
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MUHASEBE VE FİNANSMAN

ODA VE BORSA İŞLEMLERİ
344MV0046

Ankara, 2011



 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.

 PARA İLE SATILMAZ.



i

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ....................................................................................................3
1. ODA VE BORSALAR.........................................................................................................3

1.1. Odalar........................................................................................................................... 3
1.1.1. Odaların görevleri ................................................................................................ 4
1.1.2. Oda Organları.......................................................................................................7
1.1.3. Odalarca Düzenlenecek ve Onaylanacak Belgeler ve Verilecek Hizmetler ........7

1.2. Borsalar (Ticaret Borsaları).......................................................................................... 8
1.2.1. Borsa Çeşitleri......................................................................................................8
1.2.2. Borsaların Görevleri........................................................................................... 10
1.2.3. Borsaların Organları........................................................................................... 11
1.2.4. Borsalarca Düzenlenecek veya Onaylanacak Belgeler İle Verilecek Hizmetler 11
1.2.5. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ....................................................................12

UYGULAMA FAALİYETİ.............................................................................................. 17
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................... 18

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ..................................................................................................19
2. İZİN BELGELERİ VE DÜZENLENMESİ .......................................................................19

2.1. Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin) ............................................................ 20
2.1.1. Ticaret Ve Sanayi Odalarınca Yapılacak İşlemler .............................................20
2.1.2. Düzenlendiği ülkeler .......................................................................................... 21
2.1.3. Türleri................................................................................................................. 22

2.2. A.TR Belgesi (Dolaşım Belgesi- A.TR Movement Certificate) ................................ 25
2.3. EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate) ......................................26
2.4. Analiz Raporu Gerektiren Ürünler (Ekspertiz Raporu)..............................................29

2.4.1. Halı Ekspertiz Raporu ........................................................................................ 29
2.4.2. Hediyelik Eşya İhracatında Ekspertiz Raporu ................................................... 29
2.4.3. Lületaşı İhracatında Ekspertiz Raporu ............................................................... 30
2.4.4. Çeşitli Eksper Rapor Türleri ..............................................................................30
2.4.5. Expertiz Raporunun Alınması İşlemleri............................................................ 31

2.5. Borsa Tescil Beyannamesi ......................................................................................... 32
2.6. ATA ve TIR Karneleri .............................................................................................. 35

2.6.1. ATA Karnesi ......................................................................................................35
2.6.2. Tır Karnesi .........................................................................................................36

2.7. Kapasite Raporu .........................................................................................................40
2.8. Oda ve Borsaların Dış Ticarette Diğer Hizmetleri ..................................................... 44
UYGULAMA FAALİYETİ.............................................................................................. 45
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................... 46

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 48
CEVAP ANAHTARLARI .....................................................................................................51
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 52

İÇİNDEKİLER



ii

AÇIKLAMALAR

KOD 344MV0046

ALAN Muhasebe ve Finansman

DAL/MESLEK Dış Ticaret Ofis Elemanı

MODÜLÜN ADI Odalar ve Borsalar İşlemleri

MODÜLÜN TANIMI
Oda ve borsalar ile ilgili işlemler hakkında bilgi ve
becerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/8

ÖN KOŞUL

YETERLİK Oda ve borsa ile ilgili işlemleri yapmak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile oda ve borsalardan alınacak belgeleri temin
ederek bilgisayar yardımı ile düzenleyebileceksiniz.

Amaçlar
1. Oda ve borsaların birimlerini ve görevlerini

seçebileceksiniz.
2. Oda ve borsalar tarafından düzenlenen izin belgelerini

tanıyacak ve ilgili işlemleri yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Sınıf –atölye: Sinevizyon, perde, tahta, defter, kalem.

Bireysel öğrenme: İnternet, kütüphane, çevre, kitaplar,
ilgili mevzuatlar, örnek bütçe, broşürler, form belgeler,
yazıcı.

İşletme (sektör): IGEME, bakanlıklar, odalar ve borsalar.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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

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

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Dış ticaret ile uğraşan firmalar sadece bazı bakanlıklara veya kuruluşlara karşı
sorumlu değillerdir. Ülke içindeki bazı odalara ve borsalara karşı da sorumlulukları vardır.
İhracatta veya ithalatta oda ve borsalardan da izin alınması gerekmektedir.

Bildiğiniz gibi her meslek grubunun üye olduğu sivil toplum örgütlerinden biri de
meslek odalarıdır. Meslek odaları karşılaşılan sorunları toplu halde çözmeye yönelik olarak
çalışırlar. Bazı meslek grupları da ürettikleri ürüne göre de aralarında borsalar
oluşturabilirler. Borsalar ürün fiyatının piyasa ortamında oluşmasını ve daha bilinçli ticaret
yapılmasını sağlamaktadır. Oda ve borsaların fonksiyonlarını bir iki cümle ile açıklamak
mümkün değildir.

Bu modül ile ülkemizdeki odaların ve borsaların neler olduğu, nasıl çalıştıkları ve
esasları hakkında bilgi verilecektir.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyeti ile oda ve borsaların birimlerini ve görevlerini seçebileceksiniz.

Bu öğrenme faaliyetine başlamadan önce yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

1. Bulunduğunuz bölgede yer alan oda ve borsaları araştırınız.
2. Bu birimlere giderek teşkilat yapıları ve görevleri hakkında bilgi edininiz.

1. ODA VE BORSALAR

18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanunu’nda ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları,
ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kuruluş işleyişine ilişkin
esaslar düzenlenmiştir.

Bu kanun uygulamasında;

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
Oda : Ticaret ve sanayi odası,

Ticaret odası,
Sanayi odası
Deniz ticaret odasını,
ifade etmektedir.

Borsa : Ticaret borsası ve ürün ihtisas
borsası unvanını taşıyan ürün
borsalarını,

Birlik : Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğini,

Personel : Oda, borsa ve birlikte
çalışanları ifade eder.

1.1. Odalar

Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak
ve dayanışmayı korumak ve bu kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen
görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşlarıdır. Bunlar;

 Ticaret ve Sanayi Odası,
 Ticaret Odası,
 Sanayi Odası,
 Deniz Ticaret Odası’dır.

Odalar, illerde birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile kurulur. Bir ilde
oda kurulabilmesi için ticaret siciline kayıtlı ve bu kanunda belirtilen nitelikleri taşıyan en az
bin tacir veya sanayici veya deniz ticareti ile uğraşanların birliğe yazılı olarak başvuruda
bulunması zorunludur.

Müstakil sanayi odası kurulabilmesi için, o ilde faaliyet gösteren sanayicilerin
yarısından fazlasının yazılı talebi şarttır.

Coğrafi bölge odaları kurulabilmesi, bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından
fazlasının, birliğe yazılı müracaatı veya il oda meclislerinin ayrı ayrı üye tam sayısının üçte
ikisinin kararıyla ve birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile gerçekleşir.

Odaların kuruluş ve çalışma alanları, il sınırlarıdır. Kuruluş ve çalışma alanları içinde
aynı unvanda başka bir oda kurulamaz.

Odaların çalışma alanları, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde ilgili oda
kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir
veya daraltılabilir.

Ticaret siciline kayıtlı tacirler, sanayiciler ve deniz taciri sıfatını taşıyan tüm gerçek ve
tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak
zorundadırlar.

Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu
niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye
mecbur tutulamaz. Kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından
re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.

1.1.1. Odaların görevleri

 Meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve
sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.

 Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak,
ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve
özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi,
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başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunları elde edilmesini
kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol
gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve
işletmek.

 Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi,
ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin
piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.

 İlgili belgeleri düzenlemek ve onaylamak (bkz. Odalarca düzenlenecek belgeler).

 Meslek faaliyetlerine ait konularda resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda
bulunmak, üyelerinin tamamının veya bir kesiminin mesleki menfaati olduğu
takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.

 Çalışma alanları içindeki ticari ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek,
Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek.

 Üyeleri tarafından uyulması zorunlu mesleki karar almak,

 Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.

 Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu’nun 125. maddesinde
sayılan mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.

 Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun
şekilde gelişmesine çalışmak.

 Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki
bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve
ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan
vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri
izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak.

 Deniz ticaretine ait ticari örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilan etmek, navlun
anlaşmaları, konşimento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak.

 Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye
limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi
vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak.

 Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak.

 İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak.

 Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak.
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 Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça
verilecek görevleri yapmak.

 Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına
ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep hâlinde bildirmek.

 Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu
Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii
halinde bu işleri yürütmek.

 Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri
yapmak.

 Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte
bulunmak.

 Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları
doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

 Ticaret ve sanayi odalarında, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarında
sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek.

Bu görevlerin dışında odalar, mevzuat hükümleri çerçevesinde;

 Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak veya
bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuvarları kurmak
veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak.

 Millî Eğitim Bakanlığı’nın izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili
kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç
duyulan alanlara için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak, mesleki ve teknik
eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerini
işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına
alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek

 İlgililerin talebi hâlinde, ticari ve sınai ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları
oluşturmak.

 Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler
ve kütüphanelere katılmak.

 Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri,
organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji
merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde
serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar
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alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş
olanlara iştirak etmek.

Görevlerini de yaparlar.

1.1.2. Oda Organları

Odaların yönetim ve idare işlerini yerine getiren birimler aşağıdaki gibidir;

 Meslek komiteleri
 Meclis
 Yönetim kurulu
 Disiplin kurulu

1.1.3. Odalarca Düzenlenecek ve Onaylanacak Belgeler ve Verilecek Hizmetler

Borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan
ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde
bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla borsa yönetim kurulunun teklifi
ve meclisin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. Borsaca verilen hizmetin
dışarıdan satın alınması halinde, satın alınan hizmetin bedeli bu tavanın iki katını geçmemek
üzere ücrete eklenerek ilgiliden tahsil edilir.

Borsalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler şunlardır:

 Fatura suretlerinin onayı

 Rayiç fiyatlarının onayı

 Ticari ve sınai eşya numunelerinin vasıflarının onayı

 Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları

 Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu
gösteren onay ve şerhler

 Sınai ve ticari mahiyette belgeler

 Ticari kefalet onayları

 Tahsis ve sarfiyat belgeleri

 Kalite, yeterlik ve numune belgeleri

 Yerli malı belgeleri
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 Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı

 Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri

 Ticari itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan
sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar

 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22. maddesi gereğince verilen iş
makineleri tescil belgesi

 TIR karneleri, ATA, A.TR VE EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve
EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki
beyanname, vesika ve benzeri belgeler.

 Mücbir sebep belgeleri

 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri

 Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel
hizmetler

 Ticaret sicili hizmetleri

 Ticari ve sınai mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler

1.2. Borsalar (Ticaret Borsaları)

Borsalar ticari ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde, Birliğin (Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği) olumlu görüşü üzerine Bakanlıkça (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) kurulur.

1.2.1. Borsa Çeşitleri

Bildiğiniz gibi borsa örgütlenmiş Pazar demektir. Borsanın çeşitlerini burada size
aktarmamız mümkün değildir. Çünkü ekonomik anlamda değeri olan her şey için borsa
oluşabilir. Bu tamamen ülke ekonomisinin durumu ile ilgili gelişen bir durumdur. Bu
nedenle belli başlı borsaları kısaca sizlere tanıtmakla yetinmek durumundayız.

