3. Bölüm
ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

Gerçek bilgi, yaparak, denenerek öğretilen
bilgidir.
Descartes

3. ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ
3. 1. INCOTERMS 2010
Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of
Commerce-ICC) tarafından yayınlanan “Incoterms”, uluslararası ticaret hareketlerinde anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları ve hukuksal ihtilafları ortadan kaldırmak ve
böylece alıcı ile satıcının gereksiz yere para ve zaman kaybını önlemek amacıyla,
alım - satım işlemlerine bazı kurallar getirmiş ve bu düzenlemeleri ilk kez 1936'da
"INCOTERMS" adıyla yürürlüğe koymuştur. 2010 yılında INCOTERMS‟ler gözden geçirilerek yeniden kaleme alınmıştır. Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) tarafından düzenlenen yeknesak kurallar genel kabul görmüş kurallar olup en son düzenleme 27 Eylül 2010 tarihinde Incoterms 2010 revizyonunu yayınlamıştır.18
Gözden geçirilmiş yeni versiyonu ticarette ve taşımadaki yeni uygulamaları
dikkate alarak hazırlanmıştır. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren
uygulamaya geçecektir. INCOTERMS, İngilizce (International commercial terms)
kelimelerinden bazı hecelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir terimdir.
Incoterms 2010‟da teslim şekilleri 13‟den 11‟e düşürülmüştür. Dört teslim şekli
yürürlükten kaldırılmış, buna karşılık iki yeni teslim şekli oluşturulmuştur. Yeni
teslim şekilleri DAP (Yerinede Teslim - Delivered At Place) ve DAT (Terminalde
Teslim - Delivered At Terminal)‟dır.
18

Abdurrahman ÖZALP (2007). Dış Ticaret’te Yeni Kurallar UCP 600’ın Kullanılması ve
Akreditif, İstanbul: Türkmen Kitabevi, ss.4-5.
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Kaynak: International Chamber of Commerce, http://www.iccwbo.org/incoterms/, [Erişim, 20.10.2011].

Incoterms 2010 İle Getirilen Yenilikler19


DES, DEQ, DAF, DDU terimleri çıkarılarak; DAP ve DAT terimleri eklenmiş,
terim sayısı 13'den 11'e indirilmiştir.



Incoterms 2000'de terimlerin 4 grup altında toplanması sisteminden vazgeçilmiş
ve ikili ayrıma gidilmiştir (Tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar ile deniz ve
içsu taşımalarına özgü kurallar oluşturulmuştur). Bunlar;

Tüm Taşıma Modlarında Kullanılan Teslim Şekilleri:
EXW-Ex Works
FCA-Free Carrier
CPT-Carriage Paid To
CIP-Carriage and Insured Paid To
DAT-Delivered At Terminal (Yeni)
DAP-Delivered At Place
(Yeni)
DDP-Delivered Duty Paid

Fabrikada Teslim
Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim
Navlun Ödenmiş
Navlun ve Sigorta Ödenmiş
Terminalde Teslim
Belirtilen Noktada Teslim
Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak

Sadece Deniz ve İç Su Yolu Taşımalarında Kullanılan Teslim Şekilleri:
FAS-Free Alongside Ship
FOB-Free On Board
CFR-Cost and Freight
CIF-Cost,İnsurance And Freight
19

Geminin Yanına Teslim
Gemiye Yükleyerek Teslim
Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak
Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak

Eyüp KAHVECİ, Incoterms 2010 ile getirilen değişiklik ve yenilikler, http://www.dunya.com/
incoterms - 2010-ile-getirilen-degisiklik-ve-yenilikler_116659_haber.html, [Erişim , 19.10.2011].
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Alıcıya ve satıcıya, güvenlikle ilgili gümrük işlemlerinin yerine getirilebilmesi
için bilgi ve belge sağlama ile masrafları karşılama ve bu faaliyetlerin yerine
getirilmesinde karşılıklı yardımcı olma yükümlülüğü getirmektedir (Değişiklik
terör olayları ile gemi korsanlarına yönelik olarak düzenlenmiştir).
 Elektronik iletişim araçlarının kâğıt iletişim belgeleri ile aynı etkiye sahip olduğu kabul edilmiştir. Bu sayede büyük ölçüde zaman kaybı önlenmiş olmaktadır.
 Her bir terimin hangi hallerde kullanılması gerektiği, hasarın hangi anda geçeceği, masrafların alıcı ile satıcı arasında nasıl paylaştırılacağı gibi konulara
açıklık getiren "rehber açıklama" eklenmiştir. Alıcı ve satıcıların yükümlülükleri, 10 noktalı şema ile kıyaslanacak şekilde her bir kloz için net bir şekilde tarif
edilmiş, ayrıca doğru Incoterm‟in seçilmesini kolaylaştırmak için resimli açıklamalar yer almaktadır. Her bir klozdan önce uygulama notu bulunup, temel
içerikler özetlenmiştir.
 Incoterms 2010 kuralları hem uluslararası hem de ulusal satım sözleşmelerinde
kullanıma uygundur.
 Mallar transit haldeyken birbirini takip eden zincir içinde birkaç defa satılabilir.
Bu itibarla Incoterms 2010 malların ilk elden satışı ile birlikte zincirleme satışını da dikkate almıştır.
 Risk transferi açısından, FOB, CFR ve CIF ayrıca modernize edilmiştir.
Incoterms 2010‟a kadar geminin küpeştesini geçmemiş olmak şartıyla, mallardaki tüm zarar ve ziyanı satıcı üstlenmekteydi. Incoterms 2010'la risk transferi
ancak malların gemide doğru bir biçimde yüklenmesinden sonra gerçekleşmektedir. FOB, CFR ve CIF terimlerinde hasarın geçişi açısından büyük sorun yaratan "gemi küpeştesi" kavramı terk edilmiştir. Böylece bu terimlerde teslim ve
hasarın geçişi arasında paralellik sağlanmış ve risk transferinin geçişi için,
"mallar gemide bulunduğunda" (gemiye doğru bir şekilde yüklenmesinden sonra gerçekleşeceği) ilkesi benimsenmiştir.
 Taşıma ve sigorta sözleşmeleri başlığında, tarafların bu yöndeki borçları açıklayıcı bir hale getirilmiştir. Sadece CIP ve CIP şartları satıcının malları sigortalamasını öngörür. Malların nakliyesi esnasında alıcının karşılaşacağı zara ve ziyana karşılık satıcının sigorta kontratı sağlaması gerekir. CIF ve CIP şartlarında, alıcı, satıcının minimum kapsamlı bir sigorta yapmakla yükümlü olduğunun
bilincinde olmalıdır. Bunun nedeni ise, belirli, özellikle dökme mallar için minimum kapsamın mümkün olabilmesidir. Müşteri daha geniş kapsamlı bir ya da
kendi ekstra sigorta düzenlemelerini yerine getirmelidir.
 Terminal elleçleme masraflarının alıcı ve satıcı arasındaki dağılımı açıkça düzenlenmiş ve alıcının bu masrafları mükerrer olarak ödemesinin önüne geçilmiştir.20
Herhangi bir vesaik çeşidinde (örneğin ticari faturada) teslim belirtileceği zaman teslim şeklinin kod harfleri ve hemen yanında ihracatın gerçekleştirilerek sorumluluğun hükümsüz hale geleceği yerin adı yazılır. Bu teslim yeri şehir hava veya
Eyüp KAHVECİ, Incoterms 2010 ile getirilen değişiklik ve yenilikler, http://www.dunya.com/
incoterms - 2010-ile-getirilen-degisiklik-ve-yenilikler_116659_haber.html, [Erişim , 19.10.2011]
20
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deniz limanı gibi yerler olabilir. Örneğin; EX Works Ankara, FOB İstanbul/Haydarpaşa, DDP Londra vb.
Incoterms‟ler uluslararası ticarette kullanılan, evrensel olarak standartlaştırılmış sözleşme terimleridir. Değişimi yapılacak malların fiyatı bu terimlerin müzakeresine bağlı bir sözleşmede belirtilir. Kısaca, müzakereye konu olan terimler, ürünün taşınmasının hangi kısmını hangi tarafın yükleneceğini gösterir. Bu terimlerin
(klozların) sözleşmede kullanılması zorunlu değildir. Fakat bu terimlerin sözleşmede kullanılması hukuki zemin açısından son derece sağlıklıdır. Bu taşıma şekillerinin her biri üç harf kısaltması ile belirtilen 11 adet terim vardır. Bu terimlerin temel
özellikleri şunlardır.
TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS)
Klozlar

CFR
CIF
CPT

İngilizce
Türkçe
Cost and Freight
Ürün Bedeli ve Taşıma
Cost, Insurence and Freight Ürün Bedeli, Sigorta ve Taşıma

Carriage Paid To…

Taşımanın sözleşmede
belirlenen yere kadar
yapılması
Sigorta dahil Taşımanın sözleşmede
belirlenen yere kadar yapılması

CIP

Carriage and
Insurence Paid To..

