme yapısına, joint venture denir.
Örneğin, 2 firmanın değişik hisse oranlarıyla, kendi ülkelerinde ya da yabancı bir ülkede
kurdukları "yeni bir firma" joint venture kapsamına girmektedir) ve konsorsiyumlar (İki ya
da daha fazla işletmenin belirli bir projenin uygulanması konusunda yaptığı işbirliği)
ihracatçı olabilirler.
Buna göre, İhracatçı Birliğine üye olmak isteyen tacirlerden, İhracatçı Belgesi yerine,
Ticaret Sicil Gazetesi ve Tek Vergi Numarası sahibi olduğunu tevsik eden (belgeleyen,
doğrulayan) belgeler istenilmektedir.
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İhracatçı Birliğine üye olmak isteyen Esnaf ve sanatkârlardan ise, Tek Vergi Numarası
mükellefliği yanında, üretim faaliyetiyle iştigal ettiklerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar
Konfederasyonu'ndan alacakları bir belge ile tevsik etmeleri istenmektedir.
Joint-venture ve konsorsiyumlar ise, Tek Vergi Numarası mükellefliği olduğunu
tevsik eden belge ve durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesini İhracatçı Birliğine tevdi
(verme) ederek üye olacaklardır.
İhracatçıların, yukarıdaki şartlar dışında, gerçekleştirecekleri ihracat sırasında ihtiyaç
duyacakları bazı belgelerin temini için başvuracakları Ticaret ve sanayi odalarına veya esnaf
ve sanatkâr odalarına üye olmaları gerekmektedir.
Bilindiği üzere, gerçek veya tüzel kişi ve tacirler ana sözleşmelerinde yer alan faaliyet
konuları dışında hiçbir faaliyet ile uğraşamazlar. Dolayısıyla ihracat yapacak işletmelerin ana
sözleşmelerinde ihraç edecekleri malları, ihraç edilebileceklerine dair bir hükmün yer alması
gerekir. Örneğin yaş meyve ihracı yapacak bir işletmenin ana sözleşmesinde ……yaş meyve
alım satım ihracat ve sanayi….şeklinde bir ifadenin yer alması gerekir. Aksi takdirde bu
işletme yaş meyve ihracı yapamayacaktır.
Ana sözleşmesinde böyle bir hüküm bulunmayan işletmeler ana sözleşmelerinde
değişikliğe gidip, bu ifadeyi ana sözleşmelerine ekletmeleri durumunda ihracat
yapabileceklerdir.

1.2. İhracat Sözleşmesi
Dış ticaret işlemleri alıcı ve satıcının sözleşme yapması ile başlar. Yaygın olarak
benimsenen ticaret prensiplerine göre bir tarafın ileri sürdüğü şartları karşı tarafın yazılı
olarak kabul etmesi halinde geçerli bir sözleşme yapılmış olur.
Sözleşmede, tarafların yükümlülükleri ve haklarının kesin bir biçimde şarta
bağlanması gerekir. Malların bir yerden başka bir yere taşınmasında hangi tarafın ne
yükümlülüğü olduğu, yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde risklerin nasıl
bölüşüleceği, taşıma sırasında malların kaybolması ve hasar görmesi halinde riskin hangi
tarafa ait olacağı hususları sözleşmede açık olarak yer almalıdır.
Alım-satım konusu sözleşmelerin yazılı olarak yapılması gerekir. Yazılı sözleşmeler,
tarafları bağlamalarının yanı sıra, herhangi bir anlaşmazlık durumunda da ispat evrakı
özelliği taşımaktadırlar. Sözlü anlaşmaların ise bağlayıcılığı yoktur.
Uygulamada, sözleşmelerin belli şekli olmayıp, firmalar çoğunlukla kendi
hazırladıkları matbu formları kullanmaktadırlar. Bunun yanında bazı firmalarda fiyat
tekliflerini proforma fatura aracılığıyla sunmakta, bu proforma faturaya istinaden yapılan
sipariş ile de sözleşme doğmuş olmaktadır.
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Sözleşme hangi şekilde yapılırsa yapılsın, sözleşme metni, net ve detaylı olmalı ve her
iki tarafça da istenen hususları kapsamalıdır. Bir ihracat sözleşmesinde aşağıdaki hususların
mutlaka taraflarca karara bağlanması gerekir:

1.2.1. Tarafların İsim ve Adresleri
Sözleşmenin tarafları ve adresleri sözleşmede açıkça belirtilmelidir.

1.2.2. Malın Cinsi ve Özellikleri
İhracat sözleşmesi, ürünün adını, varsa teknik isimlerini, ürünün boyutlarını,
uygulanması gereken ulusal ve uluslar arası standartları, alıcının talep ettiği özel koşulları ve
numunelere ilişkin düzenlemeleri içermelidir.

1.2.3. Malın Miktarı
Sözleşmede alım-satım konusu malın miktarının belirtilmesi zorunludur. Alımsatımlarda malların miktarının; adet, kilogram, ton, metrekare, litre, vb. ölçü birimleri ile net
olarak sözleşmede yer alması şarttır.

1.2.4. Gözetim
Bazı ürünlerin nakliye öncesinde belirli gözetim şirketleri, tarafından denetlenmesi söz
konusu olabilir. Alıcının böyle bir denetim istemesi durumunda incelemenin nasıl yapılacağı,
hangi hususları içereceği ve hangi kurum tarafından gerçekleştirileceği sözleşmede açıkça
belirtmelidir.

1.2.5. Malın Fiyatı
İhracata konu olan malların fiyatları, yazıyla ve rakamla yazılmalıdır. Ayrıca fiyatların
para birimi de belirtilmelidir. Sözleşmede malların fiyatları yanında sözleşmenin toplam
değeri de belirtilmelidir.

1.2.6. Malın Teslim Yeri ve Zamanı
Sözleşmede, sipariş konusu malın teslim yerinin belirtilmesi esastır. Malın teslim yeri
sözleşmelerde açıkça yazılmak yerine İncoterms’lerden (Uluslar arası ticaret örgütü ICC’nin
uluslar arası ticaret hareketlerinde anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları ve hukuksal ihtilafları
ortadan kaldırmak amacıyla alım-satımlara getirdiği ve uyulması zorunlu kurallar) uygun
olanı yazılır.
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Böylelikle malın ihracı ve ithali ile ilgili masraflardan hangilerinin alıcı, hangilerinin
ise satıcı tarafından karşılanacağı belirlenmiş olur. Örneğin, sözleşmede teslim yeri olarak
FCA, Ankara şeklinde bir ibare yer alıyorsa; bu durumda satıcının malı Ankara’da belirlenen
bir noktada nakliye aracına (örneğin: kamyona) yüklediği ana kadar yapılan masraf ve
rizikolar satıcıya ait olacaktır.
Öte yandan, sözleşmede, malın teslim zamanı (veya zamanları) özellikle
belirtilmelidir. Satıcı, belirlenen zamanda alıcıya malı teslim etmelidir.

1.2.7. Ödeme Şekli
Satıcı, alıcı ile yaptığı sözleşmeye istinaden belli bir miktar ve kalitedeki malı alıcıya
sevk ederken alıcı da bu malın bedelini ödeme yükümlülüğü altına girmektedir. Bu nedenle,
mal bedelinin satıcıya, alıcı tarafından ne şekilde ödeneceği sözleşmede belirtilmelidir.

1.2.8. Ödeme Yeri ve Zamanı
Sözleşme konusu malın bedelinin ödenme yeri ve zamanı sözleşmede ödeme şeklinin
saptanmasıyla kesinlik kazanır. Örneğin: peşin ödemede; satıcı malı sevk etmeden mal
bedelini alabileceği gibi mal mukabili ödemede satıcı malları sevk etmekte, alıcı malları
gümrükten çekip sattıktan sonra mal bedelini satıcıya transfer etmektedir.

1.2.9. Lisans ve İzinler
Sözleşmenin tarafları, ihracat işleminin herhangi bir ihracat veya ithalat lisansının
alınmasını gerektirip gerektirmediğini; lisansların alınmasından kaynaklanan masrafların kim
tarafından karşılanacağı açıklığa kavuşturulup, sözleşmede belirtilmelidir.

1.2.10. Ürünün Garantisi
İhraç edilecek ürünün garantisinin hangi koşullarda geçerli olacağı ve garanti süresi
sözleşmede belirtilmelidir.

1.2.11. Sigorta
Sözleşmede nakliye sırasında meydana gelecek kayıp ve hasarlara karşı sigorta
yaptırılacak ise bu sigortanın kim tarafından yapılacağı ve kapsamı belirtilmelidir.

1.2.12. Mücbir Sebepler (Fors Majör)
Uluslar arası ticarette öyle durumlar vardır ki bu durumların ortaya çıkmasından
kaynaklanan nedenlerden dolayı taraflar sözleşme hükümlerini yerine getiremezlerse de
sorumlu sayılmazlar. İşte bu durumlara mücbir sebepler (fors majör) denir. Örneğin, doğal
afetler, savaş, ülkeler arası siyasal gerginlik gibi nedenler fors majör (mücbir sebepler)
arasında yer alır.
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Sözleşmede mücbir sebepler olarak belirtilecek bu durumlardan herhangi birinin
ortaya çıkması sonucu, tarafların sorumluluklarını yerine getirmemesi ilgili tarafı sözleşme
şartlarını yerine getirmemiş durumuna düşürmeyecektir.