 Ticaret Borsaları;
Borsalar, sadece hisse senetleri için değil, başka tür emtiaların (ticari malların) ve
enstrümanların da ticaretinin yapıldığı yerlerdir. Örneğin bono ve tahviller genellikle
menkul kıymetler borsalarının içerisinde ticareti yapılageldiği halde, döviz ticareti
için döviz borsaları (forex, foreign exchange) veya mal ticareti için emtia borsaları
(commodity exchange) vardır. Örneğin, pamuk fiyatlarının belirlendiği ve ticaretinin
yapıldığı pamuk borsaları vardır (Türkiye'de de İzmir'de pamuğun vadeli ticaretin
yapılacağı bir vadeli işlemler borsası kurulma aşamasındadır).
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Şekil 1.1. İzmir ticaret borsası

 Ülke ve Bölge Borsaları
Ülke ve bölge borsaları da, ticaret borsalarına ilişkin hükümlere tabidir. Borsalar,
birliğin olumlu görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle
belirlenecek borsacılık şartlarını esas alan ortak ölçütler doğrultusunda, yapılacak
hizmete uygun ve yeterli örgütlenme, alt yapı, donanım ve gerekli personeli
sağlamak zorundadırlar.

Borsaların niteliklerine göre sınıflandırılması, Birliğin olumlu görüşü alınarak
Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Dışarıda yerleşik kişiler,
uluslararası nitelikteki borsalarda işlem yapabilir.

Borsaların çalışma alanı, bulunduğu il sınırlarıdır. Bu çalışma alanı, çevre illeri de
kapsayacak şekilde ve o illerde borsa kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik
Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir.

 Atık Borsası
Atık Borsası, işletmelerde üretim sonucu ortaya çıkan atıkların geri kazanılmasını ve
daha fazla ikincil hammadde olarak değerlendirilmesini; nihai bertaraf edilecek
atıkların miktarını azaltarak, daha pahalı bertaraf giderlerinden tasarruf edilmesini
sağlayan bir aracılık sistemidir.

 Uluslararası Borsalar
Bu borsalar dünya ülkeleri tarafından alım satım yapılabilen pazarlardır. Örneğin,
petrol, altın, Dax, Cac-40, Ftse-100, Dowj, Nasdaq, S&P 500, Bovespa, Nikkei
Hangseng gibi. Borsanın işleyiş özellikleri hakim ülke tarafından belirlenmektedir.

 Sermaye Borsaları
Sermaye Borsaları (Security Exchanges), değerli evrakların (menkul kıymetlerin)
ticaretinin yapıldığı kurumsal piyasalardır. Bir piyasadır, çünkü menkul kıymetlerin
ticaretinin yapıldığı yerlerdir. Kurumsaldır, çünkü kendine özgü kuralları ve
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standartları varır.

 Altın Borsası
Türk kuyumculuk ve mücevherat sektörünün ihracat ile ilk tanışması 1982 yılında
Suudi Arabistan’a yapılan 25 kilo altın ile başlamıştır. 1987 yılında Amerika
pazarına açılmaya başlamıştır. 1987’den sonra kuyumculuk konusundaki gelişmeler
ve dış pazarlardaki olumlu intibalar sayesinde dünya pazarlarında da başarı elde
edilmiştir.

1996 yılında İstanbul Altın Borsası ve Hazine Müsteşarlığı’nın destekleri ile
kuyumculuk sektörünün gelişimine ivme kazandırıcı büyük bir proje olan İstanbul
Altın Rafinerisi (IAR) kurulmuş ve yastıkaltı altınların rafine edilerek IAB’de işlem
görmesi ve finansal sisteme aktarılması sağlanmıştır.

 Döviz Borsası
Yabancı ülke paralarının alınıp satıldığı pazarlardır. Her ülkenin kendine has döviz
borsası vardır.

Yukarıda görüldüğü gibi borsalara internet aracılığı ile rahatlıkla ulaşılabilmektedir.
Borsada işlem yapabilmek için üreticilerin kayıtlı olması gerekir. Bunun dışında alım satımla
uğraşan birey ve kuruluşların kayıtlı olması şartı yoktur. İstenilen borsadan ürün alınıp
satılabilir.

1.2.2. Borsaların Görevleri

 Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
 Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde

tespit ve ilan etmek.
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 Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini,
muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda
ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel
düzenlemeler yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol
göstermek.

 İlgili belgeleri düzenlemek (bk. borsa tarafından düzenlenecek belgeler).
 Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve

teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.
 Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın

onayına sunmak ve ilan etmek.
 Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve

başvurularda bulunmak, üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu
takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.

 Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki
uygulamaları izlemek ve tespiti hâlinde ilgili makamlara bildirmek.

 Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin,
Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii
halinde bu işleri yürütmek.

 Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri
yapmak.

 Yurt içi fuar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip birliğe teklifte
bulunmak.

 Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde birlik ve Bakanlıkça
verilecek görevleri yapmak.

1.2.3. Borsaların Organları

Borsaların yönetimi ile ilgili organları aşağıdaki gibidir;

 Meslek komiteleri
 Meclis
 Yönetim kurulu
 Disiplin kurulu

1.2.4. Borsalarca Düzenlenecek veya Onaylanacak Belgeler İle Verilecek
Hizmetler

 Eksper raporları,

 Analiz raporları,

 Borsaya dâhil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler,

 Makbuz senedi, varant ve malı temsil eden diğer senetler,

 Teamüller hakkında istenen belgeler,
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 Fatura onayları,

 Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının onayı,

 Vadeli satış ve alivre sözleşmelerindeki imzaların onayı,

 Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri,

 Borsaya dâhil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler,

 Borsaya dâhil maddelerin ölçülmesi ve tartılması için gerekli tesisatı olan borsalarca
bu konuda verilecek hizmetler,

 Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmetleri,

 Yerli malı belgesi.

 Uluslararası ticaret hizmetleri,

 İyi yetişmiş ve yetenekli eleman istihdamı,

 Ticaret kuruluşları ile ilişkiler,

 Üyelerine ihracat ve ithalatla ilgili belge düzenlenmesi

1.2.5. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odalar ve borsalar
arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek, mesleğin
genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve
borsa mensuplarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü
ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını
korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için
gerekli çalışmaları yapmak ve Kanunda belirtilen hizmetleri
yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu
kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur.

Birliğin kısa adı TOBB’ dur ve merkezi Ankara’dadır.

Birlik; taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehnetmeye,
kamulaştırma yapmaya, ödünç para almaya, sosyal yardımlarda bulunmaya, okul ve derslik
yapmaya, burs vermeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, sosyal faaliyetleri destekleme ve
özendirme yardımları yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya
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veya kurulu şirketlere iştirak etmeye, derneklere ve kooperatiflere üye olmaya ve benzeri
hukuki işlemler yapmaya yetkilidir.

Birliğin hukuki temsilcisi Birlik Başkanıdır.

Birlik adına düzenlenen taahhütname, sözleşme, vekaletname gibi Birliği hukuken
bağlayan hukuki işlemleri imzalamaya kendilerine genel kurul veya yönetim kurulu
tarafından verilen limitler dâhilinde Birlik Başkanı veya Genel Sekreter münferiden, limitleri
aşan işlemlerde ise Birlik Başkanı ile Genel Sekreter müştereken yetkilidirler. Ayrıca bu
işlemleri, yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen bir üye ve genel sekreter müşterek
imzaları ile yapmaya yetkilidirler.

TOBB’un halen, yerel düzeyde, ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi, deniz ticaret odaları ve
borsalar şeklinde oluşmuş 364 üyesi bulunmaktadır. Tüm ülke çapında yayılmış olan oda ve
borsalara, çeşitli büyüklüklerde ve bütün sektörlerden 1 milyon 200 binin üzerinde firma
kayıtlı bulunmaktadır.

 Birliğin görevleri

 Odaları ve borsaları güçlendirecek ve aralarında işbirliği
ile uyumlu çalışma, gelişme imkânları sağlayacak karar
ve tedbirleri almak ve gerekli teşkilatı kurmak, sektör
meclisi adı altında istişari nitelikte üst kurullar
oluşturmak, oda ve borsaların kanuni amaç ve
görevlerini yerine getirmelerini sağlamak üzere, fikrî
yardımda bulunmak, gerektiğinde oda ve borsaların
çalışma ve işlemlerinin mevzuat esasları içinde

yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili oda veya borsanın talebi üzerine gerekli
incelemeleri yapmak ve önerilerde bulunmak.

 Oda ve borsa faaliyetlerinin ve sunulan hizmetlerin standardizasyonunu, muhasebe
kayıtlarının ortak usullerde tutulmasını ve üyelere ilişkin bilgilerin Birlik
merkezinde toplanmasını sağlamaya yönelik olarak gerekli elektronik alt yapıyı
kurdurmak ve ticari sırların korunmasını gözeterek işletimini sağlamak, oda ve
borsalardan üyelik kayıtları ile aidatlara ilişkin bilgi ve belge talep etmek, bu
taleplerin yerine getirilmesini sağlamak ve gerekli denetimleri yapmak.

 Kanunda Birlikçe çıkarılacağı belirtilen yönetmelikleri düzenlemek, oda ve
borsaların iç yönergelerini onaylamak.

 Ülkenin iktisadi durumu hakkında raporlar hazırlamak, oda ve borsalarca bu konuda
hazırlanan raporları incelemek ve değerlendirmek, Ekonomik ve Sosyal Konseyde
ve benzeri kurum, kurul, komisyon ve kuruluşlarda ticaret ve sanayi kesimini temsil
etmek.
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 Yabancı ülkelerdeki oda, borsa ve benzeri ilgili organizasyonlar tarafından
düzenlenen raporları incelemek ve ülkemizi ilgilendiren kısımları derleyip
yayınlamak, gelişen dünya koşullarında ulusal ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin
gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla
olan ilişkilerde bu sektörlerin haklarını gözetmek, Avrupa Birliği mevzuatı
konusunda çalışmalar yapmak, oda ve borsaları bu konularda bilgilendirmek.

 Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Millî Komitesini kurmak ve faaliyetlerini
yürütme.,

 Ulusal ve uluslararası toplantı ve kongreler düzenlemek ve bunlara katılmak, oda ve
borsalara yurt içi fuarlar konusunda yapılan ve birliğe intikal ettirilen müracaatları
inceleyip karara bağlamak, fuar şirketlerine yurt içi fuar düzenleme yetki belgesi
vermek, yabancı ülkeler ticaret ve sanayi odalarının vekillik, mümessillik ve
muhabirliğini kabul ve ifa etmek, birliğin faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslar
arası kuruluşlara üye olmak veya bu tür kuruluşlar, iş konseyleri, ekonomik işbirliği
komiteleri kurmak, uluslararası toplantılara katılmak, yurt içinde ve yurt dışında
ticaret merkezleri kurmak ve kurumlu olanlara katılmak, ekonomik ve sosyal
sorunlarla ilgili etkinliklere katılmak, gerektiğinde bu tür faaliyetleri teşvik etmek,
maddi destekte bulunmak, yabancı ülke oda ve birlikleri ile işbirliği komiteleri
kurmak, bunlarla kapsamlı ve etkin işbirliği yapmak.

 Ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki Türk veya Türk-yabancı ticaret, sanayi ve deniz
ticaret odalarına gerektiğinde yardımlar yapmak, gerektiğinde Bakanlığın izni ile
yurt içinde ve yurt dışında temsilcikler ve irtibat büroları kurmak.

 Tüketicinin korunması ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulması için gerekli
önlemleri almak, mevzuat uyarınca Bakanlık ve bakanlıklar tarafından bu ve benzeri
konularda verilecek diğer görevleri yapmak ve gerekli teşkilatı kurmak.

 Talepleri hâlinde oda ve borsaların üyeleri arasındaki ihtilafları hakem olarak
çözmek üzere yüksek tahkim heyeti kurmak.

 Özel sektörün ekonomik politikalarını belirlemek, dünya ekonomisi ile entegrasyonu
teminen gerekli dış ekonomik ilişkilerin tesisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına
gerekli hâllerde görüş vermek ve bu ilişkilerin yürütülmesinde yardımcı olmak.