DAP

Delivered At Place

Belirtilen Noktada Teslim

DDP

Delivered Duty Paid

Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak
Teslim
Terminalde Teslim

DAT
Delivered At Terminal

EXW

Ex Works

Ticari İşletmede Teslim

FAS

Free Alongside Ship

Geminin Yanına Teslim

FCA

Free Carrıer

Taşıyıcıya Teslim

FOB

Free on Board

Gemiye Yüklenerek Teslim

Taşıma Şekilleri
Denizyolu
Denizyolu
Karayolu,
Havayolu,
Demiryolu,
Denizyolu veya
Çok vasıtalı taşıma
Denizyolu,
Karayolu,
Havayolu,
Demiryolu veya
Çok vasıtalı taşıma
Denizyolu,
Karayolu,
Havayolu,
Demiryolu veya
Çok vasıtalı taşıma
Denizyolu,
Karayolu,
Havayolu,
Demiryolu veya
Çok vasıtalı taşıma
Denizyolu,
Karayolu,
Havayolu,
Demiryolu veya
Çok vasıtalı taşıma
Denizyolu,
Karayolu,
Havayolu,
Demiryolu veya
Çok vasıtalı taşıma
Denizyolu
Denizyolu,
Karayolu,
Havayolu,
Demiryolu veya
Çok vasıtalı taşıma
Denizyolu
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Ürün ne kadar kaliteli ne kadar uygun fiyatlı olursa olsun, kendisine gereksinim duyulan yerde en kısa sürede firesiz ve hasarsız olarak ulaştırılamazsa, ticarî
anlamda değerini bulamayacaktır. İşte bu nedenle, ürünlerini ülke dışına pazarlamak isteyen ihracatçı, taşımaya dair idari ve teknik detayları bilip, ihracat stratejisini buna göre belirlemek zorundadır. Toplam 11 tane teslim şeklinin başlıca ortak
özellikleri aşağıda verilmiştir.21
Ticari İşletmede Teslim/ Ex Works (EXW)
Taşıyıcıya Teslim/ Free CARRIER (FCA)
Gemi Yanında Teslim/ Free Alongside Ship (FAS)
Gemiye Yüklenerek Teslim/ Free on Board (FOB)
Mal Bedeli veya Navlun/ Cost and Freight (CFR)
Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun/ Cost, Insurance and Freight (CIF)
Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim/ Carriage Paid To (CPT)
Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage and Insurance Paid
To (CIP)
9. Terminalde Teslim/ Delivered At Terminal (DAT) - Yeni
10. Belirtilen Noktada Teslim/ Delivered At Place (DAP) - Yeni
11. Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim/ Delivered Duty Paid (DDP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

21

Asım Çalış (2005). İhracatta Taşıma Şekilleri & Nakliyat, İGEME, Ankara.
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3. 2. TESLİM ŞEKİLLERİ
3. 2. 1. Ticari İşletmede Teslim / Ex Works (EXW)
İşyerinde teslim; malların satıcı tarafından satıcının kendi kuruluşunda (fabrika, depo vb.) alıcı için hazır hale getirilmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona
ermesini ifade eder. Satıcı sözleşmede belirtilen tarihte ve şekilde malları hazır
şekle getirerek alıcıya teslim etmek üzere bilgi verir. İthalatçı malların sevkiyatı ile
ilgili işlemleri tamamlayarak ithalatı gerçekleştirir. Şayet aksine bir hüküm bulunmuyorsa, satıcı, malları alıcının sağlamış olduğu araca yüklemek ya da gümrük
çıkış işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir. Mallar satıcının iş yerinden alınarak istenilen yere taşınması ile ilgili bütün masraf ve riskler alıcıya aittir.

EXW

EXWORKS

TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM
İHRACATÇI

MASRAF & RİSKLER
SATICIYA

GÜM.ÇIK.

GÜM.GİR.

İTHALATÇI

TÜM MASRAFLAR ALICIYA…
TÜM RİSKLER ALICIYA…

TESLİM NOKTASI
YÜKLEME NOKTASI

BOŞALTMA NOKTASI

İhracatçının (Satıcının) Yapması Gerekenler: Malları belirtilen teslim yerinde, belirtilen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde alıcının tasarrufuna bırakmak; ya da eğer böyle bir yer ve zaman öngörülmemişse, bu tür malların genel
olarak bırakıldıkları yerlere ve yine genel olarak bırakıldıkları bir zamanda teslim
etmek zorundadır. Sözleşme uyarınca malların temininden sonra alıcıya haber verir.
Alıcının talebi üzerine ve onun risk ve masraf alanına girmek üzere, kendisine,
malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almada yardımcı olmak
yükümlülüğü vardır.
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Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal ve/veya ihraç işlemleri açısından, bu malların bir başka ülkeden transit
geçişi için gerekli olan, ancak malların teslim edildiği ve/veya asıl çıkış kaynağı
olan ülkede çıkarılan belgeleri edinmesinde alıcıya yardımcı olmak zorundadır.
Talep üzerine, alıcıya, sigorta işlemleri konusunda gerekli bilgileri sağlamak yükümlülüğü vardır.
İthalatçının (Alıcının) Yapması Gerekenler: İthalat konusu ürünlerin bedelini satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde öder. Malı teslim aldığına dair, satıcıya
gerekli belgeyi sağlamak zorundadır. Malları satıcının işletmesinde teslim aldığı
andan itibaren malla ilgili tüm risk ve masraflar alıcının sorumluluğundadır.
3. 2. 2. Taşıyıcıya Teslim / Free Carrier (FCA)
Taşıyıcıya masrafsız teslim terimi, malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak alıcı tarafından belirtilen taşıyıcıya, onun tarafından belirtilen yerde
teslim edilmesiyle birlikte, satıcının mal teslim yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olması anlamına gelir. Eğer alıcı tarafından teslim için belirli bir nokta belirtilmemişse, bu durumda satıcı, daha önce sınırları belirlenmiş bir alan içinde veya
yerde malları taşıyıcıya devredeceği noktayı kendisi seçebilir.

EXW

EXWORKS

TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM
İHRACATÇI

MASRAF & RİSKLER
SATICIYA

GÜM.ÇIK.

GÜM.GİR.

İTHALATÇI

TÜM MASRAFLAR ALICIYA…
TÜM RİSKLER ALICIYA…

TESLİM NOKTASI
YÜKLEME NOKTASI

BOŞALTMA NOKTASI
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Mevcut ticari uygulama uyarınca, taşıyıcı ile taşıma sözleşmesinin yapılabilmesi için satıcının yardımı gerekiyorsa (örneğin demiryolu ve havayolu taşımacılığında olduğu gibi), satıcı böyle bir durumda risk ve masrafları alıcıya ait olmak
üzere kendisi harekete geçebilir. Eğer alıcı yükü belirli bir şahsa, örneğin kendisi
bizzat taşıyıcı olmayan ancak taşıma hizmetleri sağlayan birine teslim etmesi yönünde satıcıya bir talimatta bulmuşsa, mallar bu şahsın eline geçtiği andan itibaren
satıcı mal teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. "Taşıma Terminali'', herhangi bir demiryolu ya da yük istasyonu, bir konteyner terminali ya da parkı, çok
amaçlı bir yük terminali ya da bunlara benzer başka herhangi bir teslim alış noktası
olabilir. "Konteynır'', terimi, yükün ünitize edildiği her türlü aracı tanımlamakta
kullanılır. Örneğin her türden konteynır ve/veya yük vagonu, treyler, ro-ro aracı bu
terimin kapsamına girer ve her tür taşıma biçimi için geçerlidir.
İhracatçının (Satıcının) Yapması Gerekenler: İşleme konu olan malları, belirlenen gün ya da zaman süresi içerisinde, belirlenen yerde ya da noktada (örneğin
bir terminal ya da bir başka teslim noktası), alıcı tarafından belirlenmiş olan taşıyıcıya ya da taşıma hizmetleri veren başkasına, üzerinde daha önce anlaşılmış ya da
teslim işlemlerinde uygulana gelen bir biçimde teslim etmek ve teslim edildiğine
dair alıcıya belge sağlamak zorundadır.
Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı, satış sözleşmesi
uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir
belgeyi hazır bulundurma yükümlülüğü vardır. Kendi risk ve masraf alanına dâhil
olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak; yine
malların ihracı için gerekli olan formaliteleri tamamlar.
Taşıma sözleşmesi yükümlülüğü yoktur. Fakat alıcı tarafından talep edilirse ya
da bu bir ticari teamül olup alıcı uygun zaman süresinde aksi yönde bir talimat vermemişse, satıcı, risk ve masrafları alıcıya ait olmak üzere normal koşullarda bir
taşıma sözleşmesi akdedebilir.22 Satıcı sözleşmeyi yapmayı reddedebilir; bu durumda alıcıyı hemen gerekli biçimde bilgilendirmelidir. Sigorta sözleşmesi yükümlülüğü yoktur.
İthalatçının Yapması Gerekenler: Mal bedelini satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde öder. Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli ithal iznini
ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ithali için gerekli bütün gümrük
işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini
sağlayacak işlemleri tamamlamak zorundadır. Malların belirtilen yerden taşınması
için, masrafları kendisine ait olmak üzere sözleşme akdetme ve mallar kendisine
teslim edildiği andan itibaren, mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek yükümlülüğü vardır.

22

Yaser Gürsoy (2005), Dış Ticaret İşlemleri, Bursa: Ekin Kitabevi, ss.135-136.
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3. 2. 3. Gemi Yanında Teslim / Free Alongside Ship (FAS)
Gemi doğrultusunda masrafsız teslim terimi, belirlenen yükleme limanında
malların gemi doğrultusunda rıhtıma ya da mavnaya yerleştirilmesiyle satıcının
teslim yükümlülüğünün yerine getirildiği anlamına gelir. Kısaca satıcı malları geminin yanına kadar getirmekle sorumludur. Bu durumda, bu andan itibaren mallara
ilişkin herhangi bir kayıp ya da hasarın bütün masraf ve riskleri alıcıya aittir. Bu
andan itibaren malla ilgili bütün masraflar ve navlun alıcı tarafından karşılanır. Bu
teslim şeklinde ihracat ile ilgili tüm belgeler alıcı tarafından hazırlanır. Gümrük
işlemleri de alıcı tarafından yapılır.
FAS terimi, malların ihraç işlemlerinin alıcı tarafından tamamlanmasını öngörür. Alıcının bu tür işlemleri doğrudan doğruya ya da aracı kullanarak dolaylı biçimde tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlarda bu terim kullanılmamalıdır.
Ayrıca bu terim, yalnızca deniz ya da iç su taşımacılığında kullanabilir.

FAS

FREE ALONGSIDE SHIP

GEMİ DOĞRULTUSUNDA TESLİM
İHRACATÇI

GÜM.ÇIK.

MASRAF & RİSKLER
SATICIYA

YÜKLEME NOKTASI

GÜM.GİR.