1.2.13. Teslimde Gecikme
Sözleşmede fors majör dışındaki nedenlerle teslimatın gecikmesinden kaynaklanacak
zararın nasıl tazmin edileceği belirtilmelidir.

1.2.14. Uygulanacak Hukuk
Taraflardan birinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi
durumunda hangi ülke hukuk kurallarının geçerli olacağı sözleşmede belirtilmelidir.
Taraflar isterlerse mahkeme yerine anlaşmazlık durumunda ICC nin veya başka bir
kişi ya da kurumun tahkimine başvurmayı da kararlaştırabilirler. Tahkime gitme durumunda,
anlaşmazlığın çözüme kavuşturulması daha az bir zaman alacaktır. Sözleşmede tahkime
gidebileceğine ilişkin bir madde olmasa dahi taraflar, uyuşmazlık halinde aralarında
yapacakları bir sözleşme ile tahkime gidebilirler

1.2.15 Tarafların İmzası
Sözleşme taraflarca imzalanmalı, böylelikle tarafların sözleşmenin terim ve koşulları
üzerinde anlaştıkları belgelenmelidir.
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Satış Sözleşmesi Örneği
(Sellıng Agreement)
No. (Sözleşme No)
Date (Sözleşme Tarihi)
Açık Ticaret Unvanı-Açık Adresi

Seller (Satıcı)

Açık Ticaret Unvanı-Açık Adresi

Manufacturer (İmalatçı)

Açık Ticaret Unvanı-Açık Adresi

Buyer (Alıcı)
Description (Mal tanımı)
Price (Fiyat)
Quantity (Miktar)

Toplam

Total

Toplam FOB

Total (FOB)

(By Ship / Truck / Airplane / as Orders..
gibi)

Shipment (Sevkiyat)

Banks

Cash Against Goods/Documents –sight /
peşin veya deferred / vadeli olduğu
belirtilecek, vadeli ise vade sevkiyattan
sonra 60, 90...180 gün gibi ayrıca
belirtilecek.)
(Not : Peşin işlemlerde firmalar 180 güne
kadar vadeli bono düzenleyebilirken, vadeli
işlemlerde vade yapısına uygun ancak 180
günü aşmayan vadeli bono düzenlerler.)
Vesaikin ibraz edileceği alıcının bankası,
ticaret unvanı, adresi

Validity of This Agreement

Geçerlilik Süresi (Five months, six
months..vb. gibi)

Payment (Ödeme)

Varsa özel koşullar

Special Conditions

Şekil 1. 1: İhracat Sözleşmesi Örneği
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UYGULAMA
FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
 Kimlerin ihracatçı olacağını öğreniniz

 İhracatçı olma şartlarını sıralayınız.

 Sözleşmeye imza koyacak, firmaların ve
yetkililerinin isimlerini yazınız

 Sözleşmeye tarafları yazınız.

 İhraç malı ile ilgili, miktar, fiyat, sigorta,
garanti, gözetim bilgilerini yazınız.

 Sözleşmeye mal veya hizmet bilgilerini
yazınız.

 Teslim şekli olarak İncotermslerden
uygun olanını yazınız.
 Teslim zamanını açık olarak yazınız

 Teslim şekli ve zamanını yazınız.

 Ödemenin hangi şekilde yapılacağını ve
ödeme zamanını açık olarak yazınız

 Ödeme şekli ve zamanını yazınız.

 Uyuşmazlıkların tahkim yolu ile
çözülmesi taraftarı iseniz tahkim
kurallarını açık olarak yazınız.

 İlgili tahkim kurallarını yazınız.

 Sözleşmeyi tarafların yetkililerine
imzalatınız

 Sözleşmeyi imzalatınız.

 Sözleşmeyi iki adet düzenleyerek, her iki
tarafa birer nüsha veriniz.

 Sözleşmenin birer nüshasını taraflara
teslim ediniz.
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UYGULAMALI TEST
Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız beceriyi aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçeği

Evet

Hayır

İhracatçı olma şartlarını öğrendiniz mi?
Sözleşmeye tarafları yazdınız mı?
Sözleşmeye mal veya hizmet bilgilerini yazdınız mı?
Teslim şekli ve zamanını yazdınız mı?
Ödeme şekli ve zamanını yazdınız mı?
İlgili tahkim kurallarını yazdınız mı?
Sözleşmeyi taraflara imzalattırdınız mı?
Sözleşmenin birer nüshasını taraflara teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretli ise faaliyete geri dönerek tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI
1.

Bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan malların ve hizmetlerin başka
ülkelere satılması/gönderilmesine …………………… denir.

2.

Hangisi ihracata başlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır?
A) İhracat yapma amacı ve çalışanları ihracat konusundaki bilgi ve deneyimleri
sorgulanmalıdır
B) İhracat yapılacak dış pazarlar belirlenmeli ve bu pazarlardaki özel durumlar
araştırılmalı
C) Hedef pazardaki rakipler hakkında ayrıntılı araştırma yapılmalı
D) Hepsi

3.

Aşağıdakilerden hangisi ihracat yapmak için gerekli şartlardan değildir?
A) İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olmak,
B) Sermayesi 1.000.000 TL den az olmamak,
C) İhracat yapacak kişi tacir ise ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olmak,
D) Joint-venture ve konsorsiyumların tek vergi numarası mükellefi olduğunu
gösteren ortaklık sözleşmesini ihracatçı birliğine vermeleri.

4.

İhracat sözleşmesi ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Firmalar genellikle hazır formları ihracat sözleşmesi olarak kullanmaktadırlar
B) İhracat sözleşmesi, taraflarca belirtilen hususları açık olarak içermelidir
C) Mutlaka yazılı olmalıdır
D) Sözleşme imza yetkisi olanlarca imzalanmalıdır

5.

Aşağıdakilerden hangisi ihracat sözleşmesinde bulunması gereken hususlar arasında
yer almaz?
A) İhracat yapılacak firmanın mali durumuna ilişkin bilgiler
B) Malın cinsi ve özellikleri
C) Malın teslim yeri ve zamanı
D) Uygulanacak Hukuk

6.

Aşağıdakilerden hangisi ihracat sözleşmesinde bulunması gereken hususlar arasında
yer almaz?
A) Ürünün garantisi
B) Sigorta c)
C) Nakliyecinin adı
D) Lisans ve izinler
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7.

8.

İhracat sözleşmesinde malın cinsi ve özellikleri ile ilgili hangisi belirtilmek gerekmez?
A) Ürünün adı
B) Uluslar arası standartları
C) Ürünün boyutları
D) Üretici firma
İhracata konu olan malların fiyatları ihracat sözleşmesine ………………… ve
…………………….. yazılmalıdır.

9.

İhracat sözleşmelerinde malın teslim yeri açıkça yazılmak yerine ………………..
uygun olanı yazılır.

10.

Sözleşmede ödeme şeklinin belirtilmesinin temel amacı nedir?
A) Ödeme yeri ve zamanı, ödeme şeklinin saptanmasıyla kesinlik kazanır
B) Ödeme şekli belirtilmemiş sözleşme hükümsüz sayılır
C) İhracatçı firmanın ödeme dengesini oluşturmasına yardımcı olmak için ödeme
şekli belirtilir.
D) İhracatları ödeme şekline göre ayırtmak için gereklidir.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme
faaliyetine geçiniz.

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Bu
faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz. Yanlış cevaplandırdığınız
sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

12

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
ÖĞRENME FAALİYETİ-

AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile; ihracatın yapılacağı ülkeye, ihraç edilecek ürüne ve ihraç
şekline göre prosedürlerin neler olduğunu öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:



Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi gibi
dış ticarete yön veren kurum ve kuruluşların web sayfalarını ve kütüphanelerini
ziyaret ederek, ihracat prosedürleri hakkında bilgi edininiz.
Çevrenizde ihracat yapan bir işletmeyi ziyaret ederek, ihracat aşamasında hangi
izinleri aldıklarını ve hangi belgeleri düzenlediklerini öğreniniz.

2. İHRACAT PROSEDÜRLERİ
İhracat ile ilgili yapılması gereken işlemler ve düzenlenmesi gereken belgeler;




İhracat yapılacak ülkeye,
İhracat şekline,
İhraç edilecek ürüne göre değişmektedir.

İhracat gerçekleştirilmeden önce yukarıda saydığımız üç durumun da gözden
geçirilerek ihracatın gerçekleştirilmesi için izlenmesi gerekli prosedürler belirlenmeli ve
aşama aşama izlenmelidir.

2.1. İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler


Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelere yapılacak ihracatta,



EFTA ülkelerine (İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ) ve Serbest Ticaret
Anlaşmaları (STA) kapsamında yapılacak ihracatta,



Genel Preferanslar Sistemi (GSP) kapsamında Türkiye’ye tavizli gümrük
oranları uygulayan ülkelere yapılacak ihracatta,



BM (Birleşmiş Milletler) kararlarına göre ambargo uygulanan ülkelere ihracatta,



Tek Taraflı olarak ambargo uygulanan ülkelere (Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi) yapılacak ihracatta,



Türk ihraç ürünlerine kota uygulayan ülkelere yapılacak ihracatta,
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Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine
ilişkin aramızda “özel hesap” bulunan ülkelere yapılacak ihracatta,



İki ve çok taraflı kredi anlaşmalarımızın bulunduğu ülkelere bu kapsamda
yapılacak ihracatta,



Sınır ticaret merkezleri kapsamında yapılacak ihracatta düzenlenmesi gereken
belgeler, müracaat edilecek kurum ve kuruluşlar ile işlemlerde izlenmesi
gereken prosedürler değişmektedir.