 Sermaye piyasası, yatırımların teşviki ve yönlendirilmesi, ithalat-ihracat rejimi
kararları, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi ve vergi ile ilgili konularda resmî
mercilere görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde bu konularla ilgili
toplantılara katılmak, küçük ve orta ölçekli işletmeleri pazarlama, finansman,
araştırma-geliştirme çalışmalarında teşvik etmek.

 Bakanlığın gözetimi ve denetiminde Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinde
belirtilen Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini çıkarmak.



15

 Yeni oda ve borsa kurulması, mevcut oda ve borsaların çalışma alanlarının
genişletilmesi ya da daraltılması, mevcut oda ve borsaların dağılması ile kayıt
ücretleri, aidatlar ve alınacak ücretlere ilişkin konularda kanunla verilen görevleri
yapmak.

 Belirli madde bazında büyük miktarda işlem hacmine sahip ve salon satış usulüyle
çalışan borsaların teknik olarak güçlendirilmeleri ile yurt içi ve yurt dışı borsalar
arasındaki iletişimi sağlamak üzere, gelişen teknolojinin sunduğu imkânlardan da
yararlanarak, çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

 İthal malların fiyatları ile ilgili uyuşmazlık hâlinde, talep eden kuruluşa konuya
ilişkin teknik bilgi sağlamak.

 Odalarca düzenlenecek kapasite raporları ve benzeri belgeleri incelemek ve
onaylamak.

 İlgili mevzuat uyarınca, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji
geliştirme bölgeleri, teknoloji merkezleri, teknopark kurulmasına yardımcı olmak,
kurulmuş veya kurulacak olanlara katılmak.

 Yurt içinde ve uluslararası ticari anlaşmazlıklarda görev alacak tahkim kurumlarını
ve uygulanacak tahkim şartlarını oluşturmak, tahkim konusunda odalarca yapılacak
çalışmaları desteklemek.

 Ticaret ve sanayi kesimi ve faaliyetleri konusundaki bürokratik engellerin
kaldırılması, özelleştirmenin hızlandırılması, yatırım teşviklerinde yatırım konusu ve
yerinin belirlenmesi, ülkenin sanayi, ticaret, tarım turizm ve hizmet sektörlerinin
envanterinin çıkarılması konularında çalışmalar yapmak, ticaret ve sanayinin
bünyesi ile işletme büyüklükleri, işçi sayıları konularında istatistiki bilgiler derlemek
ve yayınlamak, elektronik ticareti geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, gerekli
araştırma birimlerini kurmak, sayısal sertifika verilmesi ve internet alan adı tahsisi
konusunda önerilerde bulunmak.

 Bakanlık tarafından mevzuat çerçevesinde verilecek görevleri yapmak, ülke
ekonomisinin geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla resmî mercilere görüş
bildirmek ve öneride bulunmak.

 Uluslar arası anlaşmalar gereği, elektronik ortam dahil TIR ve ATA karneleri, menşe
şahadetnameleri, dolaşım belge ve sertifikalarının basımı, dağıtımı ve
uygulamalarına ilişkin hizmetler ile EAN-UCC çizgi kod sistemine ilişkin
çalışmaları yürütmek.

 Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesini sağlamak amacıyla
üniversiteler, yüksekokullar, mesleki ve teknik eğitim kurumları kurmak, kurulmuş
bulunanlara iştirak etmek, işbirliği yapmak, ilgili kuruluşlarla işbirliği hâlinde görev
tanımları yapmak, bu görev tanımlarına uygun öğretim programları hazırlanması ve
uygulanmasını teşvik etmek, odalarca sürdürülen çıraklık ve mesleki eğitim
hizmetlerinin uyumlu yürütülmesini teminen uygulamalara rehberlik etmek, oda ve
borsaların yönetici ve personeline yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlamak,
uygulamak, bu amaçlarla gerektiğinde bir mesleki eğitim merkezi kurulmasını
sağlamak,
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Birlik kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde kendisine tevdii
hâlinde, mevzuatla bakanlıklara veya kamu kurum ve kuruluşlarına verilen görevleri de
yerine getirir. Birliğin internet sitesi yukarıdaki resimde görüldüğü gibidir.

 Birliğin organları

TOBB’un organları demokratik süreçle seçilirler. Yerel oda ve borsaların meclis üyeleri
tarafından 4 yıllığına seçilen 1000-1300 üyeden oluşan Genel Kurul, oda ve borsaları
temsilen 5 konsey oluşturur. Başkan ve 14 Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul üyeleri
tarafından seçilir. Yönetim Kurulu da, oda ve borsaları temsilen 5 başkan yardımcısını 4
yıllığına seçer. Birliğin organları şöyledir;

 Genel kurul
 Oda ve borsa konseyleri
 Yönetim kurulu
 Yüksek disiplin kurulu

Birliğin organizasyon yapısı hakkında daha detaylı bilgiyi ilgili siteden edinmeniz
mümkündür.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Oda ve borsaların birimlerini sayınız.

 Odaların ticaret ve sanayi odası, ticaret
odası, sanayi odası ve deniz ticaret
odasını;

 Borsaların ise ticaret borsasını ve ürün
ihtisas borsası unvanını taşıyan ürün
borsalarını kapsadığını bilmelisiniz.

 Oda ve borsaların görevlerini ayırt
ediniz.

 Oda ve borsaların genel amacını
gözden geçiriniz.

 Ülkemizdeki oda ve borsaların
isimlerini belirleyerek bir liste
hazırlayınız.

 Her ismin karşısına oda veya borsanın
yaptığı işi de yazınız.

 Hangi şirketlerin hangi oda veya
borsalara kayıt yaptırabileceğini
belirleyiniz.

 Bir önceki adımda hazırladığınız
listeden seçim yapınız.

 Kurumun vereceği başvuru belgelerini
temin ediniz.

 Kurumun vereceği başvuru
belgelerinin 18.05.2004 tarih ve 5174
sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanunu’nun 26. ve 51. maddelerinde
belirtildiğini bilmelisiniz.

 Başvuracağınız oda veya borsanın üye
aidatlarını ve üyelerin sorumlulukları
belirleyiniz.

 Oda veya borsaya yapılacak ödemeleri
listeleyiniz.

 Oda ve borsaların yönetimine katılma
şartlarını belirleyiniz.

 Her oda veya borsanın kendine has
kural ve koşulları vardır.

 İlgili oda veya borsaya girme
koşullarına internetten bakınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile kurulan odalar aşağıdakilerden hangisini

kapsar?
A) Ticaret odası
B) Sanayi odası
C) Deniz ticaret odası
D) Hepsi

2. Odaların kuruluşu ve çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Odaların kuruluş ve çalışma alanları il sınırlarıdır.
B) Bir ilde oda kurulabilmesi için ticaret siciline kayıtlı ve kanunda belirtilen

nitelikleri taşıyan en az bin tacir, sanayici veya deniz ticareti ile
uğraşanların birliğe yazılı olarak başvuruda bulunması zorunludur.

C) Odalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın izni ile kurulur.
D) Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve sanayi ve deniz taciri sıfatını taşıyan tüm
gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya
kaydolmak zorundadırlar.

3. Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dâhil maddelerin alım-satım ve borsada
oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu
tüzel kişiliğine sahip olan kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaret ve ürün ihtisas borsaları
B) Sanayi odaları
C) Ticaret odaları
D) Hepsi

4. Borsaların niteliklerine göre sınıflandırılması ………………………………………….
’nin olumlu görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

5. Aşağıdakilerden hangisi odalar tarafından düzenlenen belgelerden biri değildir?
A) Eksper raporları
B) CE (uygunluk) belgesi
C) Analiz raporları
D) Yerli malı belgesi

6. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin merkezi……………………………………’dır.
7. Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Birliğin kısa adı TOBB’ dur.
B) Birliği hukuki temsilcisi birlik başkanıdır.
C) Birlik tüzel kişiliğe sahip olan bir meslek üst kuruluşudur.
D) Hepsi.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlışlarınız var ise, ilgili öğrenme
faaliyetine geri dönerek eksiklerinizi tamamlayınız ve faaliyeti tamamen öğreniniz, kendinizi
yeterli bulana kadar faaliyeti tekrarlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



19

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu öğrenme faaliyeti ile oda ve borsalar tarafından düzenlenen izin belgelerini
tanıyacak ve ilgili işlemleri yapabileceksiniz.

Bu öğrenme faaliyetine başlamadan önce yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

1. Bulunduğunuz bölgedeki oda ve borsalara giderek düzenledikleri izin belgelerinin
neler olduğunu öğreniniz.

2. Bu belgelerden birer tane örnek temin ediniz.
3. Belgelerin doldurulması, onaylanması ve geçerliliği ile ilgili esasların neler

olduğunu öğreniniz.

2. İZİN BELGELERİ VE DÜZENLENMESİ

TOBB’un firmalara sunduğu pek çok hizmet bulunmaktadır. Bizler konumuz gereği dış
ticaret işlemleri yapan firmalar için sunulan hizmetler hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Resim 2.1. TOBB’un internet giriş sayfası

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)

Menşe Şahadetnamesi, uluslararası ticarete konu olan ürünlerin menşeini belirten
belgelerdir. İhracatı yapan firmanın üyesi bulunduğu yerel ticaret ya da sanayi odalarınca
onaylanan bir belgedir. Bazı ülkeler, menşe şahadetnamelerinin, kendi mahalli
konsoloslukları tarafından tasdik edilmesini isteyebilmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü'ne üye ülkelerin genelde birbirine benzeyen menşe kuralları
bulunmaktadır. Ülkeler birbirinden yaptığı ithalatlarda ithal ürünlerinin hangi ülke menşeli
olduğunu bilmek isterler. Çünkü, ithalat işlemlerinde, ürünlerin menşeine göre muameleye
(indirimli gümrük vergisi vb.) tabi tutulması gerekmektedir.

Bir ülke topraklarından çıkarılan madenler, üretilen tarım ürünleri, o ülkede doğan ve
yetişen canlı hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünler, o ülkede tutulan veya avlanan av
hayvanları ile balıklar, o ülke bandırasına taşıyan ve oraya kayıtlı veya tescilli gemilerle
çıkarılan balık ve diğer ürünler ile bu ürünlerden bu fabrika gemilerde elde edilen eşya, kara
suları olarak o ülke tarafından çıkarılan maddeler, imal işleminden veya kullanım
kalıntılarından elde edilen atıklar, yukarıda sayılan eşyadan ya da hangi aşamada olursa
olsun bunların türevlerinden elde edilen tüm eşya, anılan ülke menşeli sayılır.

2.1.1. Ticaret Ve Sanayi Odalarınca Yapılacak İşlemler

İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından yukarıda belirtilen şekilde
doldurulan ve imza edilen şahadetnameler, Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir
fotokopisi ve bir dilekçe ile birlikte Odalara verilir.

 Odalar, şahadetnamelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını
kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın ilgili mevzuat uyarınca Türkiye menşeli olduğu
veya sayıldığı hususunda, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya
vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.

 Üzerinde düzeltme ve ilaveler yapılmış olan şahadetnamelerde, bunların altları Oda
tarafından tasdik edilir.

 Tasdik işlemleri tamamlandıktan sonra, şahadetnamenin beyaz renkli nüshalarından
biri, fatura fotokopisi ve dilekçe alıkonularak; diğer nüshalar ihracatçıya verilir.