İTHALATÇI

TÜM MASRAFLAR ALICIYA…
TÜM RİSKLER ALICIYA…
TESLİM
NOKTASI

BOŞALTMA
NOKTASI

İhracatçının Yapması Gerekenler: İhracat konusu malları, belirtilen tarihte
ya da öngörülen süre içerisinde, belirlenen bir limanda alıcı tarafından belirlenen bir
yükleme yerinde ve söz konusu limanda geçerli olan uygulamalar çerçevesinde,
geminin bordasında teslim eder.
Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı, satış sözleşmesi
uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir
belgeyi hazır bulundurur. Alıcının talebi üzerine ve onun risk ve masraf alanına

76

ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ

girmek üzere, kendisine, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi
almada yardımcı olma yükümlülüğü vardır.
İthalatçının Yapması Gerekenler: Mal bedelini satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde öder. Malları teslim alma yükümlülüğü vardır. Teslim aldığı andan
itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir. Risk ve masrafları kendisine ait olmak
üzere, gerekli ihraç ve ithal izinlerini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak;
malların ihracı ve ithali için gerekli bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli
ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemlerin tamamlanma işlemleri de alıcıya aittir.
FAS terimi, malların ihraç işlemlerinin alıcı tarafından tamamlanmasını öngörür. Alıcının bu tür işlemleri doğrudan doğruya ya da aracı kullanarak dolaylı biçimde tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlarda bu terim kullanılmamalıdır.
Ayrıca bu terim, yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığı çerçevesinde kullanabilir.
3. 2. 4. Gemiye Yüklenerek Teslim / Free On Board (FOB)
Gemide masrafsız teslim terimi, belirtilen yükleme limanında malların küpeşteyi (güverteyi) aşmasıyla satıcının malları teslim ettiği anlamına gelir. Bu teslim
şeklinde satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir. Bu noktadan itibaren alıcı mallara ilişkin bütün masrafları ve hasarları üstlenir. FOB terimi, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Bu terim sadece deniz veya iç su taşımacılığında kullanılabilir. Eğer
taraflar, malların gemi küpeştesini aşarak teslim edilmeleri niyetinde değillerse,
FCA terimi kullanılmalıdır.

FOB

FREE ON BOARD

GEMİ BORDASINDA TESLİM
İHRACATÇI

GÜM.ÇIK.

MASRAF &
RİSKLER
SATICIYA
TESLİM
NOKTASI
YÜKLEME NOKTASI

GÜM.GİR.

İTHALATÇI

TÜM MASRAFLAR ALICIYA…
TÜM RİSKLER ALICIYA…

BOŞALTMA
NOKTASI
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İhracatçının Yapması Gerekenler: Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı
hazırlar. Belirlenen limanda, belirlenen tarihte alıcının temin etmiş olduğu gemiye
yükleme yapar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar, gümrük
işlemlerini tamamlar. Alıcıya yüklemenin yapıldığını bildirir. Satıcı ihracat için
gerekli tüm belgeleri hazırlar ve malların gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim
eder. Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için
gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izni almalı ve uygulandığı ölçüde,
malların ihracı için gerekli gümrük formalitelerini tamamlamalıdır. Malların geminin küpeştesini (güvertesini) geçene kadar meydana gelebilecek her türlü hasar ve
kayıp satıcının sorumluluğundadır.
İthalatçının Yapması Gerekenler: Sözleşme koşullarına uygun olarak mal
bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlayarak gümrük vergilerini öder. Taşıma acentesi ile anlaşma yaparak navlun
bedelini öder. Yükleme limanında mallar geminin küpeştesini geçtikten sonra malla
ilgili tüm masraf ve riskler alıcının sorumluluğundadır.
3. 2. 5. Mal Bedeli veya Navlun / Cost And Freight (CFR)
Mal bedeli ve navlun, işleme konu olan malların belirtilen varış yerine kadar
taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesi anlamına
gelir. Bu teslim şeklinde satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği
limana kadar getirir. Gümrük işlemlerini yaptırır ve navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir. Mallara ilişkin kayıp ve hasar riski ile birlikte, malların gemi
bordasına aktarılmasından itibaren meydana gelebilecek olaylardan kaynaklanan
bütün ek masraflar, mallar yükleme limanında gemi bordasına geçtiği andan itibaren satıcıdan alıcıya devrolur. CFR terimi satıcının ihraç için malları gümrükten
geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim deniz ve ya nehir taşımacılığında kullanılabilir.
İhracatçının Yapması Gerekenler: Satıcı, sözleşme koşullarına uygun malı
ve alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlayarak gümrük işlemlerini
tamamlar. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun
ücretini öder. Mallar gemi küpeştesini geçtikten sonra navlun dışında meydana
gelen tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Satıcı yüklemenin gerçekleştiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer
belgeleri alıcıya gönderir.
İthalatçının Yapması Gerekenler: Sözleşme koşullarına uygun olarak mal
bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve
liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Taşıma süresince malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek
zorundadır.
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3. 2. 6. Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun / Cost, Insurance And Freight (CIF)
Mal bedeli, sigorta ve navlun
teriminde, satıcı, CFR teriminde
olan yükümlülükleri aynen üstlenmekte, ancak bunlara ek olarak taşıma sırasında malların kayıp ve hasar
riskine karşı deniz sigortası sağlama
yükümlülüğünü de üstlenmektedir.
Sigorta sözleşmesini akdetmek ve
sigorta primini ödemek, satıcıya
düşmektedir. Satış sözleşmesindeki
malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir. Mallar
gemiye yüklendikten sonra navlun ve sigorta primi dışındaki masraflar ve diğer
vuku bulabilecek her türlü risk alıcıya geçer. Alıcının dikkate alması gereken husus,
CIF teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının
beklendiğidir. CIF terimi, malların ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını
öngörür. Bu terim, yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığında kullanılabilir. Eğer
taşıma işleminde, örneğin rollon/roll-off ya da konteynır trafiğinde olduğu gibi
"gemi bordası"nın herhangi bir pratik anlamı kalmamışsa, bu durumda CIP teriminin kullanılması daha uygun olacaktır.
İhracatçının Yapması Gerekenler: Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı ve
alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun
ücretini öder. Gönderdiği malın sigortasını yaptırır, sigorta primini öder. Malların
yaklaşık hangi tarihte varış limanında olacağını alıcıya bildirir. Düzenlenen taşıma
belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir.
İthalatçının Yapması Gerekenler: Sözleşme koşullarına uygun olarak mal
bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malların varış limanında boşaltma masraflarını
ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Teslim
anından sonra navlun ve sigorta primi dışında meydana gelen bütün masraflar alıcı
tarafından karşılanır.
3. 2. 7. Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT)
Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim terimi, malların belirlenen varış yerine taşınmasında navlunun satıcı tarafından ödendiğini ifade eder. Malların taşıyıcıya
aktarılmasından sonra mallarla ilgili kayıp ve hasar riski, ayrıca bu teslim işleminden sonra meydana gelebilecek olayların yarattığı bütün ek masraflar satıcıdan alıcının üzerine geçer.
Taşıyıcı, bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde malların demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, nehir ya da bunlardan bazılarının bir arada kullanılmasıyla taşınması işlemini bizzat üzerine alan ya da bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir şahsı tanımlar. Eğer malların belirlenen varış yerine ulaştırılması için
birbiri ardına taşıyıcılar kullanılıyorsa, malların bunlardan ilk taşıyıcıya aktarılma-
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sıyla birlikte risk de devredilmiş olur. CPT terimi, malların gümrük çıkış işlemlerinin satıcı tarafından tamamlanmasını öngörür, Bu terim, çok vasıtalı olanlar da
dâhil her tür taşımacılıkta kullanabilir.
İhracatçının Yapması Gerekenler: Malların sözleşme hükümlerine uygun
olarak sağlanması ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi
bir belgeyi hazır bulundurmak zorundadır. Kendi risk ve masraf alanına dâhil olmak
üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak; yine malların ihracı için gerekli bütün formaliteleri ve gümrük işlemlerini tamamlama yükümlülüğü taşırlar. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini ödeyerek teslimin gerçekleştirildiği ve muhtemel varış tarihini alıcıya
bildirirler. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili
risk ve masraflardan kurtulurlar.
İthalatçının Yapması Gerekenler: Sözleşme koşullarına uygun olarak mal
bedelini öder ve ithalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini
tamamlarlar. Gümrük vergilerini öderler. Malların ilk taşıyıcısına tesliminden itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Transit taşıma
nedeni ile doğabilecek gümrük masrafları da alıcısı tarafından karşılanır. Navlun
bedeline dâhil değilse boşaltma masraflarını ödeyerek cirolu konşimentoyu acenteden teslim alırlar.
3. 2. 8. Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim /
Carriage And Insurance Paid To (CIP)
Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim terimi, satıcının CPT terimi ile
aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında
kayıp ve hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu
ifade eder. Satıcı, sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder. Alıcının
dikkate alması gereken husus, CIP teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir
sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir. CIP terimi, malların ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dâhil,
her tür taşıma biçiminde kullanabilir.
İhracatçının Yapması Gerekenler: Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı
hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri ve gümrük işlemlerini
tamamlar. Alıcıya, gerek malların teslim edildiğine dair, gerekse de malları teslim
alma yönünde normal olarak zorunlu hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak
duyuruları yapar.
Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini
ödeme yükümlülüğü vardır. İhracatçı malları, belirlenen tarihte ya da öngörülen
süre içerisinde belirlenen varış yerine ulaştırmak üzere taşıyıcıya, ya da eğer taşıma
işleminde birden çok taşıma aracı söz konusu ise ilk taşıma aracına teslim eder.
Gönderdiği malın sigortasını yaptırarak, sigorta primini öder. Malları ilk taşıyıcının
gözetimine devrettiği andan itibaren ilgili risk ve masraflardan kurtulur. Bu andan
itibaren navlun ve sigorta primi dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya
aittir. İhracatçı teslimi gerçekleştirdiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir.
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İthalatçının Yapması Gerekenler: Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde öder. Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ithal iznini
ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ithali için zorunlu bütün gümrük
işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini
sağlayacak işlemleri tamamlarlar.
İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlamak
zorundadır. Gümrük vergilerini ödeyerek varış limanında boşaltma masraflarını ve
liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Teslim anından
sonra navlun ve sigorta primi dışındaki meydana gelen bütün masraflar malın alıcısı
tarafından karşılanır.
3. 2. 9. Terminalde Teslim / Delivered At Terminal (DAT)
Terminalde teslim (DAT) klozu, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere
varış noktasında alıcıya sağlanması (teslim edilmesini) anlamına gelip, daha önceki
DEQ klozunun yerini alıp, DEQ-in aksine, multimodal (çoklu vasıta için) kullanılabilir. DAT kuralı seçilen taşıma türü (Havayolu, demiryolu, denizyolu, karayolu) ne
olursa olsun, birden fazla taşıma türü de dahil olmak üzere kullanılabilir.23
Terminalde teslim kuralı, satıcının malları belirlenen varma yerinde veya limanında belirlenen terminalde gelen taşıma aracından boşaltılmış bir şekilde alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder.
Terminal terimi, rıhtım, depo, konteynır sahası, yol, demiryolu ve hava kargo
istasyonu gibi üstü açık veya kapalı olabilecek herhangi bir yeri kapsar.
Malların belirlenen varma yerinde veya limanında belirlenen terminale getirilmesi ve taşıma aracından boşaltılmasına ilişkin tüm hasar ve masraflar satıcıya
aittir. Tarafların, belirlenen varma yeri veya limanında terminali ve bu terminaldeki
ilgili noktayı mümkün olduğunca açık bir şekilde belirlemesi ortak menfaatlerinedir.
3. 2. 10. Belirtilen Noktada Teslim / Delivered At Place (DAP)
Belirtilen noktada teslim (DAP) klozu, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak
üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) anlamına
gelir. DAP daha önceki DES, DAF ve DDU'nun yerini almıştır. DAP kuralı seçilen
taşıma türü (Denizyolu, havayolu, demiryolu, karayolu) ne olursa olsun, birden
fazla taşıma türü de dahil olmak üzere kullanılabilir.
"Belirlenen yerde teslim" kuralı, satıcının malları belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini
ifade eder. Malların belirlenen varma yerine getirilmesine ilişkin tüm hasar ve masraflar satıcıya aittir.