2.1.1. Avrupa Birliği’ne (AB) Üye Ülkelere Yapılacak İhracat ve Gümrük
Birliği
Gümrük Birliği, en genel ifadeyle Türkiye ile AB arasındaki ticarette mevcut gümrük
vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü eş etkili tedbirin kaldırıldığı;
Ayrıca, birlik dışında kalan üçüncü ülkelere yönelik ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir
ekonomik entegrasyon çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Gümrük Birliği ile;


Sanayi ürünlerinin taraflar arasında (Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasında)
serbest dolaşımı öngörülmektedir.



AB kaynaklı sanayi ürünlerinin ithalatında uygulanan Gümrük Vergileri, eş
etkili vergiler ve Toplu Konut Fonu kaldırılmıştır.



Üçüncü ülkelerden sanayi ürünleri ithalatında topluluk tarafından Ortak Gümrük
Tarifesi (OGT) uygulanmaktadır.



İşlenmiş tarım ürünleri de Gümrük Birliği kapsamında yer almaktadır. Söz
konusu ürünlerin ithalatında, topluluk sistemi ile uyumlu olarak oluşturulan yeni
mevzuat çerçevesinde, gümrük vergisi ve toplu konut fonu (tarım payı) bütün
ülkeler kaynaklı ürünler için uygulanırken, gümrük vergisi oranı (sanayi payı)
sadece üçüncü ülkeler menşeli ürünlerde uygulanmaktadır.



Tarım ürünlerinin serbest dolaşımının sağlanması, Türkiye’nin, topluluğun ortak
tarım politikasına uyumu ertesinde mümkün olabilecektir. Avrupa Birliği’ne
yönelik tarım ürünleri ihracatında EUR.1 belgesi düzenlenmektedir.

Türkiye ile AB arasındaki ticarette, malların karşılıklı olarak tanınan tavizlerden
yararlanmaları A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesine bağlıdır. A.TR Dolaşım Belgesi;
yalnızca Türkiye’den AB’ye veya AB’den Türkiye’ye doğrudan nakledilen eşya için
düzenlenen ve Türkiye ya da AB’de serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-AB Gümrük
Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, odalar tarafından
düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen bir belgedir.
ATR Dolaşım Belgesi, eşyanın Gümrük Birliği, gümrük bölgesinde serbest dolaşımda
olduğunu belgelemekle birlikte, menşeini ispat edici değildir. Çıkış gümrüğünde vize
ettirildiği tarihten itibaren 90 gün içinde varış gümrüğüne ibraz edildiğinde ithalatçı ülke
gümrüklerinde vergi indirim hakkı sağlayan belgedir.
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Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinde, Türkiye ile topluluk arasında
parafe edilen serbest ticaret anlaşması kapsamı ürünlerin ticaretinde EUR.1 belgesi
düzenlenecektir.

Resim 2.1: A.TR. dolaşım belgesi ön yüz
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Resim 2.2: A.TR. dolaşım belgesi arka yüz
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2.1.2. Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) Kapsamında Yapılacak İhracat
Serbest ticaret anlaşmaları, karşılıklı ticaretin gelişmesi ve buna bağlı olarak taraflar
arasında adil bir rekabet şartlarının meydana getirilmesi, ikili ilişkilerin daha iyi düzeylere
çıkarılması, karşılıklı ekonomik çıkarların kollanması ve yerel ya da küresel anlamda
ekonomik faaliyetlerin sistematik olarak düzenlenmesini sağlamak amacıyla yapılır.

Resim 2.3: Serbest ticaret anlaşmaları ticaretin karşılıklı gelişmesini sağlar

Serbest Ticaret Anlaşmalarının amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:


AB’nin ortak ticaret politikasına uyum,



İhracatın ülke ve madde bazında çeşitlendirilmesi,



Anlaşma imzalanan ülke pazarında diğer tercihli ülkeler ile eşit koşullara sahip
olunması,



Girdi maliyetlerinin düşmesinin ortaya çıkaracağı rekabet avantajı,



Avrupa menşe kümülâsyonuna dahil olmak ve bu kapsamda ortaya çıkacak yeni
ticaret imkânlarından yararlanmak.

Serbest ticaret anlaşmaları gereğince, ihracat konusu olan ürünlerin menşe statülerinin
onaylanması EUR 1 Dolaşım Sertifikası ile sağlanmaktadır.
EUR.1 Dolaşım Sertifikası EFTA (İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ) ülkeleri,
Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olan diğer ülkeler ile ticarette ve
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde imzaladığı anlaşma kapsamı ürünlerin
ticaretinde düzenlenen belgedir.
EUR.1 Dolaşım Sertifikası, sertifikası muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları
çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, ihracatçı tarafından doldurulduktan sonra Ticaret /
Sanayi Odaları tarafından gerekli kontroller yapılarak tespit edilen ve gümrük idaresince vize
edilmesini müteakip geçerli olan menşe ispat belgesi olup aramızda tercihli ticaret anlaşması
olan ülkelerle yapılan ticarette indirimli tarifeden yararlanmayı sağlar.
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Aşağıdaki
gösterilmektedir:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

tabloda,

akdedilen

Anlaşmaların

imza

ve

yürürlük

tarihleri

Ülke
EFTA Ülkeleri
İsrail
Romanya
Litvanya (*)
Macaristan (*)
Estonya (*)
Çek Cumhuriyeti (*)
Slovak Cumhuriyeti (*)
Bulgaristan
Polonya (*)
Slovenya (*)
Letonya (*)
Makedonya
Hırvatistan
Bosna ve Hersek

İmza Tarihi
10 Aralık 1991
14 Mart 1996
29 Nisan 1997
2 Haziran 1997
8 Ocak 1997
3 Haziran 1997
3 Ekim 1997
20 Ekim 1997
11 Temmuz 1988
4 Ekim 1999
5 Mayıs 1998
16 Haziran 1998
7 Eylül 1999
13 Mart 2002
3 Temmuz 2002

Yürürlüğe Giriş Tarihi
1 Nisan 1992
1 Mayıs 1997
1 Şubat 1998
1 Mart 1998
1 Nisan 1998
1 Temmuz 1998
1 Eylül 1998
1 Eylül 1998
1 Ocak 1999
1 Mayıs 2000
1 Haziran 2000
1 Temmuz 2000
1 Eylül 2000
1 Temmuz 2003
1 Temmuz 2003

Filistin Yönetimi

20 Temmuz 2004

1 Haziran 2005

25 Mayıs 2004

1 Temmuz 2005

Tunus Cumhuriyeti
17
18 Fas Krallığı
19 Suriye Arap Cumhuriyeti

7 Nisan 2004
22 Aralık 2004

(*) Litvanya, Macaristan, Estonya, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri, Polonya, Slovenya
ve Letonya 1 Mayıs 2004’ten itibaren AB’ne tam üye olduklarından, anılan ülkelerle
akdedilen STA’lar 30 Nisan 2004 itibariyle karşılıklı olarak feshedilmiştir. Bu itibarla, 1
Mayıs’tan itibaren söz konusu ülkelerle ticari ilişkilerimiz gümrük birliği temelinde
yürütülecektir.
Hâlihazırda, Mısır ve Lübnan, Arnavutluk ve Faroe Adaları ile müzakereler devam
etmekte olup, STA müzakerelerini başlatmak üzere, 2000 ve 2001 yıllarında taslak STA
metinleri gönderilen Ürdün ve Cezayir ile müzakereler ise, söz konusu ülkelerin talebimize
henüz olumlu yanıt vermemesi nedeniyle başlamamıştır. Ayrıca, STA sürecinin başlatılması
için Meksika’ya Mayıs 2000’de taslak STA metni gönderilmiş, ancak bu ülke ile
müzakereler henüz başlamamıştır.
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Eur-1 Dolaşım Belgesi

Resim 2.4: EUR-1 Dolaşım belgesi ön yüz
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Resim 2.5: EUR-1 dolaşım belgesi arka yüz
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2.1.3. Genel Preferanslar Sistemi (GSP) Kapsamında Türkiye’ye Taviz Tanıyan
Ülkelere İhracat
Genişletilmiş Preferanslar Sistemi; gelişmekte olan ülkelerin bazı ihraç mallarına
gelişmiş ülkeler tarafından karşılıksız ve ayırım gözetmeksizin imtiyaz (ayrıcalık)
tanınmasına olanak sağlayan bir düzenlemedir.
Tavizlerden yararlanılması için ihracatın ilgili ülkelerden birine yapılması ve ürünün o
ülkenin taviz tanıdığı GSP listesinde yer alması gerekmektedir.
Genel Preferanslar Sisteminin sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanılması
için preferans tanıyan ülkelere yapılacak ihracatta, FORM A adı altında Özel Menşe
Şahadetnamesi düzenlenir. Bu belge; Rusya, Japonya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda,
Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan ve A. B. D. gibi ülkeler için düzenlenmektedir.
Belgenin tanımında aranacak en önemli konu menşe kriteridir. Dört nüsha olarak
eksiksiz ve usulüne uygun olarak doldurulan özel menşe şahadetnameleri odalarca beyan
tasdiki işlemine tabi olmaktadır. Odalarca düzenlenmesinden sonra bir yazı ekinde Dış
Ticaret Müsteşarlığı’na ve Bölge Müdürlüğüne gönderilmektedir. Buralardan da alınan
onaydan sonra iki örneği ihracatçıya geri verilmektedir.
Rusya Federasyonuna GSP kapsamında yapılan ihracatta menşe şahadetnamesinin
DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü tarafından 23 numaralı kaşe
ile onaylanması gerekmektedir. Avustralya ve Yeni Zelanda için resmi tasdik
gerekmemektedir.
ABD’ye yapılacak ihracatta GSP’den yararlanabilmek için aşağıdaki koşullar yerine
getirilmelidir.