 Menşe şahadetnamesi belgesi onaylanması esnasında istenecek belgeler
şunlardır:

 İhraç konusu eşya kapasite raporunda yer alıyorsa,
o İhraç faturası fotokopisi

 İhraç konusu eşya kapasite raporunda yer almamakla birlikte firmanın kendi
üretimi ise,

o İhracat faturası fotokopisi
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o İhraç konusu eşya firma kapasite raporunda yer almamakla birlikte
kendileri tarafından üretildiğine dair taahhütname

 İhraç konusu eşya dışarıdan alınıp satılan bir mal ise,
o Alış faturaları fotokopileri
o İhraç faturası fotokopisi

2.1.2. Düzenlendiği ülkeler

Aradaki özel anlaşmalara istinaden A.TR, EUR.1 ve Form A düzenlenen ülkeler
dışında kalan ve aramızda ticaret ve ödeme anlaşması bulunan ülkelere sevk edilecek eşya
için, bu anlaşmalar gereğince Menşe Şahadetnamesi zorunlu olarak aranmaktadır. Ayrıca,
kendileri özel birer menşe ispat belgesi olmalarına karşın, A.TR ve EUR.1 Sertifikalarının
yanında ithalatçı firmalar tarafından Menşe Şahadetnamesi talep edilebilmektedir.

Eşyanın başka bir ülkede gördüğü değişiklikler ve işlem dolayısıyla o ülke menşeli
sayılabilmesi için, bu değişiklik ve işlemler sonunda kıymetinin yüzde yüz oranında artmış
bulunması veya tarife pozisyonlarının değişmiş olması veya o ülkede, esaslı değişiklik
sayılabilecek önemli bir işçiliğe ve işlemlere tabi tutulması gereklidir.

Ülkemizde menşe şahadetnamesi;

 Ülkemizde ihracatçı ve onun temsilcisi tarafından hazırlanmakta olup, bağlı
bulunulan oda tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

 Gümrük vergilerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

 Menşeinin belirlenip, belgelendirilmesinde kullanılan menşe şahadetnamesi
düzenlenmesi zorunlu belgelerden olmayıp, ithalatçı firmanın isteği doğrultusunda
hazırlanır.

 Menşe şahadetnameleri, gümrük beyannameleri ekinde gümrük idarelerine ibraz
edilir.

 A, B ve C olarak üç nüsha hâlinde düzenlenen menşe şahadetnamelerinin C formu
ilgili ticaret odasında kalırken diğer iki nüsha ise ihracatçıya verilir.

 Türkiye’de menşe şahadetnamesi (ABC) formu ilgili ticaret, sanayi veya ticaret ve
sanayi odalarından temin edilmekte, firmalar tarafından tanzim edilmekte ve yine
ilgili odalar tarafından onaylanmaktadır.

 İhracatçının talebi üzerine ihracattan sonra da ilgili odalar tarafından menşe
şahadetnamesi düzenlenebilmekte ve onay işlemi yapılabilmektedir.
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 Menşe şahadetnamesinin onaylanması sırasında ilgili ticaret odası tarafından
ihracata konu malların Türkiye menşeli olduğunu kanıtlayıcı belgelerin ibrazı
istenmektedir.

 Ülkeler tercihli ve tercihsiz ticarette farklı menşe kuralları uygulamakta ve bu
nedenle farklı ülkeleri için farklı menşe belgeleri düzenlenmektedir.

2.1.3. Türleri

 Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A); Bazı ülkelerin (özellikle sanayileşmiş
ülkeler) gelişmekte olan ülkelerden sanayi malları ithalatında, bu ülkelerin
sanayileşmesine katkı sağlamak amacıyla Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi
(GPS) çerçevesinde belirli tavizli gümrük oranlarına konu mallar ile ilgili
preferanslar sağlayabilmeleri için gerekli olan bir menşe şahadetnamesi türüdür.
Gelişmekte olan ülkelere bu anlamda preferans sağlayan ülkeler şunlardır:ABD,
Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Kanada ,Avustralya, Rusya, Polonya, Çek
ve Slovak Cumhuriyetleri.

Türkiye'den ihraç edilen ürünler için gerekli özel menşe şahadetnameleri, firmalar
tarafından tanzim edilmekte, ticaret odaları ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı taşra
birimleri tarafından onaylanmaktadır.
Özel Menşe Şahadetnamelerinin mal sevkıyatının gerçekleşmesinden sonra da
düzenlenmesi mümkündür. Onay işlemi yapılmış Özel Menşe Şahadetnamesi’nin
kayıp veya tahrip olduğu durumlarda ise yeni bir belge düzenlenerek onaylanır.

İhracatçı tarafından düzenlenen Form A belgesinin, önce firmanın bağlı bulunduğu
odaya, daha sonra da Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne tasdik ettirilmesi
gerekmektedir. Kanada ve Yeni Zelanda’ya yapılan ihracatta, düzenlenen Form A
Belgesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı tasdiği talep edilmemekte, firmanın bağlı
bulunduğu odanın tasdiği yeterli olmaktadır.
 Belge doldurulurken 8. kolona 5,6 ve 7. kolonlarda beyan edilen her bir mal

için ayrı ayrı:

 Malın tamamı ile Türk menşeli olması hâlinde bütün ülkeler için “P”
harfi,

 İthal girdisi bulunması hâlinde;

o Japonya için “W” harfi ile malın GTİP numarasının ilk dört rakamı,
o Diğer tüm ülkeler için “Y” harfi ile ihraç ürününde kullanılan Türk

menşeli olmayan girdilerin FOB bedel üzerinden yüzde payı (örneğin
“Y” %20) yazılmalıdır.

 Belgenin düzenlendiği ülkeler şunlardır;

1) A.B.D.
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2) Rusya Federasyonu
3) Japonya
4) Kanada
5) Yeni Zelanda
6) Beyaz Rusya
7) Ukrayna
8) Avustralya (GPS uygulanmakta olmasına karışın, sistemden

yararlanması için Form A düzenlemesine gerek
bulunmaktadır.)

9) Bağımsız Devletler Topluluğuna üye ülkeler: Azerbaycan,
Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan,
Türkmenistan, Moldova

 Onay için gerekli belgeler

1) Dilekçe
2) Taahhütname
3) Fatura fotokopisi
4) İmalatçılar için kapasite raporu
5) İmalatçı olmayanlar için malın alış faturası
Form A belgesi

 ABC Formu; Sadece ticaret odaları tarafından onaylanan ve çeşitli ülkelere her
türlü ürünün ihracatında kullanılan menşe şehadetnamesi türüdür. Bu belge A, B ve
C olmak üzere üç nüshadan oluşmaktadır. C nüshası Oda’da kalır.

Oda üyelerinin (ABC) Formu’nu onaylatmak üzere Oda’ya başvuruları sırasında,
eğer söz konusu belge muhteviyatı malın üreticileri kendileri ise kapasite raporu
veya malın üreticisi olduğuna dair diğer belgeler ile malın satış faturasının birer
örneğini ibraz etmeleri, belgenin usulüne uygun olarak doldurulmuş ve 8. kolonun
sağ tarafının firma tarafından kaşelenmiş, imzalanmış olması yeterlidir.

Eğer belge muhteviyatı malın üreticisi, ihracatı yapan firma değilse, satış faturası,
malın temin ediliş faturaları ve üretici firmanın kapasite raporu aranmaktadır.
Üreticinin kapasite raporu olmadığı taktirde, üretici firmanın ihracata konu malları
ürettiğine dair ibraz edebileceği diğer belgeler yeterli görülmektedir.

İhracatçı firmanın istemi üzerine, ihracattan(malın sevkinden) sonra da Menşe
Şahadetnamesi (ABC) Formu düzenlenebilmekte ve Oda tarafından onay işlemi
yapılabilmektedir.

Belge ile pek çok alanda karşılaştınız. Ancak bizim incelememiz daha çok ticaret odaları
tarafından yapılan işlemler açısından yapılmaktadır.
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1. Exporter (name, address, country)
Exportareur (nom, adresse, pays)
İhracatçı (ismi, adresi, memleketi)
İhracatçı Firmanın Ünvanı
Açık Adresi
TURKEY

2.
No A 544893

CERTIFICATE OF ORIGIN
CERTIFICAT D’ORIGINE

MENŞE ŞAHADETNAMESİ

BOŞ BIRAKINIZ

3. Consignee (name, address, country)
Destinataire (nom, adresse, pays)
Alıcı (ismi, adresi, memleketi)
İthalatçı Firmanın Ünvanı
Açık Adresi
Yerleşik Olduğu AB Ülkesi

4. Particulars of transport (where required)
Renseignements relatifs au transport (le cas échéant)
Nakliye ile ilgili malumat (lüzumu halinde)

BY ……………

5. Marks & Numbers, Number and kind of packages; Description of the goods
Marques et numéros; Nombre et nature des colis; Désignation des
marchandises
Markal ve numara, Koli sayısı ve cinsi, Malların tarifi

NIL GRAY SERAMIC TILES 12 Pallets

WHITE SERAMIC TILES 10 Pallets
TOTAL 22 Pallets

Belgede bulunması istenebilecek akreditif bilgileri vb. açıklamaları da bu kutuya
yazdıktan sonra yatay bir çizgi çekip, alltta kalan boşluğu da çapraz bir çizgi ile
kapatınız.

6. Gross weight
Poids brut
Brüt ağırlık

5.700 Kgs

8. Other information - Autres renseignements
Diğer malumat

ODA TASDİĞİ İÇİN KULLANILMAKTADIR.
LÜTFEN BOŞ BIRAKINIZ.

Stamp - Timbre - Mühür

It is hereby certified that the above mentioned goods originate in;
II est certifié par la présente que les marchandises mentionnées
ci - dessus sont originaires de:
Yukarıda tadat edilen malların menşeli olduğu tasdik edilir.

TURKEY
……………………………………………………………………
………………………………………………………
CERTIFYING BODY
ORGANISME AYANT DELIVRE LE CERTIFICAT
İŞBU VESİKAYI TANZİM EDEN TEŞEKKÜL
AEGEAN REGION CHAMBER OF INDUSTRY
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Place and date of issue - Lieu et date de delivrance
Tanzim yeri ve tarihi
İZMİR, 17/01/2007 FİRMA KAŞESİ, YETKİLİ İMZA
……………………………………………………………………
…………………………...
Authorised signature - signature autorisée
Yetkili İmza

Şekil.2.1: Menşe şahadetnamesi örneği

A
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2.2. A.TR Belgesi (Dolaşım Belgesi- A.TR Movement Certificate)

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri gereğince, ülkemizden
Birliğe üye ülkelere ihraç edilen ve gerekli gümrük muafiyetinden yararlanılması için tanzim
edilen belge A.TR Dolaşım Belgesi’dir. Bu belge Birliğe üye ülkelere yapılan ihracat için
düzenlenmektedir. Aşağıdaki resimde bir örneği verilmiştir.
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AB ile Türkiye arasındaki ticarette A.TR.1 ve A.TR. 3 olarak kullanılan dolaşım
belgeleri, Gümrük Birliği Anlaşması imzalandıktan sonra sadece A.TR olarak kullanılmaya
başlanmıştır.

Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatta, Katma Protokol gereğince malların gümrük
muafiyetinden yararlanabilmesi için “A.TR Dolaşım Belgesi”nin ihracatçı ülke yetkilileri
tarafından düzenlenerek gümrük idarelerince vize edilmesi gerekmektedir.

İhracatçı, bağlı bulunduğu odadan aldığı beş nüsha A.TR Dolaşım Belgesi’ni eksiksiz
ve tam olarak doldurmalı ve bağlı bulunduğu odaya;

 Dilekçe,
 Fatura sureti (Maliye Bakanlığının onaylı kontrol makbuzu veya noter tasdikli ticari

fatura) ekleyerek müracaat etmektedir.