23

Eyüp KAHVECİ, Incoterms 2010 ile getirilen değişiklik ve yenilikler, http://www.dunya.com/
incoterms - 2010-ile-getirilen-degisiklik-ve-yenilikler_116659_haber.html, [Erişim, 19.10.2011].
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Tarafların, belirlenen varma yerindeki ilgili noktayı mümkün olduğunca açık
bir şekilde belirlemesi ortak menfaatlerinedir.24
3. 2. 11. Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim / Delivered Duty Paid (DDP)
Satıcının ithalat için gümrüklenen ve belirtilen varma yerinde, gelen taşıma
aracından boşaltmadan malları alıcıya teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, uygulandığı
ölçüde, varış ülkesinde ithalat için gümrük resmi dışında, malların buraya taşınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları yükümlenmelidir. EXW terimi satıcı için asgari
yükümlülüğü ifade ederken, DDP terimi azami yükümlülüğü gösterir.
Bu terim, satıcının doğrudan veya dolaylı olarak ithal izni alamadığı hallerde
kullanılmalıdır. Fakat taraflar malların ithalinde ödenecek bazı masrafları (örneğin
KDV) satıcının yükümlülükleri dışında tutmayı arzu ediyorlar ise, bu durum satış
sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir ifade ile açıklığa kavuşturulmalıdır.
Taraflar, alıcının ithalata ilişkin bütün hasarlara ve masraflara katlanmasını istiyorlarsa, DDU terimi kullanmalıdır. DDU teslim şekli ile aynı prensiplere dayanır;
ancak DDP teslim şeklinde satıcı birde gümrük vergilerini ödemek zorundadır.

DDP DELIVERY DUTY PAID
GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM
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İhracatçının Yapması Gerekenler: Satıcı, malları kararlaştırılan tarihte veya
süre içerisinde belirtilen varma yerinde boşaltılmamış olarak gelen herhangi bir
taşıma aracında alıcının veya alıcı tarafından atanan diğer bir kişinin tasarrufuna
bırakılmalıdır. Satıcı, malları hazır bulundurur. Hasarı ve masrafları kendisine ait
olmak üzere, her türlü ihraç ve ithal iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmeli ve uygulandığı ölçüde, malların ihracı ve herhangi bir ülkeden transit
geçişi ve ithali için tüm gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıyıcı aracı temin ederek
navlun ücretini öder. Teslime kadar malla ilgili bütün masraflar ve riskler satıcıya
aittir.
İthalatçının Yapması Gerekenler: Alıcı, satıcının talebi üzerine, hasarı ve
masrafları satıcıya ait olmak koşuluyla, bunlara uygun olarak malları alıcının tasarrufuna bırakmak amacıyla satıcı tarafından istenebilecek ithal ülkesinden verilen
veya iletilen her türlü belgenin veya eşdeğer elektronik mesajın edinilmesinde alıcıya her türlü yardımda bulunmalıdır. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinin emrettiği muayene masrafları hariç, yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. Alıcı, belirli bir süre içinde zamanı ve/veya belirlenen varma limanındaki teslim alma noktasını belirlemek yetkisine sahip olduğu durumlarda, yeteri kadar önceden bu konuyu
satıcıya bildirmelidir. Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini ödeyerek
malları teslim alır.
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Örnek Olay
SOLAREKS: GELİŞEN DÜNYA‟NIN TESLİMAT ŞEKLİ D TİPİ
Globalleşme, iletişimdeki kalite ve hızın artışı uluslararası teslim
şekillerini de beraberinde etkilemektedir.
Globalleşme sınırları kaldırmaktadır, Türkiye‟nin coğrafi konumundaki
avantajı, uluslar arası nakliye firmalarının çokluğunun etkisi ile ihracat giderek kolaylaşmaktadır. Solareks firması olarak şunu rahatça söyleyebiliriz ki
dünyanın en ücra köşelerine dahi İstanbul‟dan yurtiçine satış yapar gibi ihracat yapabilmekteyiz.
Fiyat teklifi ve satış işlemlerinde hızlı davranmak yurtdışındaki distribütörün müşterisine olan satışını yapmasında avantaj sağlamaktadır. Zaman
paradan daha değerli hale gelmiş durumdadır, kısa zamanda hareket eden
her zaman daha ön sıradadır, Yurtdışı ürün fiyatlandırmasında DAF, DES
DDU tipi ürün fiyatlandırması yapmak distribütörün kendi müşterisine daha
doğru fiyat vermesini ve ithalat maliyetini daha doğru daha kısa zamanda
çıkarmasını sağladığı için satışlarımıza olan etkisi olumlu yönde olmuştur.
Bu sebepten dolayı klasik Ex Work veya FOB fiyatlandırma yerine D tipi
fiyatlandırma kullanmaktayız.
İhracat işlemlerdeki ana fikrimiz pazarları kendimize daha yakın hale
getirip tüm işlemleri müşteri açısından kolaylaştırmaktır. Bundan dolayı
ihracat işlemlerinde şunu benimsedik.
“Paris arka sokağımız, Afganistan yan mahallemiz” olacakmış gibi ihracat yapmalıyız.
Alper Uysal
Solareks Firma kurucusu
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4. Bölüm
GÜMRÜK REJİMLERİ

Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen bir aptaldır. Ondan sakının.
Bilmeyen ve bilmediğini bilen bir öğrencidir. Ona öğretin.
Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır. Onu uyandırın.
Bilen ve bildiğini bilen akıllıdır. Onu izleyin.
Asya Atasözü

4. GÜMRÜK REJİMLERİ25
Gümrük rejimi deyimi;
1) Serbest dolaşıma giriş rejimini,
2) Transit rejimini,
3) Gümrük antrepo rejimini,
4) Dâhilde işleme rejimini,
5) Gümrük kontrolü altında işleme rejimini,
6) Geçici ithalat rejimini,
7) Hariçte işleme rejimini,
8) İhracat rejimini ifade eder.
Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenilen eşya bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir.
25

Resmi Gazete, 27.10.1999 tarih ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu; Gümrük Yönetmeliği.

86

ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ

Beyanın ihracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için yapılması halinde, serbest dolaşımda bulunan eşya, gümrüğe verilen beyannamenin tescil tarihinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya veya imha edilinceye ya da
gümrük beyannamesi iptal edilinceye kadar gümrük gözetimi altında kalır.
4.1. DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ26
Tanım: İhraç ürünün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası
önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. Dâhilde
İşleme Rejimi kapsamında gümrük muafiyetli ithalatın yanı sıra vergi, resim ve
harç istisnası da uygulanmaktadır. Bu istisnalar:
 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
 Damga Vergisi ve Harçlar,
 Diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar,
 Hal Rüsumu,
 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisidir.
4.1.1. Dâhilde İşleme İzin Belgesinin Esasları
Türkiye‟de yerleşik imalatçı ve/veya ihracatçı firma olması gerekmektedir.
Dâhilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firmaların; ileri derecedeki işlemler için DTM‟den Dâhilde İşleme İzin Belgesi, basit işlemler için ise gümrük idarelerinden Dâhilde İşleme İzni almaları gerekmektedir. İthal edilecek maddelerin
ihraç edilecek mamullerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması
gerekmektedir. Belge sahibi firmalar ihracatı kendileri yapabilecekleri gibi başka
bir ihracatçı vasıtasıyla da yapabilmektedir. Ancak un, toz içecek, küp şeker, ham
veya rafine ayçiçeği yağı için düzenlenen belgeler de aracı ihracatçı kullanılamaz.
Belge süresi içerisinde mal ithal eden firmaların ithal ettikleri malları işlenmiş olarak ihraç etmeleri gerekmektedir. Dâhilde İşleme İzin Belgesi talepleri;
 İthal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,
 Yerli üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde politikası açısından zarar
vermemesi,
 Faaliyetin katma değer yaratması ve kapasite kullanımını arttırması,
 Firmanın daha önce aldığı belgeler kapsamındaki performansı, kriterlerine göre değerlendirilmektedir.
Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında firmanın, 3. ülkeden mal ithal ederek
işledikten sonra AB üyesi ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülâsyonu‟na taraf ülkelere, EFTA ülkelerine veya Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış ve
anlaşmada “geri ödeme veya muafiyet yasağı” bulunan ülkelere ihracat yapması
halinde, ihracat esnasında gümrüğe telafi edici vergi ödemesi gerekmektedir. İkincil
işlem görmüş ürünlerin ihracat taahhüdünde yer alması gerekmektedir. İhracat taahhüdünün % 2‟si oranında işletme malzemesi ithali yapılabilmektedir. Belge süre26