İhraç edilecek ürünün Gümrük İstatistik Tarife Pozisyon (GTİP) numarasının ilk
sekiz rakamının GSP listesinde yer alması gerekmektedir.



ABD’li ithalatçı ilgili ürünü sizden ithal ettiği takdirde gümrük vergisi
ödemeyeceğini bilmelidir.



Ürünün değerinin en az %35’i Türkiye kaynaklarınca üretilmiş olmalıdır.



GSP listesinde olan ürününün Rekabet İhtiyacı Limitine (Rekabet İhtiyacı Limiti
bir tavanı ifade etmektedir. Söz konusu limitin geçilmesi halinde herhangi bir
ülke üründe otomatik olarak GSP uygulamasını kaybedebilmektedir) maruz
kalıp kalmadığı kontrol edilmelidir.



İhraç işlemleri sırasında GSP listesinde yer alan ürünün GTİP numarasının
önüne “A” işaretinin konulması gerekmektedir.



İhracat ürünü ABD’ye doğrudan sevk edilmelidir.



Belgelerde nihai varış noktası olarak ABD gösterilmelidir.
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Resim 2.6: Menşe şahadetnamesi form a örneği
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2.2. İhracat Şekline Göre İşlemler
Türkiye'nin İhracat Rejimi Kararı ve buna bağlı diğer mevzuatlarda ihracat üç grup
altında ele alınır:




Kayda bağlı ihracat
Özelliği olan ihracat
Özelliği olmayan ihracat

İhracat ya da ihracat için üretim yapan firmalar yapacakları ihracatın bu gruplardan
hangisinde yer aldığını bilmeleri gerekir. Yapılacak bir ihracatın bu gruplardan hangisinde
yer alacağı ise aşağıdaki hususlardan biri ya da birkaçı tarafından belirlenir:





İhraç edilecek malın cinsi,
İhracatın yapılacağı ülke,
Kararlaştırılan ödeme şekli,
Kararlaştırılan ticaret şekli.

2.2.1. Kayda Bağlı İhracat
Bazı malların ihracatındaki gelişmelerin hükümet makamları (Dış Ticaret
Müsteşarlığı) tarafından yakından takip edilmesi gerekir. Bunun nedenlerini şöyle
sıralayabiliriz:




Takip konusu malların ticaret politikaları açısından taşıdığı stratejik önem,
Uluslararası anlaşmalar dolayısıyla Türkiye'nin yükümlülüklerini ne ölçüde
yerine getirdiğini takip etmek,
Türk firmalarının ticari menfaatlerini daha etkin koruyabilmek.

Kayda Bağlı İhracat Listesi kapsamında yer alan malların ihracatında ihracatçılar,
gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat etmektedir.
Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük
idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya vermektedir.
İhracatçılar, birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamesi ile
birlikte 90 gün içinde ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat etmelidirler.
Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan,
kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracına ait kayıtların süresi Müsteşarlık (DTM)
tarafından belirlenmektedir.
İhracat Resmi Kararı'na göre aşağıdaki ihracatlar kayda tabidir:
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İhracatında DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kesilen mallar: Fındık ve
ham deri ihracatında, bu ürünlerin işlendikten sonra ihracını teşvik etmek veya işlenmemiş
halde düşük bir katma değerle ihraç edilmesini önlemek amacıyla ihracat miktarları
üzerinden belirli bir fon alınıyor. Bu ürünleri ihraç eden firmalar, gerekli fon miktarını DFİF
hesabına yatırmak zorundadır.
İhracatında DFİF’ ten prim ödemesi yapılan mallar: Zaman zaman bazı tarım
ürünlerinin ihracatı için DFİF kaynağından teşvik veriliyor. Bu teşviklerin yürürlükte olduğu
dönemlerde, desteklenen ürünlerin ihracatı kayda tabi tutulur.
Özel hesaplar çerçevesinde ihracat: Polonya ve Çek Cumhuriyetlerine yapılan
ihracatların bedelleri, bu ülkelerden döviz olarak getirilmeyip, bedelin iki ülke merkez
bankaları arasında kurulmuş özel hesap ilişkisi çerçevesinde T.C Merkez Bankası’ndan tahsil
edilmesi mümkündür.
Böyle bir bedel tahsili için, Polonya veya Çek alıcılarla Türk satıcıların, bedelin özel
hesaplardan tahsil edileceği üzerinde anlaşmış olmaları ve bu hükmün akreditifte edilmiş
olması gerekir. Doğal olarak böyle bir anlaşmanın yapılması için, ilgili tarafların (özellikle
Polonyalı veya Çek alıcıların) kendi ülkelerindeki kamu otoritelerinden gerekli ön izni almış
olmaları ve ona göre akreditif açtırmaları gerekiyor.
Polonyalı veya Çek alıcılarla Özel Hesap kapsamda anlaşma yapmış olan firmaların,
akreditif ve başvuru formu ile birlikte bağlı bulundukları ihracatçı birliği genel sekreterliği
vasıtasıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan gerekli izni aldıktan sonra fiili ihracat işlemlerine
başlamaları gerekiyor.
Rusya Federasyonu ile yapılan doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat: İhracat
bedelinin Rusya Federasyonu ile yapılan Doğalgaz Anlaşması çerçevesinde, bu hesaptan
yurda getirilmesine imkân veren bir özel hesap uygulamasıdır.
Rusya Federasyonu'na ihraç ettiği malların bedelini bu hesaptan yurda getirmek
isteyen firmaların, Rus alıcılar ile bu konuda anlaşmaya varmaları ve bu hususun akreditif
metnine yansıtılmış olmasını sağlamaları gerekir. Doğal olarak, Rusya Federasyonunda
yerleşik ithalatçının da bu konuda kendi hükümet organlarının onayını almış olma
zorunluluğu bulunuyor.
Rus alıcıları ile bu kapsamda anlaşma yapmış olan Türk firmaları, açılmış olan
akreditifle birlikte bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine başvurmak
suretiyle Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan gerekli izni aldıktan sonra fiili ihracat işlemlerine
başlayabilirler.
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Kota kapsamındaki ürünlerin ihracı: Belirli tekstil ve hazır giyim ürünleri ABD ve
Kanada'ya ihracı bu ülkelerle yapılan iki taraflı anlaşmalar çerçevesinde kotaya tabidir
Kota kapsamındaki ürünleri bu ülkelere ihraç etmek isteyen firmalar, ABD'ye
ihracatta yabancı faturalarını, Kanada'ya ihracatta ise İhracat Bilgi Belgesi'ni bağlı
bulundukları ihracatçı birliğine onaylatarak kendilerine kota tahsisatı yaptırmalıdırlar. Kota
kapsamındaki ürünlerle iştigal eden firmaların kota mevzuatı konusunda geniş bir bilgi
birikimine sahip olmaları gerekir.
Kayda bağlı diğer ihracat türleri:


Birleşmiş Milletler tarafından ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere yapılan
ihracat,



Bitkisel ve hayvansal ürünlerin ekolojik metotlarla üretilmesine ilişkin
yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz ürünlerin ihracatı,



İşlem görmemiş veya işlem gördüğü halde dökme veya varille satılan zeytinyağı
ihracatı,



Meyan kökü ihracatı,



Ham lüle taşı ve taslak pipo ihracatı,



Orijinal bağırsak, canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,



Dökme halde kapya cinsi kırmızıbiber (konik biber),



Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,



Blok mermer,

2.2.2. Özelliği Olan İhracat
Bazı ihracat işlemleri, ihracat bedeli dövizlerin yurda getirilmesi ve ticari
operasyonların yapılışı açısından önem taşır. Bu ihracat türleri ve bunlarla ilgili olarak
firmaların dikkat edeceği hususlar şunlar:

2.2.2.1. Kredili İhracat
İhracat Yönetmeliği çerçevesinde kredili ihracat, iki ve çok taraflı kredi anlaşmaları
dışında kalmak kaydıyla ihracat bedelinin Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı’nda
öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine olanak tanıyan ihracat türüdür.
Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracaatlar mal cinsi, ödeme planı ve ödeme süresini
içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte ihracatçı birliklerine
yapılmaktadır.
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Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlık tarafından getirilebilecek
düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri Müsteşarlığın görüşü
alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde
belirtilen esaslar dâhilinde doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.
Kredili ihracat süresi tüketim mallarında 2 yıl, yatırım mallarında 5 yıldır. Ancak, bu
süreleri aşan kredili ihracat talepleri Müsteşarlık tarafından neticelendirilir.
Kredili ihracat taleplerinin uygun görülmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük
beyannamesi üzerine kredili ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır.
Kredili ihracatta telgraf, teleks veya faksla sözleşme yapılamaz.
Kredi sözleşmeleri şu özellikleri taşımalıdır:


Satıcı ve alıcı firmaların unvan ve adresleri sözleşmede belirtilmeli.