Beş nüsha doldurulan, A. TR Dolaşım Belgesi’nin beyaz renkli nüshalardan biri tasdik
işlemini yapan oda tarafından alıkonulur. Gümrük idaresi tarafından vize işlemi
gerçekleştirildikten sonra, belgenin yeşil renkte olan ilk nüshası ihracatçıya verilmektedir.
Beyaz renkli olan nüshalardan biri gümrük idaresinde kalmakta olup, diğer 2 nüsha da fiilî
ihracatı takip eden ilk işgünü içinde gümrük idaresince ilgili odaya gönderilmektedir.

A.TR Dolaşım Belgesi bazı durumlarda eşyanın ihracı sonrasında da
düzenlenebilmektedir. Bu belge serbest dolaşım belgesidir.

2.3. EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate)

EFTA ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri)
Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatlarda ve Avrupa
Birliği’ne yönelik tarım ürünleri ihracatında düzenlenen belgedir.

Gümrük indiriminden yararlanılmasını sağlayan ve bağlı bulunulan Oda'dan temin edilebilen
bu belge, Odaca onaylandıktan sonra vizesi yapılmak üzere gümrük müdürlüğüne ibraz
edilir.

İhracatçı, bu belgeyi bağlı bulundukları odalardan (Türkiye ticaret, sanayi, deniz ticaret
odaları ve ticaret borsaları) alırlar. Odalar tarafından tasdiklenmekte ve gümrük
idarelerince vize edilmesi gerekmektedir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası beş nüsha olarak doldurulmaktadır. İlk nüshası meneviş renkli
olup, asıl nüshadır. Diğer dört nüsha ise beyaz renklidir.

Bu belgenin temininde başvuru ve onay mercii ihracatçının bağlı bulunduğu odadır.
İhracatçı, bağlı bulunduğu odadan aldığı beş nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesini eksiksiz ve
tam olarak doldurmalı ve bağlı bulunduğu odaya;
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 Dilekçe,
 Fatura sureti (Maliye Bakanlığı'ndan onaylı kontrol makbuzu veya noter tasdikli

ticari fatura)

ekleyerek müracaat etmektedir. EUR.1 Dolaşım Belgelerinin tasdiki esnasında firmaların;

1. İhraç konusu eşya kapasite raporunda yer alıyorsa,
 İhraç faturası fotokopisi
 EUR.1 taahhütnamesi

2. İhraç konusu eşya kapasite raporunda yer almamakla birlikte firmanın kendi üretimi
ise,

 İhracat faturası fotokopisi
 EUR.1 taahhütnamesi
 İhraç konusu eşya firma kapasite raporunda yer almamakla birlikte

kendileri tarafından üretildiğine dair taahhütname
3. İhraç konusu eşya dışarıdan alınıp satılan bir mal ise,

 Alış faturaları fotokopileri
 İhracat faturası fotokopisi
 EUR.1 taahhütnamesi

İbraz etmeleri ve EUR.1 Dolaşım Sertifikası’nın son sayfasındaki İhracatçı Beyanı
bölümünü eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

Beyaz renkli nüshalardan biri tasdik işlemini yapan oda tarafından alıkonulur.
EUR.1 Dolaşım Belgesi’nin gümrük idaresince vize edilmesinden sonra meneviş renkli
asıl nüsha ihracatçıya verilir. Beyaz renkli nüshalardan biri gümrük idaresinde
alıkonulmakta olup, diğer iki nüsha ilgili odaya gönderilir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası bazı durumlarda istisnai olarak ait oldukları ürünlerin
ihracından sora düzenlenebilmektedir.Bu belge menşe ispat belgesidir.

ATR, EUR.1, Menşe Şahadetnamesi ve Form A Belgesi tasdiklerinde, belge ve
eklerini imzalayanların temsil ve ilzama yetkili olduklarına ilişkin sirküler ve/veya
vekaletname ibrazı gerekmektedir.

Ayrıca Armonize Sistem Nomanklatürü (uyumlu mal tanımı ve kodlama sistemi) esas
alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde (T) kısaltması bulunan eşya tarım ürünü
listesi kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında
EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (CECA) kuran anlaşmanın yetki
alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan
eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.
Belgenin boş şekli aşağıda verilmiştir.
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1. İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)

İhracatçı Firmanın Tam Ünvanı ve Adresi

(Doldurulması Zorunludur.)

EUR.1 No

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz

2.

........................TURK

EY..................................

....... ve

…Sevkiyat Yapılan Anlaşmaya Taraf Ülke......
arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır.3. Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)

İthalatçı Firmanın
Tam Üvanı ve Adresi

4. Ürünlerin menşei
sayılan ülke,
ülkeler grubu
veya alanlar

Ürünleri Menşei
Sayılan Ülke

5. Varış ülkesi ülkeler
grubu veya alanı

Sevkiyat Yapılan
Anlaşmaya Taraf
Ülke

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

BU KUTU ODA TASDİĞİ İÇİN
KULLANILMAKTADIR. LÜTFEN

BOŞ BIRAKINIZ.

8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri 1; Eşyanın tanımı.

Belge kapsamı eşyanın toplam sayısı ile ilgili sıra numarası, kolilerin
marka, numara, miktar ve ambalaj türü ile eşyanın ticari tanımı yazılır.
Fatura muhteviyatındaki malların tanımının yapıldığı alandır.

*Zorunluluk bulunmamasına karşın mal tanımlarının Türkçe
olarak açıklanması Gümrük İdareleri tarafından

talep edilebildiğinden belirtilmesinde yarar
vardır.

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

Eşyanın
kilogramı
veya diğer
ölçüler
cinsinden
brüt ağırlığı
yazılır.

10. Faturalar
(Tercihe
Bağlı)

11. GÜMRÜK VİZESİ

Onaylanan Beyan

İhraç Belgesi2

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

............. Gümrük

İdaresi..................................................

Düzenleyen Ülke veya Alan...............................

Yer ve Tarih .........................................................................

. .........................................................................................
Mühür

(İmza)

12. İHRACATÇI BEYANI
Aşağıda imzası bulunan ben,
yukarıda

belirtilen eşyanın bu belgenin
düzenlenmesi için gerekli olan
koşullara uygun olduğunu beyan
ederim.

Yer ve tarih…….Gebze, TARİH
..............

FİRMA KEŞESİ
ve
YETKİLİ İMZA

1 Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.

2 Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz.
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2.4. Analiz Raporu Gerektiren Ürünler (Ekspertiz Raporu)

İhraç veya ithal mallarının fiyat, miktar, kalite, bileşim katkı oranı, ticari teamül gibi
hususlarında gümrük idarelerince tereddüde düşülen durumlarda, analiz belgesi hazırlanması
gerekmektedir.

Gümrük Kanunu ve buna bağlı diğer mevzuatlarda hangi kurum ve kuruluşların
vereceği ekspertiz raporuna itibar edileceği belirtilmiştir. Ekspertiz raporları ticaret ve
sanayi odaları tarafından verilmektedir.

Espertiz raporları firmaların ilgili kamu kuruluşlarına ibraz etmek üzere verdikleri bir
belgedir. Bu belge Gümrük İdareleri, İhracatçı Birlikleri, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret
müşteşarlığı gibi kurum ve kuruluşlara firma tarafından ibraz edildiği gibi, direkt kamu
kuruluşlarından da resmi bir yazı ile talep edilir.

Bu hizmet oda tarafından firmanın veya kamu kuruluşunun yazılı talebi doğrultusunda
gerçekleşir. Firmanın müracaatı aynı gün değerlendirilir. Oda genel Sekreterliğince bilirkişi
tayin edilir. Firmanın tesislerinde veya ilgili kamu kuruluşunun belirttiği eşya, tesislerde
yapılan inceleme neticesinde gerekli rapor oda tarafından tanzim edilerek firmaya ya da ilgili
kamu kuruluşuna verilir. Bu hizmet karşılığında oda veznesince veya ilgili banka şubesince
eksper raporu ücreti tahsil edilir.

2.4.1. Halı Ekspertiz Raporu

Eski Eserler Mevzuatı uyarınca, eski eser niteliği taşıyan malların ihracı yasaktır.
Ülkemizden ihraç edilen el halılarının eski eser niteliğinde olup olmadığını belirlemek
için ilgili mal, ihracatçının bağlı bulunduğu oda tarafından ekspertiz işlemine tabi
tutulmaktadır. Bu işleme başlamak için bir dilekçe ile ticaret ve/veya sanayi odasına

başvurulur.

Oda tarafından ekspertize tabi tutulan halıların eski
olduğunun saptanması halinde, Türk İslam Eserleri
Müzesi'nce ikinci bir ekspertiz işleminden geçirilir. Halıların
eski eser olmadığını gösteren rapora istinaden oda tarafından
ilk raporda yer alan hususlar da belirtilerek gümrük
idarelerine ibraz edilmek üzere rapor sureti ihracatçıya
verilmektedir.

2.4.2. Hediyelik Eşya İhracatında Ekspertiz Raporu

Ülkemizden ihraç edilen bakırdan ve pirinçten mamul
hediyelik eşyaların ihracı, Eski Eserler Kanunu gereğince
ilgili müze eksperlerince ekspertize tabi tutulmakta ve
bunun sonucuna göre düzenlenen rapora göre gümrük

idarelerince ihracına izin verilmektedir.
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Bu tür bir malı ihraç edecek kişilerin, bağlı bulunduğu odaya bir dilekçe ile
başvurmaları gerekmektedir.

2.4.3. Lületaşı İhracatında Ekspertiz Raporu

Ham lületaşının yurtdışına gönderilmesini önlemek amacıyla, ihraç edilecek
lületaşı mamulleri ekspertize tabi tutulmaktadır.

Ekspertiz işlemi için ihracatçı, bağlı bulunduğu
odaya fatura ve ilgili form ile başvurmaktadır.
Ekspertiz komitesi nezaretinde lületaşı mamulleri,
ileri derecede işlem görmüş olması ve "Türk Elişi
Sanatının" estetiğinden yoksun bulunmaması gibi
hususlar dikkate alınarak incelenmektedir. İncelendikten
sonra ambalajlanan mamuller, bölge ticaret ve sanayi
müdürlüğü ve oda tarafından mühürlenerek, gümrük
idarelerine teslim edilmek üzere tanzim edilen bir

rapor ile birlikte ihracatçıya verilir.

Bu belgeleri bizzat ihracatçılar düzenleyip onaylayacakları gibi alıcının ismini
vereceği bir merci tarafından da düzenlenebilir. Günümüzdeki en tipik örnekler İsrail
karşısında Arap ülkelerinin tutumundan kaynaklanmaktadır.