31.05.2002 tarihli, 24771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği; İhracat
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği.
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sinin bitiminden en geç 3 ay içerisinde taahhüt kapatma için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat etmek gerekmektedir. Dâhilde İşleme Rejimi Ticaret Politikası Önlemlerine tabi değildir. Bu önlemler ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında
mevzuat (anti damping ve sübvansiyon) ve ithalatta gözetim ve korunma önlemleri
hakkında mevzuattır (kota ve gözetim lisansları).
Dâhilde İşleme Rejimi iki ana sistemden oluşmaktadır. İhracatçılara, ihraç
mamullerinde kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin
etmek amacıyla yürürlüğe konulan bu Rejim kapsamında;
A. İthalatta şartlı muafiyet,

 Önce İthalat
 Önce İhracat (Eşdeğer Eşya Kullanımı)

B. İthalat esnasında alınan vergilerin geri ödenmesi, sistemleri uygulanmaktadır.

A) İthalatta Şartlı Muafiyet
Tanım: Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem
görmüş ürünlerin üretimi için gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul,
mamul ile ambalaj ve işletme malzemelerinin, bedelli veya bedelsiz olarak ticaret
politikası önlemlerine tabi olmaksızın ithal esnasında alınması gereken her türlü
vergi ve tutarı kadar teminat yatırılmak kaydıyla (indirimli teminat uygulaması saklı
olmak üzere) gümrüksüz olarak ithal edilebilmesidir. Ayrıca, işlenmiş ürünlerin
üretimi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak serbest dolaşımdaki eşya
kullanılabilir. Belge kapsamında önce ihracat sonra ithalat da yapılabilmektedir.
Teminat;
a. Para,
b. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
c. Hazine tahvil ve bonoları, unsurlarından biri veya birkaçından oluşmaktadır.
İndirimli Teminat Uygulaması
 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar,
 İmalatçı-ihracatçı firmaların, müracaat tarihinden önce 4 yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında toplam 2
milyon ABD Dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar,
 Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 milyon ABD Dolarını geçen firmaların, müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında
toplam 2 milyon ABD Dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri
ihracat kadar,
 Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapacakları ithalata, bu ithalattan
doğacak verginin %10‟unun, teminat olarak yatırılması kaydıyla müsaade
edilmektedir.

88

ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ

B) İthalat Esnasında Alınan Vergilerin Geri Ödenmesi
Dâhilde İşleme Rejiminde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithali esnasında her türlü vergi ödenerek serbest dolaşıma girmiş bir eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihraç edilmesinden sonra,
ithalat esnasında ödenen vergilerin geri alınmasını ifade etmektedir. Bir başka ifade
ile Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, gümrük vergisi, fon ve KDV‟si ödenerek ithal edilen eşyanın işlenerek ihracının ardından ödenen vergilerin firmalara
iade edilmesi sistemidir.
4.1.2. Dâhilde İşleme Rejimi ile İlişkili Kuruluşlar
 Dâhilde İşleme İzin Belgesi DTM tarafından düzenlenmektedir.
 Dâhilde İşleme İzni ise Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilmektedir.
Eşyanın tamiri, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi, ambalajlanması, bedelsiz ithalat gibi basit olarak adlandırılacak dâhilde işleme
işlemlerinde uygulanmaktadır.
 İhracatçı birlikleri Dâhilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili revize işlemleri
ve ihracat taahhüdünün kapatılması konularında yetkilidir.
 Diğer Kurumlar: Maliye Bakanlığı, Şeker Fabrikaları, Toprak Mahsulleri.
4.1.3. Dâhilde İşleme İzin Belgesinin Alınması
 Dâhilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firmaların, DTM‟den
Dâhilde İşleme İzin Belgesi almaları gerekmektedir.
 Dâhilde işleme proje formu, hammadde sarfiyat tablosu, kapasite raporu,
imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve ilgili diğer belgelerle birlikte
DTM‟ne müracaat etmeleri gerekmektedir.
 Firmalar tarafından yapılan söz konusu müracaat ve eki projenin, ithal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının mümkün olup
olmayacağı, Türkiye‟de yerleşik üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde
politikası açısından ciddi bir zarar verip vermeyeceği hususları ve faaliyetin katma değer yaratan, kapasite kullanımını artıran, rekabet gücü sağlayan nitelikte olması durumunda Dâhilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmektedir.
4.1.4. Dâhilde İşleme İzin Belgelerinin Süresi
 Dâhilde İşleme İzin Belgeleri süreleri, sektörüne göre değişmekle birlikte
azami 12 aydır. Belge süresi kadar ek süre verilebilmektedir.
 Gemi inşa, savunma sanayi ve benzeri üretim süreci 12 ayı aşan ürünlere
ilişkin Dâhilde İşleme İzin Belgeleri süreleri, proje süresi kadardır.
 Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere Dâhilde İşleme İzin Belgelerine ek süre verilebilir. Firmaların,
ek süre almak için ilgili ihracatçı birliklerine belge aslı ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
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4.1.5. Dâhilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması
 Dâhilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmalar; belgede belirtilen ithal mallarının ithalatını yapıp işlem görmüş ürünler şeklinde ihracatını gerçekleştirdikten sonra, ithalat esnasında ilgili gümrük idaresine verdiği gümrük
vergisi, fon ve katma değer vergisi tutarı kadar teminatı geriye almak için
Dâhilde İşleme İzin Belgesi aslı, gümrük beyannamesi aslı, ihracat listesi,
ithalat listesi, kapasite raporu ve diğer ilgili belgelerle birlikte, belge süresinin bitimini müteakip en geç 3 (üç) ay içerisinde ilgili ihracatçı birlikleri
genel sekreterliğine müracaat etmektedir.
 İhracatçı birlikleri, kendilerine intikal ettirilen bilgi ve belgeleri değerlendirerek gümrük muafiyetli olarak ithal edilen malzemelerin işlem görmüş
ürünlerin bünyesinde kullanılarak ihraç edildiğini tespit etmesi halinde,
taahhüt hesabını kapatarak alınan teminatların iadesi için ilgili gümrük
müdürlüğüne bilgi vermektedir.
4.1.6. Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yurt İçi Alımlar
Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan bu sistem ihracatçılara
“KDV'nin önce tecili, ihracatın gerçekleştirilmesinden sonra terkini” olanağını
vermektedir. Ayrıca, Türkiye Şeker Fabrikaları ve Toprak Mahsulleri Ofisi‟nden
şeker ve hububat alımı, olanağı mevcut olup, bu da ihracatçıların kısmen iç piyasaya yönelmelerini sağlamaktadır.
Tecil – Terkin Sistemi
 Bu sistem kapsamında, Dâhilde İşleme İzin Belgesi‟nde yer alan madde
ve malzemelerin yurt içinden KDV ödemeksizin alımına olanak tanınmaktadır.
 Tecil - Terkin sistemi ihtiyaridir.
 İhracatın gerçekleşmemesi durumunda sorumluluk belge sahibi alıcıdadır.
 Yeminli Mali Müşavir raporunun ihracattan sonra 3 ay içerisinde düzenlenmesi ve vergi dairesine ibraz edilmesinden sonra tecil edilen vergi terkin edilmektedir.
 Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.
Toprak Mahsulleri Ofisi ve Şeker Fabrikaları Alımı
 Şeker ve hububatı girdi olarak kullanan imalatçılara dünya fiyatlarından
girdi temin edilmesidir.
 Toprak Mahsulleri Ofisi‟nden alımlarda ilk önce ihracat yapılmaktadır.
 Şeker Fabrikalarından alımda ise dünya fiyatı ile yurt içi fiyatı arasındaki
fark kadar teminat alınmaktadır.
Dâhilde İşleme İzni
 Gümrük idareleri tarafından verilmektedir.
 İthalat esnasında gümrük beyannamesi üzerine düşüm yapılarak yürütülmektedir.
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 İzin şartlarına göre ithal edilen eşyanın ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla
Dâhilde İşleme izni ihracat taahhütleri kapatılmaktadır.
Dâhilde İşleme İznine Konu İşlemler
 Tekstil ve yardımcı maddelerinin, işlem görmüş ürünün bünyesinde ihraç
edilmesi kaydıyla 10.000 USD‟ye kadar ithalatı,
 İhraç edilmek kaydıyla işçiliğe tabi tutulan kıymetli maden ve taşların ithalatı,
 Eşyanın korunması, satış kalitesinin iyileştirilmesi veya yeniden satışa hazırlanması,
 Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşya ile birleştirilmek üzere işçiliğe tabi
tutulması,
 Eşyanın tamir edilmesi ve boyanması,
 Eşyanın onarımı,
 Eşyanın etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, kavrulması ve benzeri,
 Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması.