Alım satım konusu malın tanımı, tipi, kalitesi, standardı, miktarı, birim fiyatı ve
toplam değeri belirtilmeli



Kredi vadesi ve taksit sayısı dayanıksız tüketim malları için en çok iki yıl
dayanıklı tüketim malları ve yatırım malları için ise en çok beş yıl olmalı

İhracatçı firmalar, kredi sözleşmesini düzenlerken, alacaklarını garanti altına
alabilmek için, kredi kapsamındaki ihracatlarına karşılık, muteber bir bankanın garantisini de
şart koşabilirler veya alıcılarından banka avalli poliçeler talep edebilirler.

2.2.2.2. Konsinye İhracat
Malların kesin olarak satılmadan yurt dışına gönderilmesine, bir yıllık satış süresi
tanınmasına, bu süre içinde toptan veya perakende olarak satılan mal bedeli dövizlerin kesin
satışı müteakip, kambiyo mevzuatının verdiği süre içinde Türkiye'ye getirilmesine ve
satılamayan malların vergisel yükümlülüklere takılmadan geri getirilmesine imkân veren bir
ihracat türüdür.
Konsinye ihracatın şu faydaları şunlardır:


Firmaları, ihracat bedeli dövizleri yurda getirme süresi ile ilgili sınırlamadan
kurtarır. Malların belirli bir pazarda satış şansı olup olmadığını en az masraf ve
formalite ile deneme şansı sağlar.



Satılmayan malların Türkiye'ye geri getirilişinde gümrük vergisi ve KDV gibi
vergi yükleriyle karşılaşılmamasını sağlar.



Yabancı alıcıların iflası veya varlıklarının haciz edilmesi durumunda, ihracatçı
firmaları zarara uğramaktan kurtarır (Konsinye satışlar emanet bırakılan mal
niteliği taşıyor).



Emanet varlıkların haczedilmesi veya iflas masasına dâhil edilmesi söz
konusuolmaz.
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Mallarını konsinye olarak ihraç etmek isteyen firmaların doğrudan bağlı
bulundukları ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine başvurmaları gerekir.
İhracatçı birlikleri, kendi inisiyatiflerinde olan konsinye ihracat izinlerini
doğrudan, madde politikaları açısından önem taşıyan ürünler için gerekli izinleri
ise Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın görüşünü almak suretiyle verirler. Gümrük
beyannamelerinin konsinye olarak tanzim edilmesi ve ihracatçı birliğine
verilmesi ile başvuru yapılmış sayılır.

2.2.2.4. İthal Edilmiş Malların İhracı
Türkiye’ye yasal olarak ithal edilmiş ve ithalatla ilgili vergileri ödenmiş olan malların
ihraç edilmesi mümkündür. Bu tür mallar ihraç edilirken bunlar için ‘Türk menşe
şahadetnamesi’ verilmez. Ancak, AB ülkeleri veya Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması
imzalamış olduğu ülkelere yapılan ihracatlarda, ATR veya EUR-1 belgesi düzenlenerek
gümrük idarelerine vize ettirilmesi gerekir.
İhracat esnasında, malların ithal edildiğini gösteren belgelerle bunların vergilerinin
ödenmiş olduğunu gösteren belgelerin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.

2.2.2.4. Transit Ticaret Kapsamında İhracat
Malların bir ülkeden alınıp bir başka ülkeye satılması şeklinde bir ticareti ifade eder.
Transit ticarette konu olan malların Türkiye'ye ithal edilmesi ve serbest dolaşıma girmesi söz
konusu değildir.
Mallar satın alındığı ülkeden doğrudan satıldığı ülkelere sevk edilir. Ancak, bu tür
malların Türkiye'de bir antrepoya getirilmesi, antrepoda bir süre kalması, hatta ambalaj
değişikliği gibi basit işlemlere tabi tutulması mümkündür. Örneğin, bir Türk firması
Almanya’dan satın aldığı bir makineyi Türkiye'ye ithal etmeden Türkmenistan'da yerleşik bir
firmaya satarsa, bu işlemi transit ticaret kuralları çerçevesinde yapması gerekir
Transit ticaretin Türkiye'yi ilgilendiren yönü para hareketleridir. Türkiye'de transit
ticaret yapan kişi ya da firma muhtemelen malı satın aldığı ülkeye alış bedeli kadar döviz
transfer edip, malın satış bedeli kadar dövizi ise satışın yapıldığı ülkeden Türkiye'ye
getirecektir. Komisyon ve transfer giderleri çıktıktan sonra kalan pozitif bakiye ise transit
tacirinin karını oluşturur. Bazı transit ticaret uygulamalarında, transit tacirinin karını
oluşturan net bakiyenin Türkiye'ye getirilmesi söz konusu olabilir.
Transit ticaret bağlantısı yapan Türk firmaları, transitten doğan karlarını Türkiye’ye
yasal olarak getirebilmeleri için, transit ticaret formalitelerini yerine getirmek zorundadırlar.
Bunun için yapacakları iş, transitle ilgili para hareketlerine aracılık yapacak olan bankayı
belirleyerek kendisi ile temasa geçmelidirler.
Transit ticaretin özellikleri şunlardır:


Türkiye'ye bir mal ithalatı söz konusu olmadığından ithalat formaliteleri ve
ithalatla ilgili vergisel yükümlülükler mevcut değildir.
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Benzer şekilde, Türkiye'den bir mal çıkışı olmadığından ihracat formaliteleri de
mevcut değildir.



Transit ticarete konu olan malların, Türkiye üzerinden geçmesi ve geçici bir süre
gümrük makamlarının izni altında antrepolarda depolanması istenilmedikçe,
gümrük beyannamesi düzenlenmesine gerek yoktur. Ancak, transit tacirinin
malların çıkış ülkesinden sevk edilmesi ve varış ülkesine ithal edilmesi ile ilgili
formalitelerle yakından ilgili olduğu, bu yüzden hem malların çıkış ülkesi hem
de varış ülkesinin dış ticaret rejimini yakından takip etmesi gerektiği hususu
unutulmamalıdır.

2.2.2.5. Bağlı Muamele veya Takas Yoluyla İhracat
Bağlı muamele ve takas, ihraç veya ithal edilen mal, hizmet veya teknoloji transferi
bedelinin; kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji transferi veya kısmen döviz ile
karşılanmasını ifade etmektedir.
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 muamele veya takas anlaşmasının; ithal ve ihraç edilecek malların cinsi,
standardı, kalitesi, teslim şekli, teslim yeri, birim ithal ve ihraç fiyatları, değer tutarları ve
anlaşmanın geçerlilik süresini içermesi gereklidir.
Bağlı muamele veya takas konusu karşılıklı ödemelerin mal veya kısmen nakit
ve/veya ölçülebilir olması kaydıyla hizmet ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bağlı
muamele veya takas izinlerinin süresi, 6 ayı aşmamak kaydıyla firmanın yaptığı anlaşmada
yer alan süre kadardır. Bu süre, bitiminden önce başvurmak kaydıyla izni veren merci
tarafından iki yıla kadar uzatılabilir.

2.2.2.6. Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat
Malların mülkiyeti devredilmeden yurt dışındaki firma ya da kullanıcılara kiraya
verilmesi durumunda söz konusudur. Kiralama süresinin bitiminde, kiralanan malların
ülkemize geri getirilmesi gerekir. Bu tür işlemlere ticari kiralama yolu ile ihracat denilir.
Burada ihraç edilen şey malın kendisi değil, maldan sağlanan hizmettir. Ancak, bu
hizmetin satılabilmesi için kiralama konusu malların yurt dışına çıkartılması gerekiyor.
Örneğin, hasat mevsimlerinde biçerdöverlerin, hac mevsimlerinde uçak vb taşıt araçlarının
veya gemilerin bu şekilde kiraya verilerek hizmetlerinin ihraç edilmesi sık sık görülen ticari
kiralama olaylarıdır
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Bir malın ticari kiralama yolu ile yurtdışına gönderilebilmesi için, ilgili firmanın bağlı
bulunduğu ihracatçı birliğinden izin alması gerekir. İhracatçı birlikleri bir yıl süre ile ticari
kiralama izni verebilirler. Firmaların başvurusu halinde ayrıca bir yıl ek süre alınması da
mümkündür.
Ticari olarak kiralanan malların kira bedelleri, kambiyo mevzuatında belirtilen süre
içinde (kiralama süresinin bitimini müteakip bir ay içinde) yurda getirilerek banka veya özel
finans kurumlarına satılmak zorundadır. Kiralama süresi dolan mallar da bu süre içinde
yurda geri getirilmelidir.
Yurt dışında kiraya verilen malların, malların fiili çıkışını müteakip kesin ihracına
karar verilirse, bununla ilgili olarak ilgili ihracatçı birliği genel sekreterliğinden izin almak
gerekir.

2.2.2.7. Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat
Ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı dışında sayılan, ülkede
geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı
veya kısmen uygulandığı, sınaî ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve
fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.
Serbest Bölgelerde Sağlanan Teşvikler ve Avantajlar;
Üretim konulu faaliyet ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge
kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliği
üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar Gelir veya Kurumlar
Vergisi’nden istisnadır.
Hazır işyeri kiralamak suretiyle üretim konusunda faaliyet gösterecek kiracı-kullanıcı
firmalar için 15 yıl, diğer konularda 10 yıl, kendi işyerini inşa etmek suretiyle üretim
konusunda faaliyet gösterecek yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30 yıl, diğer konularda ise 20
yıl süreli faaliyet ruhsatı verilmektedir.