2.4.4. Çeşitli Eksper Rapor Türleri

 İhracat teşvik belgeleri kapsamında ithal edilen maddelerin ihracat edildiğine dair
eksper raporları,

 Teşvik belgesi almak için müracaatlar esnasında gerekli olan ihracatı planlanan
ürünlerin imalatında, ithali düşünülen maddelerden ne kadar kullanılması
gerektiğinin belgelenmesine dair ekspertiz raporları,

 İhracatında kısıtlama veya tahsis olan ürünlerin firma işyerinde imal edilip
edilemeyeceğine dair eksper raporları,

 İhracatla ilgili olarak düzenlenen eksper raporları,
 Yurt Dışına tamir, bakım, kalibrasyon amacı ile gönderilecek makine ve cihazlar için

gümrük tebliğ çerçevesince düzenlenen eksper raporları,
 Geçici kabul edilmiş ithal maddenin süresi içinde ihracat edilememesi sonucu süre

uzatımına mesnet teşkil edecek eksper raporları,
 Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın KDV’sini

çözülmesi amacı ile ,ilgili makinaların montajının yapıldığına dair eksper raporları
 Gümrük idarelerinin talepleri doğrultusunda düzenlenen eksper raporları,
 Kamu ihalelerine katılmak isteyen oda üye firmalarının yeterli olduğuna dair eksper

raporları,
 İmalatlarda fire oranlarını ve birim kullanım oranlarını tespit etmeye yönelik eksper

raporları,
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 Oda üyelerinin sahip oldukları sabit kıymetlerin rayiç değerlerine ilişkin eksper
raporları,

 Oda üyelerinin su ihtiyacını tespitine yönelik eksper raporları,
 Tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek maddelere firma bazında kotaların

belirlenmesine yardımcı olmak amacı ile, oda üyelerinin Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğüne verilmek üzere talep ettikleri “tarife konusu ürünün fiili
kullanım miktarını beliryen ekspertiz raporları,

 Yatırım Teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri için gerekli olan ekspertiz raporları
 Mucbir Sebep Belgeleri (MAKİNE ARIZASI, DOĞAL AFET)
 Mahrece İade Ekspertiz Raporu: Yurt dışından ithal edilen makina, teçhizat ve

cihazların arızalanması ve bu arızaların garanti süresi içinde olması veya Türkiye'de
giderilememesi hallerinde sözkonusu malzemelerin tamir edilmek üzere yurt dışına
gönderilmesi için Gümrük Müdürlüklerince talep edilen ekspertiz raporudur.

2.4.5. Expertiz Raporunun Alınması İşlemleri

Bu belgeyi alabilmek için aşağıdaki belgelerle müracaat edilmesi gerekmektedir.

 Dilekçe (Hangi ülke ve firmadan ithal edildiği, tamir için
hangi ülkeye ve firmaya gönderileceği, açıkça belirtilecek)

 İthal malzemeye ilişkin Gümrük Giriş Beyannamesi
fotokopisi,

 Fatura fotokopisi
 Teknik Arıza Raporu (Firma antetli kağıdına yazılacak ve

yetkili, varsa teknik personel, kişi tarafından imzalanacak),
 Arıza raporunun doğru olduğuna dair Taahhütname.

Taahhütname Örneği

Odanıza ……………………….tarih ve ……………………. Sayılı müracaatınız
ekinde yer alan mahrece iade konusu eşyaya ilişkin olarak düzenlenen arıza raporunun
doğru olduğunu, beyanımızın aksine bir durumun ortaya çıkması halinde Odanız veya
firmamız adına açılabilecek kanuni kovuşturmaların neticelerini ve hertürlü sorumluluğu
üzerimize alacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

Yetkili Kişinin Adı Soyadı :
Yetkili Kişinin Ünvanı :

Tarih İmza
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2.5. Borsa Tescil Beyannamesi

Firmalar borsalara kayıtlı olduklarını tescil işlemi ile yasallaştırır. Sadece firmanın
değil ürün de tescil işleminin yapılması gerekir. Kaydı yapılan ürün için borsa tescil
beyannamesi düzenlenir. Dış ticarete konu olan ürünlerin de borsa tescil beyannamesinin
bulunması gerekir. Tarım ürünleri ihracatında gümrüğe sunulması gereken belgelerden biri
de Borsa Tescil Beyannamesi’dir.

Zirai ürünlerin kayıt altına alınması amacıyla vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesini
sağlamak üzere ve bürokratik işlemlerin azaltılması, borsaların geliştirilmesi için zirai ürün
gümrük çıkış işlemlerinde ihracatçıdan istenmektedir.

Resim 2.2. TOBB’un internetteki oda ve borsalar hakkındaki bilgi sayfası

Borsa Tescil Beyannamesi, ticaret borsalarının 13 Temmuz 1995 tarih ve 22342 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan kotasyon listelerinde bulunan zirai ürünlerin ihracında talep
edilmektedir. Aşağıdaki örnek olayı inceleyiniz.

Örnek: Tacir (A), narenciye bahçesi olan çiftçi (B) ile 150 milyon lira bedel karşılığında
ürünün olgunlaşmasından sonra teslim edilmesi konusunda anlaşma yapmıştır.
Tacir (A), bu muamele için çiftçi (B)'ye ürün tesliminden önce herhangi bir ödemede
bulunmamıştır.

Tacir (A) ile çiftçi (B) arasında yapılan bu muamele, borsada alivre muamele adı
altında ayrı bir tescil beyannamesi ile tescil edilecek ve bu tescilde vergi tevkifatının yapılıp
yapılmadığı aranılmayacaktır. Ürünün olgunlaşması ile çiftçi (B), daha önce anlaşmış olduğu
150 milyon lira bedelle ürününü tacir (A)'ya teslim etmiş; tacir (A) ürünün teslimi ile 150
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milyon lirayı çiftçi (B)'ye ödemiştir. Bu işlem borsada ürün teslimi olarak tescil edilmiş ve
alivre tescil beyannamesi kapatılmıştır.

Bu durumda, ürünün borsada satışının tescili sırasında, ürün bedeli olan 150 milyon
lira üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacak ve bu vergiden ürünü satın alan tacir (A) ile
tescil işlemini yapan ticaret borsası müteselsilen sorumlu olacaktır.

Alivre muamelelerde yukarıdaki hususlar da dikkate alınarak, 164 Seri No.lu Gelir
Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Bu nedenle,
borsalar alım-satımını tescil ettikleri alivre işlemlerden doğan vergi tevkifatını sağlamaya
yönelik her türlü tedbirleri almaya yetkilidirler.

Şekil 2.2: Ticaret borsasında ürün tescili şeması

İlgili ticaret borsasından temin edilen Borsa Tescil Beyannamesi ihracatçı tarafından
3 nüsha olarak doldurulur ve borsaya onaylatılır. Bu işlemlerde birinci nüsha (beyaz) borsada
kalır, ikinci nüsha (yeşil) ihraç faturasına iliştirilerek ilgili gümrüğe ibraz edilir, üçüncü
nüsha (sarı) ise ihracatçıda kalır.

Borsa tescil beyannamesinin alınabilmesi için gerekli belgeler şunlardır:

 İhraç edilecek malın faturasının aslı,
 Alım faturası veya müstahsil makbuzlarının aslı,
 Stopaj vergisinin yatırıldığına dair makbuzun aslı.

Gerekli belgelerin eksiksiz ibrazı halinde Borsa Tescil Beyannamesi talebi takiben
verilmektedir.

Bu borsalarda salon satışlarına konu ürünler hakkında tüm detay bilgiler istatistik
olarak değerlendirilebilecek bir şekilde tutulmakta, ve bu sonuçlara göre ilgili mercilerle
iletişim kurulmaktadır.

Tescile getirilen alım satım beyannamelerinde beyannamenin usulüne uygun olarak
doldurulup doldurulmadığı, muamelenin yapıldığı ve tescile getirildiği tarihler, fiyat,
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beyannamede imzaları bulunan kimselerin borsada iş yapmaya yetkili olup olmadıkları ve
imzaları kontrol edilir, varsa eksikler tamamlattırılır.

Beyannameler; tarih atılmak, tescil numarası verilmek ve parafe edilmek suretiyle
muhasebe servisine intikal ettirilir.

Süresinden sonra tescile getirilen muamelelerde, belirtilen fiyatlar o gün için borsada
oluşmuş fiyatlara uygun değil ise, bu muamelelerin doğruluğu hususunda gerekli araştırma
yapılır ve bunlardan doğruluğu anlaşılanlar tescil edilir.

Tescil işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılmasından ilgili borsa personeli
sorumludur. Tescil beyannamesi aşağıdaki şekilden farklı olabilmektedir.

Örnek : 12

…………….TİCARET BORSASI

ALIM-SATIM BEYANNAMESİ (No : 2)

Tarihi : ...................................... Tescil No : .......................................

SATICI :

ALICI :

ARACI :

Malın cinsi, nevi :

Vasıf ve menşei :

Teslim mahalli : Alıcı deposunda

Teslim müddeti : Satış günü akşamına kadar

Tediye şartları : Teslimi müteakip

Anlaşmazlık halinde müracaat mercii : Borsa hakemi

M i k t a r Fiatı Tutarı Tescil ücreti

Çuval Kg. Adet Metre Kr. Sn. Lira Kr Lira Kr

Mevzuat, yukarıdaki esaslar, Genel Kaideler ve .............................................................
................................ Ticaret Borsası, örf ve âdetleri ile teamülleri dairesinde
aramızda bir akid yapıldığını beyan ve tescilini rica ederiz.

Satıcı Ajan Alıcı Ajan

Şekil 2.3: Borsa tescil beyannamesi
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2.6. ATA ve TIR Karneleri

Her iki belgede TOBB-TIR ve ATA karnesi genel müdürlüğünden temin edilebilir. Ayrıca
TOBB internet sitesinden aşağıdaki sayfadan
gerekli bilgilere ulaşılabilir.

2.6.1. ATA Karnesi

ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat
Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve ekleri
kapsamında taraf ülkeler arasında, başka herhangi
bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici
olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük
belgeleridir.

Her hangi bir kişi veya kuruluşun ATA karnesi
kullanabilmesi için önceden kabulü gerekmemektedir. ATA karnesi kullanmak isteyen her
kişi veya kuruluş, yurtdışına götürülecek eşyanın niteliği, varsa markası ve numaraları,
ağırlığı, adeti ve değerini gösteren bir çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne
dağıtımı konusunda yetkili Odalardan birisine müracaat ederek, ATA karnesi ile taşınacak
eşya için gereken uygun bir teminatı Odaya vermesi halinde, kendisine ATA karnesi
verilebilecektir.

ATA karnelerine karşılık teminat olarak; ·

 Nakit (Türk Lirası veya Döviz.) ·
 Banka Teminat Mektubu(Türk Lirası veya Döviz olabilir. Teminat mektubunun

konusuna "ATA Karnesi Kapsamı Eşya" ibaresinin konulması zorunludur.) ·
 Devlet Tahvili (Kar Payı Pulu ile birlikte) ·
 Hazine Bonosu (Kar Payı Pulu ile birlikte) kabul edilir.

Teminat döviz bazında verildiği takdirde, karne kapsamı eşyanın toplam değeri kadar alınır.
Teminat TL. olarak verildiği takdirde karne kapsamı eşyanın toplam değerinin %50 fazlası
oranında alınacaktır.

Bir yıllık bir süre için geçerli olan ATA Karnesi alınabilmesi için aşağıdaki
belgelerle odaya müracaat edilmelidir.