4.2. HARİÇTE İŞLEME REJİMİ27
Hariçte işleme rejimi; serbest dolaşımdaki
eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak
üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak
ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen
ürünlerin ithalat vergilerinden tam veya kısmi
muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Başka bir ifadeye göre; serbest dolaşımdaki eşyanın
daha ileri bir safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak
üçüncü ülkelere ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin tam veya kısmi muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir.
Bu rejimde geçen;
a) Geçici ihracat eşyası deyimi; hariçte işleme rejimi kapsamında geçici süreyle
yurt dışına çıkarılan eşya,
b) İşleme faaliyetleri deyimi; eşyanın işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi veya tamir edilmesi,
c) İşlem görmüş ürün deyimi; işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünler,
d) İşlem görmüş asıl ürün deyimi; işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asli
nitelikteki ürünler,
e) İşlem görmüş ikincil ürün deyimi; işleme faaliyetleri sonucunda zorunlu olarak ortaya çıkan işlem görmüş ürün dışındaki asıl ürünler,
27

Resmi Gazete, 27/10/1999 tarih ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu; Gümrük Yönetmeliği.
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f) Değişmemiş eşya deyimi; herhangi bir işleme faaliyetine tabi tutulmadan tekrar ithal edilen geçici ihracat eşyası,
g) Verimlilik oranı deyimi; belirli miktardaki geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünler içindeki miktarı veya yüzde oranı,
h) Miktar ölçme yöntemi deyimi; geçici ihracat eşyasının işlenmesi sırasında
bünyesine giren çeşitli eşyanın miktarını esas alan hesaplama yöntemi,
i) Kıymet ölçme yöntemi deyimi; geçici ihracat eşyasının işlenmesi sırasında
bünyesine giren çeşitli eşyanın kıymetini esas alan hesaplama yöntemi,
j) Önceden ithalat deyimi; geçici ihracat eşyasının ihracından önce, teminat
alınmak koşuluyla yerine geçecek aynı nitelikteki eşyanın ithali,
k) Standart değişim sistemi deyimi; geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak
üzere ikame ürünle değiştirilmesi usulü,
l) İkame ürün deyimi; geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen
yabancı menşeli eşya,
m) Üçgen trafik deyimi; işlem görmüş ürünlerin ithal işlemlerinin geçici ihracat
eşyasının ihraç edildiği gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresince yerine
getirilmesi usulü;
n) Düşüm yapılacak tutar deyimi; geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden getirilerek Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma
girişi tarihinde uygulanacak gümrük vergileri tutarı,
o) Navlun ve sigorta giderleri deyimi; satın alma komisyonu dışındaki komisyon ve tellâliye, geçici ihracat eşyasına dâhil olmayan konteynerlerin giderleri,
işgücü ve malzeme dâhil olmak üzere ambalajlama giderleri, eşya nakliyesi sırasında ortaya çıkan işlemlerden doğan masraflar, eşyanın yüklenmesi, nakliyesi ve sigortalanmasından doğan giderler, anlamına gelir.
Hariçte İşleme Rejimi Uygulanmayacak Eşyalar
Hariçte işleme rejimi;
a) İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış
ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan,
b) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest
dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam
eden,
c) İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası
çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan, serbest dolaşımdaki
eşya için uygulanmaz.
Hariçte İşleme Rejimi İzninin Verileceği Kişiler
Hariçte işleme izni, talep üzerine, işleme faaliyetini yaptıracak kişiye verilebilir. Ancak, rejimin uygulanmasının, ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını
veya benzerini üreten Türkiye‟deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz
etkilemeksizin ihraç eşyasının satışını teşvik etmesi ve işleme faaliyetinin Türk
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menşeli eşya ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında elde edilen eşyanın birleştirilmesiyle oluşan işlem görmüş ürün olarak ithal edilmesi halinde, hariçte işleme izni,
işleme faaliyetini yaptıracak kişi dışında başka bir kişiye de verilebilir.
İznin Hangi Hallerde Verilebileceği
Hariçte işleme izni; Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere, işlem
görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edilebilir olduğu ve
talep edilen iznin Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi bir
zarar verecek durumda olmadığı hallerde verilir.
İşlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespiti:
Gümrük idareleri, geçici ihracata konu eşyayı;
a) Eşya üzerindeki üretici tarafından konan özel işaret ve seri numaralarını,
b) Eşya üzerine tatbik edilmiş mühür veya etiketlerini,
c) Eşyanın numune veya teknik dokümanlarını,
d) Eşyanın analiz veya ekspertiz raporunu,
e) İşlem görmüş ürünlerin geçici ihraç eşyasından üretileceğini belgeleyen sözleşme, proforma fatura, fatura gibi belgeleri, inceleyerek, uygun bulması halinde,
bunların geçici ihracına izin verir.
Standart değişim sistemi de dâhil olmak üzere hangi usulle olursa olsun tamir
amacıyla ihraç edilmek istenilen eşyanın, tamir edilebilir durumda olduğunun gümrük idarelerince tespiti gerekir.
İşlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edileceğinin tespitinin mümkün olmaması ve gümrük idaresine talepte bulunulması halinde, bu talep Müsteşarlığa intikal ettirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.
İzin Başvurusu ve İzin Belgesi
Bütün koşulların yerine getirilmesi halinde, önceden ithalatın olmadığı standart
değişim sistemini kullanma izni, aynı zamanda geçici ihracat eşyası yerine işlem
görmüş ürünlerin yeniden ithali için de kullanılır.
Standart değişim sistemini kullanma izni olmayan hariçte işleme izni sahibi, bu
sistemin şartlarını yerine getirmesi ve işlem görmüş ürünlerin yeniden ithalinden
önce yazılı olarak başvurması halinde, izni veren merci tarafından, önceden ithalatın olmadığı standart değişim sisteminden yararlandırılabilir.
İznin Geçerlik Süresi
Hariçte işleme rejimi kullanım izninin geçerlik süresi, başvuru sahibinin talebi
ve işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği süre dikkate alınarak, belgesinde
gösterilir.
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Geri Getirme Süresi
İşlem görmüş ürünlerin Türkiye
Gümrük Bölgesine yeniden ithal edilmesi için gereken süre, işleme faaliyetlerinin gerektirdiği süre ile nakliye süresi
dikkate alınarak belirlenir. Bu sürenin
başlangıcı, hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihidir.
Önceden ithalatın olmadığı standart
değişim sisteminin uygulandığı durumda, ikame ürünlerin Türkiye Gümrük
Bölgesine ithali için gereken süre, geçici
ihraç eşyasının değiştirilmesi ve ikame
ürünlerin nakliyesi için gereken süre dikkate alınarak belirlenir. Süre başlangıcı
hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihidir.
İşlem görmüş ürünler ile ikinci fıkrada bahsedilen geçici ihracat eşyasının süresi içerisinde serbest dolaşıma sokulması, antrepoya konulması veya dâhilde işleme ya da transit rejimine tabi tutulması gerekir. Bu rejimlere ilişkin beyannamenin
tescili eşyanın geri getirme süresini sona erdirir. Bu süre, kabul edilebilir makul bir
gerekçe olması ve durumun belgelenmesi halinde uzatılabilir.
4. 3. İHRACAT REJİMİ
İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye
Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir28.
Uluslararası veya ikili anlaşmalar, kanun, tüzük ve kararnamelerle konulmuş
yasaklama ve kısıtlama hükümleri saklı kalmak üzere, her türlü eşyanın Türkiye‟den ihracı serbesttir.
Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşyanın ilgili gümrük idarelerine
gümrük beyannamesi ile beyan edilmesi zorunludur. Sözlü beyan formu, özel fatura
ve kumanya listesi ile ihracına izin verilen eşyanın gümrük işlemleri bu belgeler ile
yürütülür. İşlem gören beyannamenin l ve 2 no.lu nüshası ihracat işlemlerinin tamamlandığı gümrük idaresinde saklanır. 3 no.lu nüshası ise ihracatçıya verilir.
Talep halinde ihracat beyannamesinin onaylı fotokopileri ihracatçıya verilir
veya ilgili kuruluşlara gönderilir.
Sistem üzerinde tescil edilmiş beyanname kapsamı eşyanın başka bir beyanname tescil edilerek ihraç edildiğinin 30 gün içerisinde anlaşılması halinde işlem
görmeyen beyannameler, Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası
uyarınca usulsüzlük cezası uygulanarak iptal edilir.

28

Gümrük Yönetmeliği, mad. 510.
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Ticaret Politikası Önlemleri
İhracat, ticaret politikası önlemleri ve gerektiği takdirde ihracat vergileri de dâhil olmak üzere çıkış işlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir.
Türkiye ile arasında ticaret ve ödeme anlaşması olmayan ülkelere ihraç edilen
eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılması, o tarihte yürürlükte bulunan
ticaret politikası önlemlerine tabidir. Türkiye ile arasında iki taraflı ticaret ve ödeme
anlaşması bulunan ülkelere yapılacak ihracatta, ticaret politikası önlemleri ile birlikte ilgili ticaret anlaşması hükümleri de uygulanır. Ayrıca Türkiye‟nin anlaşması
olan veya olmayan ülkelere yapılacak ihracatta, o tarihte yürürlükteki Türk Parası
Kıymetini Koruma Kararları ile konulmuş kayıt ve şartlara da uyulur.
Fiili İhracat
İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu
durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi
ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş
sayılır. Bu durumda, ihraç eşyası üzerindeki gümrük denetimi sona erer.
İhracat Kısıtlamaları
Gümrük idareleri, Gümrük Kanununun 55 inci maddesine istinaden Bakanlar
Kurulunca, kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan ulusal
hazinelerin korunması, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunması gerekçeleri ile
ihracata getirilen yasaklama ve kısıtlamaları takiple görevlidir.
4.3.1. İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler çerçevesinde firmalar; vergi, resim ve
harç istisnasından ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılmaktadır.
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler çerçevesinde gümrük muafiyetli ithalattan yararlanmak isteyen firmaların DTM‟ne müracaat ederek belge almaları zorunludur. Bu
şekilde düzenlenen belgelerle; iç piyasada satışı ihracat sayılan makine, teçhizat ve
ara malının üretimi için gerekli hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin gümrük vergilerinden muaf olarak (KDV hariç) ithali mümkündür. Belgelerin
belge süresinin bitimini müteakip 3 ay içerisinde ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederek kapatılmaları gerekmektedir.
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler






Ambalaj malzemesi imalatçılarının ihraç ürünüyle birlikte ihraç edilmek üzere ihracatçılara yaptıkları satış ve teslimleri
Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan satış ve teslimler,
Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye açılan yatırım malı ve sınaî malı ihalesini kazanan firmaların yaptıkları satış ve teslimleri,
Savunma sanayi projelerini üstlenmiş firmaların satış ve teslimleri,
Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleyi kazanan firmalara veya yapımı üstlenen firmalara yapılacak satış ve teslimler,
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Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki malları imalatçı firmaların üreterek
yaptıkları satış ve teslimleri, oluşturmaktadır.