Resim 2.9: İzmir Menemen Serbest Bölgesi
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Serbest bölgedeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır.
Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler kambiyo rejimine ve
herhangi bir izne tabi olmaksızın, yurtdışına veya Türkiye’ye transfer edilebilir.
Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler
serbest bölgelerde uygulanmaz.
Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayıldığından, serbest bölgeler ile Türkiye
arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Serbest bölge kullanıcıları
Türkiye’den KDV’siz mal ve hizmet satın alabilirler. Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer
ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz.
Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.
Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı firmalar eşit olarak
yararlanır.
Serbest bölgeler “Türkiye-AB Gümrük Bölgesi”nin parçası sayıldığından, serbest
bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda
bulunan gümrük birliği kapsamındaki ürünler A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye
gönderilebilir.
Üçüncü ülke menşeli ürünler ise ortak gümrük tarifesi ile uyumlaştırılmış Türk
Gümrük Tarife Cetveli’nde belirtilen oran üzerinden serbest bölge gümrük müdürlüğüne
gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra ATR Belgesi düzenlenerek
AB’ye gönderilebilir.

2.2.2.8. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat
Yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitlerin; üstlendikleri işlerle ilgili
her türlü makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracatına (geçici olarak yurt dışına
çıkartılmasına) ilişkin talepler ile inşaat malzemeleri ve işçilerinin ihtiyacı olan tüketim
maddelerinin kesin ihracı “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak
İhracata İlişkin Tebliğ” ile düzenlenmiştir.
Başvurular;


Yurt dışında alınan işe ait sözleşme,



Yurt dışında iş alındığını gösterir Dış Ticaret Müsteşarlığı yurt dışı teşkilatınca
veya söz konusu teşkilatın bulunmadığı ülkelerde konsolosluklarımızca
düzenlenen belge,



Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’ndan alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi ile
birlikte “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata
İlişkin Başvuru Formu”, doldurularak Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Anlaşmalar
Genel Müdürlüğü) yapılır.
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2.2.2.9. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin
İhracatı
Kimyasal maddelerin ihracatı; “Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin,
Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme”
hükümleri uyarınca düzenlenmiştir.
Kimyasal maddelerin sözleşmeye taraf olan ülkelere ihracı Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nın ( İhracat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Buna ilişkin başvurular, söz
konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği
Genel Sekreterliği’ne yapılmakta olup, Müsteşarlık ve/veya İstanbul Maden ve Metaller
İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’nce sonuçlandırılır.
İzin verilmesini müteakip, kimyasal maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili
belgelerle birlikte gümrük idarelerine tevdi süresi, temdit (önceden belirlenmiş olan sürenin
(vadenin) yeni bir zaman dilimi eklenmek yoluyla uzatılması işlemi) edilmemek üzere, izin
tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

2.2.2.10. Bedelsiz İhracat
Numune, hediye, hibe, diplomatik misyon mensuplarının zati ve ev eşyaları, turistlerin
veya bavul ticareti yapan yabancı uyrukluların yolcu beraberi olarak yanlarında götüreceği
malların yurtdışına çıkartılmasına bedelsiz ihracat denilir.
Bu tür ihracatlara bedelsiz denilmesinin nedeni, bunlarla ilgili olarak firmaların yurda
döviz getirme ve bunu banka ve özel finans kuruluşlarına bozdurma yükümlülüğünün
bulunmamasıdır.
Bedelsiz ihracatın ihracatçı ve sanayici firmalarını en çok ilgilendiren yönü, ticari
numunelerin kalıp ve desenlerin yurt dışına gönderilmesi ile ilgilidir. Firmalar yurt dışındaki
alıcılarına tanıtım ve reklam yapma amacıyla bu tür numune gönderdikleri zaman, bununla
ilgili iki sorun ortaya çıkar. Bunlardan biri, bu malların bedelsiz ticari numune kapsamında
yurtdışına gönderilmesi, ikincisi ise, malların varış ülkesinde ticari numune olarak
değerlendirilerek vergilere ve çeşitli kısıtlamalara tabi olmadan giriş yapabilmesi
durumudur.
Numune göndermek isteyen firmaların, bunların varış ülkesine hangi koşullarda
gireceğini ilgili ülke makamlarından net bir şekilde öğrenmelidirler.
Birçok ülke, miktar ve değeri ticari teamüllerle belirlenen sınırları aşmayan ve
numune olma özelliği dışında başka bir amaçla kullanım özelliği kaybedilmiş (örneğin kalıcı
bir şekilde numune damgası basılmış) malların sorunsuz olarak giriş yapmasına izin
vermektedir.
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Türkiye'den diğer ülkelere numune veya başka amaçlarla bedelsiz mal götürmek veya
göndermek isteyen firmalar, eğer bu malların değeri 10 bin doların altında ise, doğrudan
gümrük idaresine başvurmak suretiyle bu malların çıkış iznini alabilmektedirler. Bedeli 10
bin doların üzerinde olan malların yurt dışına çıkışı için ise, firmalar bağlı bulundukları
ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine başvurmalıdırlar.

2.2.2.11. Bavul Ticareti ya da Yolcu Beraberi Satış Şeklinde İhracat
Turistlere, yabancı ülkelerde ikamet eden Türk uyruklu gerçek ya da tüzel kişilere vb.
yapılan satışlar belirli koşulların yerine getirilmiş olması koşulu ile ihracat sayılarak,
bunların da ihracatın yararlandığı destek ve avantajlardan yararlanmaları sağlanmaktadır.
Bu kapsamdaki satışlar 43 ve 61 seri nolu KDV Genel Tebliğleri çerçevesinde
yapılmakta. 61 sayılı KDV Genel Tebliği kapsamında ihracat yapmak isteyen firmaların,


Öncelikle bu tebliğde belirtilen koşullara uymaları,



Bağlı bulundukları vergi dairesinden İzin Belgesi almaları,



Bu kapsamdaki satışlarını Tebliğle şekli ve usulü belirlenmiş Özel Fatura'lar
kapsamında yapmaları,



Bu faturaların, malların fiilen çıkışının yapıldığı gümrük idaresine kadar
mallarla birlikte refakat etmesi ve ilgili gümrük idaresi tarafından onaylanması,



Alıcıdan tahsil edilen mal bedelinin bir banka veya özel finans kuruluşuna tevdi
edilip, bozdurularak Döviz Alım Belgesi'ne bağlatılması gerekmektedir.

2.3. Özelliği Olmayan İhracat
Kayda bağlı olmayan ve özelliği olan ihracat dışında kalan işlemler özelliği olmayan
ihracat sayılmaktadır. Herhangi bir Türk firması herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan bir
ürünü, kısıtlamaya tabi olmayan bir ülkeye, Merkez Bankasınca konvertibl (ulusal para
cinsine kolayca çevrilebilen) addedilen bir para ile peşin döviz, mal mukabili, vesaik
mukabili veya akreditifli ödeme şekillerinden biri ile yurt dışına gönderdiği zaman özelliği
olmayan bir ihracat yapmış olur.
Özelliği olmayan ihracat, bu kapsamda yapılan ihracatın önemsiz olduğu anlamına
gelmemeli. Aksine özelliği olmayan ihracat toplam ihracatın çok büyük bir oranını oluşturur.
‘Özelliği olmayan’ ifadesinin seçilmesi, ihracat formaliteleri açısından yeknesak (tek düze)
kuralların dışında başka bir formalite gerektirmeyen ihracat işlemlerini ifade etmek için
kullanılıyor.

2.4. İhraç Edilecek Ürüne Göre İşlemler
İhraç edilecek ürüne göre alınması gereken izinler ve düzenlenecek belgeler değişiklik
göstermektedir. Modülümüzün bu bölümünde ihracatı ön izne bağlı ve ihracatı yasak olan
malları verdikten sonra dış ticarette hangi izin ve belgelerin hangi kurum ve kuruluştan
alınacağı tablo halinde verilecektir.
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İhracatta kullanılan belgeler, diğer modüllerde ayrıntılı olarak ele alınacağından
burada tekrar verilmeyecektir.