 Dilekçe
 Proforma fatura,
 Eşya listesi
 Taahhütname
 Teminat
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ATA sistemine dâhil olan ülkeler Ülkemizde karne verme
konusunda yetkili odalar

A.B.D. İzlanda

Ankara Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası
Gaziantep Ticaret Odası
İstanbul Ticaret Odası
İzmir Ticaret Odası
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Ankara Sanayi Odası
Kayseri Sanayi Odası

Almanya Japonya

Andora Kanada

Avustralya KKTC

Avusturya Kore

Belarus Cumhuriyeti Letonya

Belçika/Lüksemburg Litvanya

Bulgaristan Luxemburg

Cezayir Lübnan

Çek Cumhuriyeti Macaristan

Çin Makedonya

Danimarka Malezya

Estonya Malta

Fas Mauritus

Fildişi Sahili Moğolistan

Finlandiya Norveç

Fransa Polonya

Gibraltar Portekiz

Güney Afrika Cumhuriyeti Romanya

Hırvatistan Rusya Federasyonu

Hindistan Senegal

Hollanda
Sırbistan (Kosova ve Metohija
dışında)

Hong Kong Singapur

İngiltere Slovak Cumhuriyeti

İran İslam Cumhuriyeti Sri Lanka

İrlanda Tayland

İspanya Tayvan

İsrail Tunus

İsveç Türkiye

İsviçre Yeni Zelanda

İtalya Yunanistan

2.6.2. Tır Karnesi

Tır Sistemi içerisinde uluslararası kara nakliyatı yapmak isteyenler, Odanın TIR
Karnesi görevlisine müracaat edebilirler.Bu birimin görevi, Tır sistemi içerisinde faaliyet
gösteren uluslararası kara nakliyatı yapan Odamız üyesi olsun ya da olmasın tır işlemlerini
Odamızdan yapmak isteyen firmalara -yetki ve sorumluluk Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne ait olmak üzere-Tır Karnesi vermek ve iadesini kabul etmektir.
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 İstenen Belgeler

Dilekçe örneğini, Dilekçe Örnekleri Bölümü Dış Ticaret/Tır Karnesi-Örnek 1- Tır Karnesi
başlığı altında görebilirsiniz) talep edilen diğer evraklar şunlardır:

 30.000 $ veya 50000. YTL..sı nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubu + 20.000
$ kambiyo senedi + noter tasdikli imza sirküleri sureti veya;

7.500 $ kesin ve süresiz teminat mektubu + 20.000 $ kambiyo senedi + en azından
son bir yıldır Birliğimiz üyesi olan iki kefil firma tarafından TIR Odası veya Birlik
huzurunda imzalanacak 20.000 $ ek kambiyo senedi + noter tasdikli imza sirküleri
sureti veya;

$ nakit teminat (T.İş Bankası Akay Şubesi/Ankara nezdinde ki 1276-6 no.lu hesaba
yatırıldığını gösterir banka dekontu) + 20.000 $ kambiyo senedi + en azından son bir
yıldır Birliğimiz üyesi olan iki firma tarafından TIR Odası veya Birlik huzurunda
imzalanacak 25.000 $ ek kambiyo senedi + noter tasdikli imza sirküleri sureti
(Teminat mektubunun konusu: TIR Sistemine kabul teminatı)

 Kambiyo senedine kefil olan firmalardan, 3. bir firmaya kefil olmadıklarına dair
alınacak taahhütname

 Senetlerin Oda huzurunda imzalandığının, ilgili Oda tarafından teyidi
 10.-YTL. Nakit TIR Sistemine müracaat ücretinin yatırıldığını gösterir banka

dekontu (T.İş Bankası Akay Şuıbesi 225-5 no.lu hesap)
 3 adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi (Odamızdan temin edilebilir)
 4 adet noter tasdikli Taahhütname (Odamızdan temin edilebilir)
 3 adet Yetki Belgesi fotokopisi
 Ortakların her biri için resimli ve noter tasdikli 2 adet Nüfus Hüviyet Cüzdanı sureti
 Ortakların her bir için resimli ve muhtardan tasdikli 2 adet İkametgah İlmühaberi
 Firma yetkililerince imzalanmış 2 adet ilave Taahhütname (Odamızdan temin

edilebilir) ve noter tasdikli imza sirküleri sureti
 2 adet Oda Sicil Kayıt Sureti
 2 adet firma bilgi formu (Odamızdan temin edilebilir)
 Ticaret Sicil Gazetesi
 Firma Teşvikle araç getirmiş ise; Teşvik Belgesi fotokopisi
 Araçları yurt dışından getirmiş ise gümrük beyanname fotokopisi
 Araçları yurt içinden almış ise fatura fotokopileri.

İlgili firma eksiksiz olarak hazırladığı bu belgeleri bağlı bulunduğu Ticaret Odasına
ibraz ederek, gereğinin yapılabilmesi için müracaat dosyasının Birliğimize gönderilmesini
talep eder.

OdayaTır Karnesi alımı için gelen nakliyeci firmalar kaç adet ve kaç yapraklı Tır
Karnesi istedikleri belirten bir form doldururlar. Tır karnesi talep formu aşağıdaki gibidir;
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Örnek
(Ek : 1) a

"TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK

SÖZLEŞMESİ" ALTINDA KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPMAK İSTEYEN FİRMALAR İÇİN

TIR SİSTEMİNE KABUL TALEPNAMESİ
I- Firmanın:

1- Ticari Ünvanı: ...................................................................
2- Ticaret Sicil No. ve Tarihi: ......................................................
3- Kayıtlı Olduğu Oda:....................................
4- Kanuni Merkez Adresi, telefon ve teleks No: ............................................
5- Yazışma Adresi, telefon ve teleks No: .........................................................
6- (Yurtiçi - Yurtdışı) Şubelerinin adresi, telefon ve teleks No: ...........................

1. ..................................................................................
2. ..................................................................:...............
3: ..................................................................................

7- Sermaye durumu: ...................................................................
Ödenmiş Sermaye:
.............................................................. Kuruluş
Sermayesi: .............................................................

Tescilli Gayrimenkulleriniz nev'i ve rayiç değerlerini belirtiniz: ...................................

Nev’i : Rayic değer (TL) :
.................................... .........................................
.................................... .........................................
.................................... .........................................
....................................

...........................
.............. II. Firmanın kurucu ortaklarının :

Adı ve Soyadı Pay Miktarı Tutarı (TL)
1. ..................... ..................... .....................
2. ..................... ..................... .....................
3. ..................... ..................... .....................
4. ..................... ..................... .....................
5. ..................... ..................... .....................
6. ..................... ..................... .....................
7. ..................... ..................... .....................

III. Firmayı temsile yetkili kişilerin :

Adı ve Soyadı Firmadaki Görevi

1. ............................................. ..............................................

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

3. ............................................. ..............................................
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Sayfa 2
IV- Firmanın Nakliyat İşlerinde Çalışanların Sayısı

1. Memur : ................................................

2. Şoför : ................................................

3. İşçi : ................................................

V. Firma Teşvik Belgesi ile araç getirmişse sayısı :

................................................ VI. Firmanın Nakliyeci olarak faaliyete

başladığı tarihler:

Yurt İçi Nakliyat Uluslararası Nakliyat :

...../...../.......20 ...../...../.......20

VII. Firmanın iş yaptığı bankalar:

1. ................................................................................................................

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

3. ................................................................................................................

4. ................................................................................................................

5. ................................................................................................................

VIII. TIR işlemlerini yapmak

istediği oda : (İlgili kareye

(x) işareti koyunuz)

İstanbul Ticaret Odası Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası Kayseri Ticaret Odası

İzmir Ticaret Odası Konya Ticaret Odası

Yukarıda verilen bilgilerin doğru olduğunu tasdik eder, belirtilen hususlarda meydana gelecek
değişiklikleri TIR işlemlerini yaptığımız Oda'ya derhal bildireceğimizi arz eder TIR Sistemine
kabulümüzü saygı ile rica ederiz.

(İmza)

Firma Yetkilisinin Adı ve Soyadı

Firma
Kaşesi

Yukarıdaki müracaat formu firma tarafından doldurularak eklerindeki belgeler ile
odaya başvurulur. Başvuru işleminden sonra firmaya aşağıda örneği verilen tır karnesi
belgesi verilir.
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Resim 2.1: TIR karnesi örneği

2.7. Kapasite Raporu

Kapasite Raporlarının düzenlenmesi ve onaylanması esnasında, 5362 sayılı Kanun'un
13. maddesi ile 39. maddesinin "l" bendine dayanılarak hazırlanan Kapasite Raporu
Yönetmeliği esasları çerçevesinde hareket edilmektedir.

Kapasite raporu için;
 Son üç yıla ait vergi dairesi onaylı bilanço,
 Makine tesisat ve diğer sabit kıymetlerle ilgili liste,
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 Satın alınacak makine ile ilgili proforma fatura görüldükten ve oda tarafından
hazırlanan beyanname firma tarafından doldurulduktan sonra inceleme olumluysa
Oda’ca onay verilir.

Esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığı tarafından tanzim edilen kapasite raporu, ilgili
oda başkanı, genel sekreteri ve mühendis tarafından onaylandıktan sonra, tanzim tarihinden
itibaren en geç 30 gün içerisinde onaylanmak üzere bağlı bulunduğu birliğe gönderilir.

Kapasite raporu ilgili odanın bağlı bulunduğu birlik tarafından , birlik başkanının ve
genel sekreterinin kontrolü ve onayından sonra, onaylanmak üzere Konfederasyonumuza
gönderilir.

Konfederasyon tarafından onaylanan kapasite raporlarının dört adeti birlik, oda ve
ilgilisinde kalmak üzere ilgili birliğe gönderilir. Bir adeti de Konfederasyonda muhafaza
edilir.

 Kapasite raporu düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar;
 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu alt teşkilatınca düzenlenen

kapasite raporlarında; işletmelerdeki işçi sayısının muharrik kuvvet
kullananlarda dört ve altında kullanmayanlarda dokuz ve altında olması
hususu dikkate alınır.

 Kapasite raporları Konfederasyonca hazırlanan standart örneğine uygun ve
en az beş nüsha olarak eksiksiz ve doğru bilgilerle tanzim edilmelidir.
Fotokopisi alınarak çoğaltılmış, küçültülerek , büyültülerek veya standart
örneği dışında bir örnekle düzenlenmiş, üzerinde silinti kazıntı yapılmış
kapasite raporları onaylanmaz.

 Kapasite raporunda yazılı bilgilerden herhangi birinin değişikliğe uğraması
veya düzeltme yapılması halinde odaya yazılı başvuruda bulunulması
gerekir. Oda, yapılan değişiklikleri ilgili birlik ve Konfederasyona bildirir.

 Kapasite raporlarının onaylanmak üzere şahıslar aracılığıyla elden
getirilmesi halinde, bu sahsın raporu almaya yetkili olduğuna dair Birlik
yazısı Konfederasyona ibraz edilir. Yetki belgesi olmayan şahıslara kapasite
raporu teslim edilmez ve ilgili birliğe posta ile gönderilir.

 Posta ile yapılacak işlemlerde Konfederasyonumuzca alınacak tasdik ücreti
ilgili Birlik tarafından T. Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi nezdindeki
16000018 nolu hesaba yatırılır ve dekont onaylanacak kapasite raporu ile
birlikte Konfederasyona gönderilir. Elden yapılacak işlemlerde ise kapasite
raporlarının tasdik ücreti TESK Muhasebe Müdürlüğüne ödenir.

 Kapasite raporu aşağıdaki işlemlerde kullanılır;
 Sanayi Sicili Belgesi Alınmasında,
 İhracat İşlemlerinde,
 Gıda sicili işlemlerinde,
 İhalelere Katılmada,
 Kamu Tahsislerinden Yararlanmada,
 Çalışma İzni Başvurularında vb.işlerde gerekli belgedir.



42

Şekil 2.4: Kapasite raporu 1. sayfa
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TABLO: I MAKİNE ve TESİSAT (İşyerine ait) Sayfa (2)
Adet CİNSİ VE TEKNİK

ÖZELLİKLER
PUAN YERLİ İTHAL MOTOR

GÜCÜ (B)
ÇETİĞİ
KW

MAKİNE ve
TESİSAT
(KİRALIK)

TABLO:II YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ

CİNS-ÖZELLİK, TİCARİ VE
TEKNİK ADI

MİKTAR BİRİM MADDE KODU

TABLO: III KAPASİTE HESABI SAYAF (3)

Kapasite Raporunun Hangi Amaçla Düzenlendiği:……………………………………………………
İlk Kapasite ( ) Yenileme ( ) Tevsi ( )

TABLO: IV YILLIK TÜKETİM KAPASİTESİ (Ana, Yardımcı ve Ambalaj Maddeleri) Sayfa (4)
Madde Kodu CİNSİ, ÖZELLİKLERİ VE

TEKNİK ADI
Birim MİKTAR

Rakamla Yazı İle

ONAYLAR

………….. ESNAF VE SANATKARLA
ODALARI BİRLİĞİ

GENEL SEKRETER BİRLİK BAŞKANI
TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI

KONFEDERASYONU

ARGE MÜDÜRÜ GENEL SEKRETER YARDIMCISI
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2.8. Oda ve Borsaların Dış Ticarette Diğer Hizmetleri

Belgelerin temin edilmesi ve onaylanması dışında odalar ihracatı artırmak ve bu konuda
gerekli tedbirleri almak için çalışır. Verilen hizmetleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 Odalara gelen dış ticaretle ilgili yazı, dergi, sirküler, bülten vb. dokümanlardan
duyurulması gerekli bilgileri Oda’nın Dış Ticaret Bülteni’nde yayınlar veya ilgili
firmalara mektup ve faksla ulaştırır. Çalıştığı birimlerle ilgili yurtiçi ve yurtdışı
yazışmaları yapar.