4.3.2. VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI
Tanım: Firmaların, ihracat maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla; ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler neticesinde
doğan vergi, resim ve harçlardan istisna edilmesidir.
Vergi Resim ve Harç İstisnası Kapsamı
 Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat finansmanı amacıyla kullanılan krediler,
 Firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile geri ödemeleri,
 İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve
teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile ilgili işlemler nedeniyle
düzenlenen kâğıtlar,
 İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan her türlü krediler,
 İhracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat ile yaptıkları işlemler ve muameleler girer.
İstisna Edilen Vergi Resim ve Harçlar
 Banka ve sigorta muameleleri vergisi,
 Damga vergisi ve harçlar,
 Diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar
 Hal rüsumu,
 Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi.
Belgesiz İhracat Kredileri: İhracatın finansmanında kullanılan krediler ile ihracatla ilgili işlemler, ilgili kurum ve kuruluşlarca herhangi bir belge aranmaksızın
(re‟sen) vergi, resim ve harçlardan istisna edilmektedir.
Belgeli İhracat Kredileri: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan krediler ile bunlarla ilgili işlemler ise, DTM‟den alınacak Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi‟ne istinaden
vergi, resim ve harçlardan istisna edilmektedir.

4.3.3. GÜMRÜK VERGİLERİNİN HESAPLANMASI
Gümrük vergileri aşağıdaki esaslara göre hesaplanır:29
a) Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan
gümrük tarifesine göre hesaplanır.
Gümrük vergi oranlarının değiştiği hallerde, bilgisayar sistemine yeni vergi
oranları yüklenir. Ancak, yeni vergi oranlarının yürürlüğe girmesi ile bunların sisteme yüklenmesi arasında bir süre geçmesi ve yükümlü veya temsilcilerinin bu süre
içinde eşyanın teslimini istemesi durumunda, beyan eski vergi oranları üzerinden
29

31.05.2002 tarihli, 24771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği, mad.19.
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yapılabilir. Bu gibi hallerde, eşyanın tesliminden sonra, duruma göre noksan alınan
vergilerin istenmesi veya fazla alınan vergilerin geri verilmesi yönünde işlem yapılır.
b) Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler, gerektiği
takdirde, söz konusu eşyanın tarife pozisyonuna göre uygulanır.
c) Bir konşimento içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği durumlarda, her eşya için kendi tarife pozisyonuna göre işlem yapılmasının ek bir iş yükü
ve masrafa sebep olması halinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri
eşyanın tamamına, en yüksek ithalat vergisi oranına tabi eşyanın tarife pozisyonuna
göre vergi uygulayabilir.
Beyan sahibi, gerekli koşulların yerine getirilmesi kaydıyla eşya ithalinde;
1) Türkiye‟nin bazı ülkeler ya da ülke grupları ile yaptığı anlaşmalar uyarınca
uyguladığı tercihli tarifelerin,
2) Türkiye‟nin tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları ya da toprak parçaları için tanıdığı tercihli tarifelerin,
3) Şartlı muafiyet ya da indirim, uygulanmasını isteyebilir.
Söz konusu talep, gerekli koşulların yerine getirilmesi durumunda, gümrük işlemlerinin tamamlanmasından ya da eşyanın tesliminden sonra da yapılabilir. Tercihli tarife uygulamasında sabit oranlı vergileme hükümleri saklıdır.

4. 4. GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ
Bu rejimin uygulanmasında;30
a) Gümrük antreposu; gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda ihraç eşyasının konulduğu genel ve özel antrepoları,
b) Genel antrepo; eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen
gümrük antrepolarını,
c) Özel antrepo; sadece antrepo işleticisine ait eşyanın konulabildiği gümrük
antrepolarını,
d) İşletici; gümrük antreposu işletme izni verilen kişiyi,
e) Kullanıcı; eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin
hak ve yükümlülüklerinin devredildiği kişiyi,
f) İhracata bağlı önlemlerden yararlanan eşya veya ürün; ihracı halinde bir geri
ödeme veya benzeri ekonomik fayda sağlayan eşya veya ürünleri, ifade eder.
Gümrük Antrepo Tipleri
Gümrük antrepoları, genel ve özel antrepo olmak üzere ikiye ayrılır. Uygulamadaki özellikleri sebebiyle, genel antrepoların; (A), (B) ve (F) tipleri, özel antrepoların; (C), (D) ve (E) tipleri bulunur.
30

Gümrük Yönetmeliği, mad. 277.
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a) A Tipi Antrepo; işleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan
eşyada her hangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipidir.
b) B Tipi Antrepo; antrepoya konulan eşyadan, Gümrük Kanununun 97 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipidir. Antrepo işleticisinin sorumluluğu sınırlıdır. Antrepo işleticisi sadece antrepoyu kiralar. Antrepo stok kayıtları
tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder.
c) C Tipi Antrepo; işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan
eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir.
d) D Tipi Antrepo; işleticisi ve kullanıcının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanununun 104 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının uygulandığı özel antrepo tipidir.
e) E Tipi Antrepo; işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanununun 93 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, izin hak sahibinin depolama
yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa dahi eşyaya antrepo rejimi
hükümlerini uygulandığı özel antrepo tipidir.
f) F Tipi Antrepo, gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.
Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de özel antrepo sayılır.
Posta idaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altında yabancı menşeli kolilerin konulması için ayrılmış kapalı yerler de genel antrepo sayılır.
Geçici depolama yerleri, aynı zamanda A, B, C ve D tipi antrepo olarak Müsteşarlıkça onaylanabilir veya buralar F tipi antrepo olarak işletilebilir.
Antrepo Açma İzni
Gümrük idareleri tarafından antrepo işletilmediği veya mevcut işletmelerin yeterli olmadığı hallerde, antrepoların açılması ve işletilmesi Müsteşarlığın izni ile
mümkündür. Bu iznin Gümrük Kanununun 95 inci maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekir.
Antrepo açma ve işletme izni, Türkiye‟de yerleşik kişilere antrepo açılmasına
ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunun anlaşılması halinde verilir. Antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri Müsteşarlığın izni ile başka bir kişiye devredilebilir.
Antrepo izin belgesinde antreponun tipi yazılır.
Antrepoya Konulabilecek Eşya
Gümrük antrepolarına;
a) Serbest dolaşıma girmemiş eşya, ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan,
b) Gümrük antreposuna konulması halinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen ihraç eşyası, konulabilir. (b) bendinde belirtilen eşyanın antrepoya konul-