2.4.1. İhracatı Ön İzne Bağlı Ürünler
Bazı malların ihracı, uluslararası anlaşmalar veya madde politikaları açısından bu
mallarla ilgili kurumların ön iznine tabidir. Söz konusu malları ihraç etmeyi düşünen
kuruluşların, ihracattan önce gerekli ön izni almaları gerekiyor.
Bu malların kayda bağlı, özelliği olan veya olmayan ihracat kapsamında ihraç ediliyor
olması ihracatla ilgili ön izin gereksinimini ortadan kaldırmaz. İhracı ön izne bağlı olan
mallar ve ön izini vermekle yetkili olan kuruluşlar ise şunlardır (Zaman zaman bunlara yeni
ürün ve yeni kuruluşların da eklenmesi mümkün):















Harp, silah ve mühimmatı (Spor ve av tüfekleri hariç): Milli Savunma Bakanlığı
Afyon ve haşhaş kellesi: Sağlık Bakanlığı
Uyuşturucu maddeler: Sağlık Bakanlığı
Tehlikeli atıklar: Çevre Bakanlığı
Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve
kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunların tanınabilir parçaları ile
bunlardan mamul konfeksiyon: Orman Bakanlığı
Gübreler (Kimyevi gübreler hariç): Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Tohumlar (Orman ağacı tohumları hariç): Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Su ürünlerinden su ürünleri avcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde
avlanması yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri (sülükler dâhil): Tarım ve
Köy İşleri Bakanlığı
Yem Kanunu kapsamına giren yemler: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Zirai mücadele ilaç ve aletleri: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Veteriner ilaçları: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
İhracat amacıyla doğadan elde edilmesi kontenjanla veya başka herhangi bir
kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Damızlık büyük ve küçükbaş hayvan: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Şeker: Türkiye Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü

2.4.2. İhracatı Yasak Olan Mallar
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve madde politikalarının bir gereği
olarak, bazı malların ihracı yasaktır. Bu maddelere zaman zaman yenisi eklenebileceği gibi,
bazı kalemlerin de zaman içerisinde buradan çıkartılması söz konusudur:





Kültür ve tabiat varlıkları,
Hint keneviri,
Tütün tohumu ve fidesi,
Tiftik keçisi,
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İhracı izne bağlı mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban
hayvanları (canlı ve cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile bunlardan
mamul konfeksiyon),
Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç
türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı,
Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait
protokoller ve değişiklikler kapsamındaki ihracat,
İhracatı yasak olan doğal çiçek soğanları,
Odun ve odun kömürü,
Sığla (Bir ağaç türü),
Yalankoz (Bir tür ağaç),
Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter),
Zeytin, incir, fındık, Antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları.

2.4.3. İhracatta Belge ve İzin Veren Kuruluşlar
İhracatta belge ve izin veren kuruluşlar aşağıdaki tabloda verilmiştir:
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UYGULAMA
FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
 Türkiye ile AB arasındaki ticarette,
malların karşılıklı olarak tanınan
tavizlerden yararlanmaları A.TR
Dolaşım Belgesi düzenlenmesine
bağlıdır
 AB ye üye ülkelerin sayısının her geçen
gün artmakta olduğunu unutmayınız.

 AB ülkelerini ayırt ediniz.

 Bu ülkeler İsviçre, Norveç, İzlanda,
Lihtenştayn’dır
 Bu ülkelere yapılacak ticarette EUR-1
Belgesi düzenlenmelidir.

 EFTA ülkelerini ayırt ediniz.

 Aramızda STA olan ülkelerden, AB ye
üyeliği gerçekleşenlerin anlaşmaları
feshedilir. Söz konusu ülkelerle ticari
ilişkilerimizin gümrük birliği temelinde
yürütüleceğini unutmayınız.

 STA ülkelerini ayırt ediniz.

 Bu ülkelere yapılacak ihracatta, FORM
A adı altında Özel Menşe
Şahadetnamesi düzenleneceği
unutulmamalıdır.

 GSP ülkelerini ayırt ediniz.

 Dünyadaki siyasi gelişmeler, ambargo
uygulanan ülke sayısını etkilemektedir.

 Ambargo uygulanan ülkeleri ayırt
ediniz.

 Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van,
Hakkâri, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa,
Kilis, Gaziantep ve Hatay serbest ticaret
merkezlerimizdir.

 Sınır ticaret merkezlerini ayırt ediniz.

 İhracat yapılacak ülkeye göre
prosedürleri sıralayınız.

 İhracat yapılacak ülkeye göre alınması
gereken izinler, düzenlenecek belgeler
değişebilmektedir.

 İhracı yasak ve ön izne bağlı malları
sayınız.

 Bu malların neler olduğu “İhracı Yasak
ve Ön İzne Bağlı Mallar Tebliği” nde
belirtilmiştir.
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 Bu mallar Dış Ticaret Müsteşarlığınca
yayınlanan “İhracı Kayda Bağlı Mallara
İlişkin Tebliğ”de düzenlenmiştir.

 İhracı kayda bağlı ürünleri sayınız.

 Kimyasal ve özel uygulamaya tabi
ürünleri sayınız.

 Kimyasal maddelerin ihracı hangi
kurumumun iznine tabidir biliyor
musunuz?

 İhraç edilecek ürüne göre prosedürleri
sıralayınız.

 Ürünün, ön izne bağlı bir ürün veya
ihracatı yasak olan bir ürün olup
olmadığını ayırt edebiliyor musunuz?

 İhracat türüne göre prosedürleri
sıralayınız.

 İhracat türüne göre alınacak izin ve
düzenlenecek belgeler farklılık
gösterdiğini biliyor musunuz?
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UYGULAMALI TEST
Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız beceriyi aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçeği

Evet

Hayır

AB ülkelerini ayırt edebiliyor musunuz?
EFTA ülkelerini ayırt edebiliyor musunuz?
STA ülkelerini ayırt edebiliyor musunuz?
GSP ülkelerini ayırt edebiliyor musunuz?
Ambargo uygulanan ülkeleri ayırt edebiliyor musunuz?
Sınır ticaret merkezlerini ayırt edebiliyor musunuz?
İhracat yapılacak ülkeye göre prosedürleri biliyor musunuz?
İhracı yasak ve ön izne bağlı malları sayabiliyor musunuz?
Kimyasal ve özel uygulamaya tabi ürünleri sayabiliyor musunuz?
İhraç edilecek ürüne göre prosedürleri biliyor musunuz?
İhracat türlerini ayırt edebiliyor musunuz?
İhracat türüne göre prosedürleri biliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretli ise faaliyete geri dönerek tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI
1.

İhracat prosedürleri hangisine göre değişmez?
A) İhracat yapılacak firmaya
B) İhracat yapılacak ülkeye
C) İhracat şekline
D) İhraç edilecek ürüne

2.

Türkiye ile AB arasındaki ticarette, malların karşılıklı olarak tanınan tavizlerden
yararlanmaları ……………………………………………… düzenlenmesine bağlıdır.

3.

Hangisi STA’ların amaçları arasında yer almaz?
A) AB’nin ortak ticaret politikasına uyum
B) Anlaşma imzalanan ülke pazarında diğer tercihli ülkeler ile eşit koşullara sahip
olunması
C) Ülkedeki Kobilerden alınan vergilerin azaltılmasını sağlamak
D) Girdi maliyetlerinin düşmesinin ortaya çıkaracağı rekabet avantajı

4.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası, ihracatçı tarafından doldurulduktan sonra ……………….
…………………………. tarafından gerekli kontroller yapılarak tespit edilen ve
gümrük idaresince vize edilmesini müteakip geçerli olan menşe ispat belgesi olup
aramızda tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerle yapılan ticarette indirimli tarifeden
yararlanmayı sağlar.

5.

Genel Preferanslar Sisteminin sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanılması
için preferans tanıyan ülkelere yapılacak ihracatta, ………………… adı altında
…………………………………………………………düzenlenir.

6.

Hangisi bir ihracat şekli değildir?
A) Kayda Bağlı İhracat
B) Yasaklı İhracat
C) Özelliği Olan İhracat
D) Özelliği Olmayan İhracat

7.

Hangisi ihracatın kayda alınmasındaki amaçlar arasında yer almaz?
A) Ülke ihracatını arttırmak
B) Takip konusu malların ticaret politikaları açısından taşıdığı stratejik önem
C) Türk firmalarının ticari menfaatlerini daha etkin koruyabilmek
D) Uluslar arası anlaşmalar dolayısıyla Türkiye’nin yükümlülüklerini ne ölçüde
yerine getirdiğini takip etmek,
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8.

Hangisinin ihracatı kayda bağlıdır?
A) Meyan Kökü
B) Ham lüle taşı
C) Orijinal bağırsak
D) Hepsi

9.

Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracaatlar mal cinsi, ödeme planı ve ödeme süresini
içeren
satış
sözleşmesinin
aslı
ve
Türkçe
tercümesi
ile
birlikte
……………………………… yapılmaktadır.

10.

Hangisi Konsinye ihracatın faydalarından değildir?
A) Firmaları, ihracat bedeli dövizleri yurda getirme süresi ile ilgili sınırlamadan
kurtarır.
B) Yabancı alıcıların iflası veya varlıklarının haciz edilmesi durumunda, ihracatçı
firmaları zarara uğramaktan kurtarır
C) İhraç edilecek ürünün üretilmesinde kullanılacak maddenin teminini sağlar
D) Satılmayan malların Türkiye'ye geri getirilişinde gümrük vergisi ve KDV gibi
vergi yükleriyle karşılaşılmamasını sağlar.

11.

……………………….. malların bir ülkeden alınıp bir başka ülkeye satılması şeklinde
bir ticareti ifade eder.

12.

…………………………………………. ihraç veya ithal edilen mal, hizmet veya
teknoloji transferi bedelinin; kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji transferi
veya kısmen döviz ile karşılanmasını ifade etmektedir.

13.

Hangisi Bağlı Muamele veya Takas Anlaşmasında bulunması gereken hususlar
arasında yer almaz?
A) İhraç edilecek malın cinsi
B) İhraç edilecek malın teslim şekli
C) Malların birim ithal ve ihraç fiyatları
D) Ödeme şekli

14.

Malların mülkiyeti devredilmeden yurt dışındaki firma ya da kullanıcılara kiraya
verilmesi durumunda ……………………………………………………….
söz
konusudur.