 Odanın bulunduğu yerdeki firmalardan gelen ithalat, ihracat, kambiyo, yatırım ve
gümrük mevzuatı ile ilgili soruları cevaplandırır veya gerektiğinde bilgi
alabilecekleri bir üst kuruluşa yönlendirir. Yönlendirdiği üst kuruluşlar İGEME, Dış
Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Merkez Bankası,
Türk Eximbank vb.’dir.

 Yurtdışındaki firma adresleri, ülke bilgileri veya herhangi bir ürünün yurtdışındaki
piyasası hakkındaki sorulara, Dış Ticaret Birimi’nde bulunan kataloglardan,
kitaplardan, araştırma raporlarından faydalanarak cevap verir. Bunlar yeterli
olmadığı taktirde, Ticaret Ateşelikleri’nden veya İGEME’den gerekli bilgileri alarak
ilgili firmaya iletir. Talep eden Oda üyelerine vize alabilmeleri için bir referans
yazısı hazırlar, gerekirse vize başvurusunda istenen belgeler hakkında bilgi verir.

 Oda’dan geçen, aylık ve yıllık ihracat dökümlerini çıkarır.
 Odalar dış ticaret bülteni hazırlar.
 Dış Ticaretle ilgili seminer organizasyonları yapar ve gerekirse Oda’nın yaptığı

diğer seminer organizasyonlarına yardım eder.
 Bilgi almada gerektiğinde Internet’i kullanır, Oda’dan istenen bilgileri derleyerek

üyeye ya da Odanın diğer birimlerine iletir.
 Her yılın sonunda Kayseri İhracatçı Firmalar Listesi’ni güncelleştirir. Firmaların dış

ticaretle ilgili ulaşmak istedikleri kurum ve kuruluşların adreslerini verir. Yurtdışı
fuarlar kitabını yayınlar.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Menşe şahadetnamesini onaylayan
birimleri tespit ediniz.

 İnternetten menşe şahadetnamelerinin,
kullanıldığı birimleri araştırınız.

 Menşe şahadetnamesini (GSP)odaya
tasdik ettiriniz.

 Bulunduğunuz bölgedeki odanın
internet sayfasından gerekli adımları
araştırınız.

 AB ülkelerine ihracat için odadan ATR
dolaşım belgesi alarak doldurunuz ve
odaya teslim ediniz.

 Bu belgenin serbest dolaşım belgesi
olduğunu ve gümrük muafiyeti
sağladığını bilmelisiniz.

 Gümrük indiriminden yararlanmak için
odadan EUR 1 belgesini alarak
doldurunuz ve odaya teslim ediniz.

 Bu belgenin demir-çelik ve tarım
ürünleri ihracatında kullanıldığını
bilmelisiniz.

 Ekspertiz raporu gerektiren durum
olup olmadığını belirleyiniz.

 Ekspertiz raporu gerekiyorsa başvuru
işlemleri için gerekli belgeleri temin
ediniz.

 Tarım ürünü ihracı için borsadan
borsa tescil beyannamesi alarak
doldurunuz ve onaylatınız.

 Bu belgenin üç nüsha olarak
doldurulacağını ve borsaya
onaylattırılması gerektiğini
bilmelisiniz.

 ATA ve TIR Karnesi işlemlerini
yürütünüz.

 ATA ve TIR karnesi işlemleri için
gerekli işlemleri ticaret odası
sitelerinden edinebilirsiniz.

 Odanın düzenlediği belgeyi ihraç
yapılan ülkeye ibraz ediniz.

 Belgelerin ihraç edilen ülkeye
verilmesi gerektiğini bilmelisiniz.

 Gerektiğinde kapasite raporu için
Esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığına
başvurunuz.

 Kapasite raporunun hangi işlemler için
kullanıldığını gözden geçiriniz.

 Oda ve borsaların dış ticarette
verdikleri diğer hizmetleri belirleyiniz.

 Her odanın hizmeti farklı olabilir.
Bulunduğunuz yerdeki ticaret odası
veya borsasının hizmetlerini
internetten tespit ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1) ………………………………… İhracata konu olan malların üretim yerini gösteren bir
belgedir.

2) EFTA ülkelerine ve Avrupa Birliği’ne yönelik demir-çelik ve tarım ürünlerinin
ihracatında kullanılan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) EUR.1 dolaşım sertifikası
B) ATR dolaşım belgesi
C) Borsa tescil beyannamesi
D) GSP (Meşe Şahadetnamesi) formu

3) A.TR belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Belge gümrük muafiyeti sağlar.
B) İhracatçı ülke yetkilileri tarafından düzenlenir.
C) Tüm ülkelere yapılan ihracatlarda düzenlenir.
D) Bu belge serbest dolaşım belgesidir.

4) İhraç veya ithal mallarının fiyat, miktar, kalite, bileşim katkı oranı, ticari teamül gibi
hususlarında gümrük idarelerince tereddüde düşülen durumlarda hazırlanan belge
aşağıdakilerden hangisidir?

A) GSP formu (Menşe şahadetnamesi)
B) TIR karnesi
C) Ekspertiz raporu
D) EUR.1 sertifikası

5) Zirai ürünlerin kayıt altına alınması amacıyla vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesini
sağlamak üzere ve bürokratik işlemlerin azaltılması, borsaların geliştirilmesi için zirai
ürün gümrük çıkış işlemlerinde ihracatçıdan istenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) A.TR belgesi
B) EUR.1 belgesi
C) Menşe Şahadetnamesi
D) Borsa Tescil beyannamesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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6) Bazı ülkelerin Türkiye’ye sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanmak amacıyla
düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekspertiz raporu
B) ATA karnesi
C) ATR.1 belgesi
D) GSP formu (Form A) Menşe şahadetnamesi

7) Aşağıdakilerden hangisi ATA karnesi alırken teminat olarak kabul edilemez?

A) İhracatçının gayrimenkulleri
B) Nakit
C) Devlet tahvili
D) Hazine bonosu

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlışlarınız var ise, ilgili öğrenme
faaliyetine geri dönerek eksiklerinizi tamamlayınız ve faaliyeti tamamen öğreniniz, kendinizi
yeterli bulana kadar faaliyeti tekrarlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

1) Bir ilde oda kurulabilmesi için ticaret siciline kayıtlı ve kanunda belirtilen nitelikleri
taşıyan en az …………….tacir, sanayici veya deniz ticareti ile uğraşanların birliğe yazılı
olarak başvuruda bulunması zorunludur.

2) Aşağıdakilerden hangisi odaların organları arasında yer almaz?

A) Meclis
B) Oda ve Borsa Konseyleri
C) Disiplin Kurulu
D) Meslek Komiteleri

3) Borsalar aşağıdakilerden hangisinin izni ile kurulurlar?

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B) Dış Ticaret Müsteşarlığı
C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
D) Maliye Bakanlığı

4) Borsalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında yer alır.

B) Borsalar, ticari ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin Olumlu görüşü üzerine kurulurlar.

C) Ülke ve bölge borsaları da, ticaret borsalarına ilişkin hükümlere tabidir.

D) Dışarıda yerleşik kişiler, uluslararası nitelikteki borsalarda işlem yapabilir.

5) Uluslararası anlaşmalar gereği, elektronik ortam dâhil TIR ve ATA karneleri, menşe
Şahadetnameleri, dolaşım belge ve sertifikalarının basımı, dağıtımı ve uygulamalarına ilişkin
hizmetler ile EAN-UCC çizgi kod sistemine ilişkin çalışmaları yürütmek aşağıdakilerden
hangisinin görevidir?

A) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
B) Sanayi ve Ticaret Odaları
C) Borsalar
D) Odalar

MODÜL DEĞERLENDİRME
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6) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri gereğince, ülkemizde
Birliğe üye ülkelere ihraç edilen ve gerekli gümrük muafiyetinden yararlanılması için tanzim
edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Menşe Şahadetnamesi
B) EUR.1 belgesi
C) A.TR belgesi
D) Gümrük beyannamesi

7) EUR.1 dolaşım sertifikası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Demir, çelik ve tarım ürünleri ihracatı için düzenlenir.
B) EFTA ve Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracatta kullanılır.
C) Bağlı bulunulan odalar tarafından onaylanır ve gümrük idarelerine

vize edilir.
D) Belge gümrük muafiyeti sağlar.

8) ……………………….……ihraç veya ithal mallarının fiyat, miktar, kalite, bileşim katkı
oranı, ticari teamül gibi hususlarında gümrük idarelerince tereddüde düşülen durumlarda
hazırlanan bir belgedir.

9) ……………………. Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi ve ekleri kapsamında taraf
ülkeleri arasında başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak
ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

10) Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ithal işlemlerinin ATA karneleri ile yapılabileceğini
karara bağlamıştır?

A) Mesleki Teçhizat Sözleşmesi
B) Sergi ve Fuarlar Sözleşmesi
C) Ticari Numuneler Sözleşmesi
D) Hepsi.

DEĞERLENDİRME

Bu testte verdiğiniz cevapları modül sonundaki Modül Değerlendirme Testi Cevap
Anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlışlarınız var ise, ilgili öğrenme faaliyetine geri dönerek
eksiklerinizi tamamlayınız ve faaliyeti tamamen öğreniniz, kendinizi yeterli bulana kadar
faaliyeti tekrarlayınız.
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B. UYGULAMALI TEST

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 Odalar ve borsaların görevlerini öğrenebildiniz mi?

 Kurumların izin veren birimlerini seçebildiniz mi?

 Başvuru belgelerini ilgili birimlerden temin edebildiniz mi?

 Menşe şahadetnamesini düzenleyebildiniz mi ve odaya
tasdik ettirebildiniz mi?

 ATR dolaşım belgesini düzenleyebildiniz mi ve odaya
tasdik ettirebildiniz mi?

 EUR.1 belgesini düzenleyebildiniz mi ve odaya tasdik
ettirebildiniz mi?

 Borsa Tescil Beyannamesi düzenleyebildiniz mi ve ticaret
borsasına onaylatabildiniz mi?

 Kapasite raporu alabilir misniz?

 Eksperlerden ekspertiz raporu alabilir misiniz?

 Odalardan ATA karnesi alabilir misiniz?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı test sonucunda cevaplarınızı değerlendiriniz. Eksikleriniz varsa, modülün
ilgili faaliyetine dönerek tamamlayınız. Eğer cevaplarınız “Evet” ise, yeni modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

Soru Cevap

1 D
2 C
3 A

4
Odalar ve

Borsalar Birliği

5 B
6 Ankara
7 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

Soru Cevap

1
Menşe

Şahadetnamesi
2 A
3 C
4 A
5 D
6 D
7 A

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

Soru Cevap

1 1000
2 B
3 C
4 A
5 A
6 C
7 D

8
Ekspertiz
Raporu

9
ATA

karneleri
10 D

CEVAP ANAHTARLARI
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