41

15.

16.

Hangisi Ticari Kiralama Yoluyla İhracat için söylenemez?
A) Bir malın ticari kiralama yolu ile yurtdışına gönderilebilmesi için, ilgili firmanın
bağlı bulunduğu ihracatçı birliğinden izin alması gerekir
B) Ticari Kiralama Yolu İle Yapılan İhracatta ihraç edilen bir maldır
C) İhraç konusu hizmetin satılabilmesi için kiralama konusu malların yurt dışına
çıkartılması gerekir
D) Ticari olarak kiralanan malların kira bedelleri, kambiyo mevzuatında belirtilen
süre içinde yurda getirilerek banka veya özel finans kurumlarına satılmak
zorundadır.
………………………. ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı
dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari
düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için
daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan
yerler olarak tanımlanabilir.

17.

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata ilişkin başvuru
……………………………………………………………………………………….
yapılır.

18.

Kimyasal
maddelerin
sözleşmeye
taraf
olan
ülkelere
…………………………………………………………………………………
tabidir.

19.

Hangisi Bedelsiz İhracat için söylenemez?
A) Numune göndermek isteyen firmaların, bunların varış ülkesine hangi koşullarda
gireceğini ilgili ülke makamlarından net bir şekilde öğrenmelidirler.
B) Değeri 10 bin doların altında olan mallar için gümrük idaresine başvurulur.
C) Bu ihracat türünde elde edilen döviz 1 ay içerisinde ülkeye getirilmelidir.
D) Bedeli 10 bin doların üzerinde olan malların yurt dışına çıkışı için ise, firmalar
bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine başvurmalıdırlar.

20.

Hangisi Bavul Ticareti ya da Yolcu Beraberi Satış Şeklinde İhracat kapsamında satış
yapmak isteyen firmalar için söylenemez?
A) Satış yapmak için ilgili ihracatçı birliğinden izin alırlar
B) Bu kapsamdaki satışlarını özel faturalar kapsamında yaparlar
C) İlgili tebliğde belirtilen koşullara uymak zorundadırlar
D) Alıcıdan tahsil ettikleri mal bedelini banka veya özel finans kuruluşuna
bozdurarak, Döviz Alım Belgesi alırlar

21.

Hangisi ihracatı ön izne bağlı ürünlerden değildir?
A) Harp, silah ve mühimmatı
B) Tehlikeli Atıklar
C) Hint Keneviri
D) Şeker
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22.

Hangisi ihracatı yasak olan mallardan değildir?
A) Kültür ve tabiat varlıkları
B) Tütün tohumu
C) Odun ve odun kömürü
D) Yaban Domuzu

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Bu
faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz. Yanlış cevaplandırdığınız
sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modülde kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.

1.

Yabancılara ya da Türkiye dışında yerleşik Türklere yapılan mal satışlarına ve söz
konusu malların bu amaçla yurt dışına gönderilmesine ……………………. denir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi ihracat yapmanın önündeki engeller arasında yer alır?
A) Dil bilmeme
B) Pazarlama Eksikliği
C) Vergi numarasına sahip olmama
D) Üretim yetersizliği

3.

Hangisi ihracata başlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer
almaz?
A) İhracat yapacak firmayı dış pazarlarda en iyi şekilde temsil edecek kişi veya
kuruluşları doğru seçilmelidir,
B) İhracat yapacak firmanın iç pazardaki performansı değerlendirilmelidir,
C) İhraç edilecek malın üreticisi olunmalıdır
D) Hedef pazarlardaki hizmet ve indirim koşulları, ödeme ve kredi vadeleri
incelenerek ürünün veya hizmetin fiyatı belirlenmelidir,

4.

Hangisi ihracat yapabilir?
A) İhracat belgesine sahip olanlar,
B) İhraç edeceği ürüne göre ilgili ihracatçı birliğine üye ve tek vergi numarasına
sahip tacirler,
C) İhraç edeceği ürüne göre ilgili bakanlığa bildirimde bulanan ve tek vergi
numarası sahibi esnaflar,
D) Hiçbir koşul aranmaksızın konsorsiyumlar.

5.

İhracata konu olan malların fiyatları, yazıyla ve rakamla yazılmalıdır. Ayrıca fiyatların
…………………….. de belirtilmelidir.

6.

Hangisi Gümrük Birliği’nin öngördüğü hususlar arasında yer alır?
A) Sanayi ürünlerinin taraflar arasında ( Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasında)
serbest dolaşımını öngörür
B) Üçüncü ülkelerden sanayi ürünleri ithalatında topluluk tarafından Ortak Gümrük
Tarifesi (OGT) uygulanacaktır
C) İşlenmiş tarım ürünleri de Gümrük Birliği kapsamında yer alacaktır
D) Hepsi
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7.
8.

9.

10.

Serbest ticaret anlaşmaları gereğince, ihracat konusu olan ürünlerin menşe statülerinin
…………………………………………………….. ile sağlanmaktadır.
Kayda Bağlı İhracat Listesi kapsamında yer alan malların ihracatında ihracatçılar,
………………………………………ile birlikte kayıt için
………………………………… müracaat etmektedir.
Hangisinin ihracatı kayda bağlıdır?
A) İhracatında DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kesilen mallar
B) İhracatında DFİF’ ten prim ödemesi yapılan mallar
C) Kota kapsamındaki ürünlerin ihracı
D) Hepsi
Kredili ihracat süresi tüketim mallarında … yıl, yatırım mallarında … yıldır. Ancak,
bu süreleri aşan kredili ihracat talepleri Müsteşarlık tarafından neticelendirilir.

11.

Mallarını konsinye olarak ihraç etmek isteyen firmaların doğrudan bağlı bulundukları
……………………………………………………… başvurmaları gerekir.

12.

Hangisi Transit ticaretin özellikleri arasında yer alır?
A) Türkiye'ye bir mal ithalatı söz konusu olmadığından ithalat formaliteleri ve
ithalatla ilgili vergisel yükümlülükler mevcut değildir.
B) İhracatçının hiçbir durumda gümrük beyannamesi düzenleme zorunluluğu
yoktur
C) Ülkemizin AB ülkeleri ilişkilerinde önemli rol oynar
D) Hepsi
Bağlı muamele veya takas talepleri, yabancı firma veya firmalar ile yapılan bağlı
muamele veya takas anlaşması ve …………………………………………………..
Formundan altı nüsha eklenmek suretiyle bir müracaat yazısı ile birlikte üye olunan
veya bulunulan bölgedeki ihracatçı birliklerine yapılır.
Bağlı muamele veya takas izinlerinin süresi, …………… aşmamak kaydıyla firmanın
yaptığı anlaşmada yer alan süre kadardır.

13.

14.

15.

Hangisi Serbest Bölgelerde sağlanan teşvik ve avantajlardandır?
A) Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler kambiyo rejimine ve
herhangi bir izne tabi olmaksızın, yurtdışına veya Türkiye’ye transfer edilebilir.
B) Serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den KDV’siz mal ve hizmet satın alabilirler
C) Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir
D) Hepsi

16.

Hangisi Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat için
yapılacak başvurularda istenen belgeler arasında yer almaz?
A) Yurt dışında alınan işe ait sözleşme
B) Yurt dışına gönderilecek makinelerin listesi
C) Yurt dışında iş alındığını gösterir belge
D) Başvuru formu
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17.

Numune, hediye, hibe, diplomatik misyon mensuplarının zati ve ev eşyaları, turistlerin
veya bavul ticareti yapan yabancı uyrukluların yolcu beraberi olarak yanlarında
götüreceği malların yurtdışına çıkartılmasına ……………………………………
denilir.

18.

Hangisi ihracatı ön izne bağlı ürünlerden değildir?
A) Gübreler (Kimyevi gübreler hariç)
B) Tiftik Keçisi
C) Damızlık büyük ve küçükbaş hayvan
D) Veteriner ilaçları

19.

Hangisi ihracatı yasak olan mallardan değildir?
A) Datça Hurması
B) Hint Keneviri
C) Uyuşturucu maddeler
D) Antep Fıstığı Fidanı

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz cevaplarla cevap anahtarlarını karşılaştırınız, cevaplarınız doğru
ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili kişilerle iletişim kurunuz. Yanlış cevap verdiyseniz
modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.
Ders öğretmeniniz sizin bu modüldeki yeterliğinizi ölçen farklı değerlendirme
ölçekleri kullanabilir.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

İhracat
D
B
C
A
C
D
Yazıyla / Rakamla

9

İncotermslerden

10

A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2

A
A.TR Dolaşım Belgesi

12
13

3

C

14

4

Ticaret/Sanayi Odaları
Form A /Özel Menşe
Şahadetnamesi

15

Bağlı Muamele ve Takas
D
Ticari Kiralama Yoluyla
İhracat
B

16

Serbest Bölgeler

6

B

17

7

A

18

8
9
10
11

D
İhracatçı Birliklerine
C
Transit Ticaret

19
20
21
22

5
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Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nın (A.G.Md)
Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nın (İh.G.Md)
C
A
C
D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

İhracat
C
C
B
Para Birimi
D
EUR 1 Dolaşım Sertifikası
Gümrük Beyannamesi/İhracatçı Bir.
D
2/5
İhracatçı Birlikleri Gen. Sekreterliğine
A
Bağlı Muamele ve Takas Başvuru
6 Ayı
D
B
Bedelsiz İhracat
C
B
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