98

ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ

ması halinde, bu eşyanın ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem
ya da kullanıma tabi tutulması zorunludur.
Satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre olan eşya, antrepo işleticilerinin sorumluluğu altında genel antrepolara konulabilir. Bu şekilde genel antrepoya konulan eşyanın, alıcısının belirlenmesinden sonra tamamen veya kısmen gümrükçe
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına izin verilir.
Parlayıcı, patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya
muhafazaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren, eşyanın tabiatlarına ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun olarak yapılmış bulunan genel veya özel antrepolara konulabilir.
İzinle Antrepoya Konulabilecek Eşya
Aşağıda yazılı eşya Müsteşarlığın izni ile gümrük antrepolarına konulabilir:
a) Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olan yabancı
ülke eşyası,
b) Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka
bir ülke ürünü olduğu izlenimini veren isim ve simgeler taşıyan eşya,
c) Yerli mamul ve mahsullerimizde kullanılmak üzere ve bunların yabancı
menşeli olduğunu gösterecek veya izlenimini uyandıracak, üzerleri yabancı dille
basılı veya yazılı her türlü boş zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşya (ihracatta
kullanılacak olanlar hariç) ile Türkiye'de düzenlenebilecek belgeleri yabancı ülkelerde düzenlenmiş gibi gösterebilecek yabancı firmalara ait üzerleri imzalı veya
imzasız olsun proforma faturalar hariç boş faturalar,
d) Fikri ve Sınaî Mülkiyet Haklarının korunması mevzuatına göre marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım hakları ile fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamına
giren haklarla ilgili olarak hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşya,
e) Geçici depolama yerlerinde veya gümrükçe izin verilen yerlerde kanuni süresini doldurduğu için tasfiyesi gereken veya sahipleri tarafından geçici depolama
yerlerinde gümrüğe terk edilen veya geçici depolama yerlerinde yapılan yoklamalar
sonunda fazla çıkan eşyalar.
Teminat ve Taahhütname
Gümrük idareleri, gümrük antreposu işleticileri ve kullanıcılarından Gümrük
Kanununun 96 ve 97 inci maddelerinde belirtilen sorumlulukları çerçevesinde, tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat ister.
Türk lirası veya yabancı para, Hazine tahvil ve bonosu ya da Müsteşarlıkça
tespit edilecek bankalardan alınmış teminat mektupları dışında teminat kabul edilmez.
Ancak, fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan yahut ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz.
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Ayrıca, antrepo işleticileri veya duruma göre antrepo kullanıcılarından gümrük
yükümlülüklerini yerine getireceklerine dair bir taahhütname alınır.
Ticaret Politikası Önlemleri
Dış ticaret politikası önlemleri, gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşya için
aşağıda belirtilen şekilde uygulanır.
a) Dış ticaret politikası önleminin, eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi
tutulduğu zaman uygulanması öngörülmüş ise, bu önlemler, eşyanın gümrük antrepo rejimi kapsamında işleme tabi tutulduğu süre içinde uygulanmaz.
b) Dış ticaret politikası önlemlerinin, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi
ile birlikte uygulanması öngörülmüş ise, bu önlemler, eşyanın gümrük antrepo rejimine girdiği anda uygulanır.
c) Dış ticaret politikası önlemlerinin, eşyanın ihracatında uygulanması öngörülmüş ise, bu önlemler, gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş eşyanın buralardan
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılması sırasında uygulanır.
Antrepo İşleticileri Tarafından Uyulması Zorunlu Hususlar
Antrepo işleticileri;
a) Antrepo tesisat ve inşaatında, sonradan meydana gelecek arızaları tamir etmeye, gümrük haklarının emniyetle korunması ve hizmetlerin çabuk yapılması
bakımından, Müsteşarlıkça zamanla gerekli görülen tesis ve değişiklikleri yapmaya
ve ileri tekniğin meydana getirdiği aletleri ve cihazları sağlamaya; izin alınmadıkça
var olan tesisleri hiç bir suretle değiştirmemeye, genişletmemeye veya azaltmamaya;
b) Antrepolar içinde gümrük işlemleri, antrepolar dışında gümrük denetlemesi
ve gözetimi ile görevli gümrük ve gümrük muhafaza memurları için çalışma büroları ve gözetleme kulübeleri yaparak bunların aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, matbua,
telefon ve görevle ilgili diğer ihtiyaçlarını sağlamaya,
c) Doğrudan doğruya belirli bir özel veya genel antrepo ile ilgili gümrük işlemlerini yerine getirmek üzere kurulan gümrük veya gümrük muhafaza idarelerinde
görevli memurların, devlet tarafından belirlenen maaş, fazla çalışma ücreti ve diğer
tahsisat tutarlarını ilgili gümrük veznesine veya saymanlığın bankadaki hesabına
aydan aya peşinen yatırmaya ve buralara kadar gidip gelme taşıt masraflarını ödemeye veya emirlerine bir araç sağlamaya, antrepolar, şehir merkezine uzakta bulunduğu takdirde, lojman sağlamaya veya antreponun bulunduğu yerde lojman varsa
vermeye;
d) Antrepo işleticilerinin buralarda görevlendirilmesini istedikleri gümrük veya
gümrük muhafaza memurlarına ödenecek olan ve miktarı Müsteşarlıkça belirlenecek fazla çalışma ücretlerini ve yolluklarını peşin olarak gümrük veznesine veya
saymanlığın banka hesabına yatırmaya; posta idareleri, buralarda yapılacak gümrük
işlemleri ve denetimleri dolayısıyla gümrük memurlarına ödenecek olan ve Müsteşarlıkça belirlenen fazla çalışma ücretlerini belirtilen vezne veya hesaplara yatırmaya;
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e) Tutacakları giriş, çıkış kayıt ve muhasebelerini bu Yönetmelikte ana hatları
belirtildiği üzere gümrük denetlemesini sağlayacak şekil ve usullere uygun surette
yürütmeye;
f) Antrepoyu ilerde Müsteşarlığın izni ile kısmen veya tamamen kapatmak istedikleri takdirde, mevcut malları her türlü masraf kendilerine ait olmak üzere Müsteşarlıkça gösterilecek diğer bir antrepoya taşımaya; aksi halde bunları ithal veya
yabancı ülkeye ihraç veya transit suretiyle antrepodan tamamen çıkarıncaya kadar,
sorumluluk ve taahhütlerinin devam ettiğini kabul etmeye;
g) Müsteşarlık veya yetkili gümrük idaresi tarafından yapılacak gerekli diğer
tavsiye ve istekleri yerine getirmeye; mecburdurlar.
Antrepo İşleticileri ve Kullanıcılarının Gümrüğe Karşı Sorumluluğu
Antrepo işleticileri ve kullanıcıları; eşyanın gümrük antreposunda bulunduğu
süre içerisinde gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamak, eşyanın iyi muhafaza edilmesi konusunda yükümlülüklerini yerine getirmek ve izinde belirtilen şartlara uymak zorundadır.
Antrepo işleticileri ve/veya kullanıcıları, antrepolarına alınan eşyanın girerken
gümrükçe tespit edilen miktarı üzerinden ve eğer tespit yapılmamışsa belgelerinde
yazılı miktarları üzerinden, antrepoda eşya değiştirilmesinden, gümrük idaresine
karşı mali bakımdan sorumludur.
Bu sorumluluk, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın gümrükçe tespit olunan veya belgelerinde ve antrepo beyannamesinde yazılı miktarına ve cinsine göre eksiklik veya değişiklik ortaya
çıkması halinde, bunlara ait gümrük vergilerinin ve cezalarının tazminat olarak
ödenmesini kapsar.
Ancak;
a) Eşyanın tabiatından doğan kayıp ve firelerin,
b) Gümrüğün gözetimi ve denetimi altında, antrepoda yapılan işleme faaliyeti
sonucu ortaya çıkan noksanlıkların,
c) Antrepo işleticilerinin ve kullanıcılarının kusur ve hatalarından meydana
gelmeyen telef, kayıp, çalınma ve diğer haller dolayısıyla meydana gelen eksikliklerin, gümrük idaresine ispat edilmesi ve bunun idarece de kabul edilmesi halinde
sorumluluk söz konusu olmaz.
Bununla beraber, eşya gümrük vergileri de dâhil olduğu halde sigortalanmış ve
sigorta sözleşmesine göre bu vergileri sigorta şirketinden tazminat olarak alınmış
ise, bu gibi noksanlık ve eksikliklere ait gümrük vergileri sigorta ettirenden veya
lehine ettirilenden alınır.
Yukarıda yazılı nedenler dışında kalan noksanlıklar kabul edilmez. Bunların
vergi ve cezaları toplamından oluşan tutar, yerine göre işletici veya kullanıcıya
tazmin ettirilir.
Tabiatları gereği antrepolarda ve antrepolar arası taşımalarda fire veren eşyanın
yer alması halinde fire miktarlarının belirlenmesinde gümrük yönetmeliklerinde
verilen oranlar dikkate alınır.
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4. 5. GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ31
Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin tabi
oldukları gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmeleri, gümrük kontrolü
altında işleme rejimi hükümleri uyarınca yapılır. Elde edilen bu tür ürünler işlenmiş
ürün olarak adlandırılır.32
Normal usulde izin
Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin izin başvurusu; Gümrük Kanununun 80 inci maddesinin 2 inci fıkrası ve 124 üncü maddesindeki şartlara uyan
işlemi yapan veya yaptıran kişi tarafından, 272 inci madde hükümlerine uygun olarak yetkili gümrük idaresine yapılır.
Basitleştirilmiş usul hükümleri saklı kalmak kaydıyla, izin; sadece Türkiye
Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere;
a) İşlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının tespitinin mümkün olduğunun,
b) Eşyanın işlenmesinden sonra, rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine veya
durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün bulunmadığının,
c) Rejimin uygulanmasının, ithal eşyasının tabi olduğu menşe ve miktar kısıtlaması kurallarının etkilerini saptırmayacağının,
Tespiti ve
d) Türkiye'deki benzer eşya üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz
etkilemeyen bir işleme faaliyeti oluşturma veya devam ettirme yönündeki ekonomik
amaçlara uyulması,
e) Eşyaya ilişkin vergilerin teminata bağlanması şartıyla, 274 üncü maddedeki
hükümler dikkate alınarak yetkili gümrük idaresince verilir.
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Kayıtları
Gümrük idareleri, rejime ilişkin hükümlerin doğru uygulanmasını ve yapılacak
denetimleri kolaylaştırmak amacıyla, rejime tabi tutulan ithal eşyanın miktarını
işleme faaliyetlerinin izlenmesi ve ödenmesi gerekebilecek gümrük vergilerinin
doğru hesaplanması için, gereken bütün hususları kapsayan stok kayıtlarını tutmalarını veya tutturmalarını izin hak sahibinden ister.
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Kayıtları olarak adlandırılan bu kayıtlar, rejimin doğru olarak uygulanması için gerekli olan denetimlerin yapılabilmesi bakımından, izni veren gümrük idaresi tarafından yapılacak incelemelere her zaman
açık tutulur.
Gümrük idareleri, başvuru sahibi tarafından ticari amaçlarla tutulan kayıtların,
işlemlerin denetimini mümkün kılması durumunda, bu kayıtları Gümrük Kontrolü
Altında İşleme Kayıtları olarak kabul edebilir.

31
32

Resmi Gazete, 27/10/1999 tarih ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu; Gümrük Yönetmeliği.
Gümrük Yönetmeliği, mad. 399.
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Basitleştirilmiş usulde izin
Basitleştirilmiş usullerin uygulandığı durumlarda, izin vermeye yetkili herhangi bir gümrük idaresi, eşyanın rejime girişine ilişkin beyannamenin verilmesini
basitleştirilmiş usulden yararlanmak için izin başvurusu olarak kabul eder. Bu durumda beyannamenin gümrük idaresince kabulü izin yerine geçer ve bu kabul iznin
verilmesine ilişkin şartlara tabi olur.
Aşağıdaki bilgilerin beyannamenin 44 no.lu kutusunda kaydedilmemiş olması
halinde, beyan sahibi beyanname ile birlikte aşağıdaki bilgileri içeren bir belgeyi de
ibraz eder.
a) Beyan sahibiyle, rejimden yararlanmak için başvuran kişinin farklı olması
durumunda, başvuru sahibinin adı, soyadı veya ticari unvanı ve adresi,
b) İşleme faaliyetini gerçekleştirecek kişinin başvuru sahibi veya beyan sahibinden farklı bir kişi olması halinde, söz konusu kişinin adı, soyadı veya ticari unvanı ve adresi,
c) İşleme faaliyetinin niteliği,
d) Elde edilecek işlem görmüş ürünlerin ticari ve/veya teknik tanımı,
e) Verimlilik oranı veya bu oranın tespit edilmesinde kullanılacak yöntem,
f) İthal eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme veya kullanıma tahsis edilmesi için verilen süre,
g) İşleme faaliyetinin gerçekleştirileceği yer.
İznin Geçerlik Süresi
Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin iznin geçerlik süresi, ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate
alınarak, gümrük idaresince her başvuru için ayrı ve azami iki yıl olarak belirlenir.
Beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerle bu süre üç aya kadar uzatılabilir.

4.6. GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ33
Geçici ithalat rejimi serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya
da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye Gümrük
Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir
değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.
Bu alt ayrımın uygulanmasında;
a) Giriş idaresi deyimi; geçici ithalat eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği gümrük
idaresi;
b) Çıkış idaresi deyimi; geçici ithalat eş33

Resmi Gazete, 27/10/1999 tarih ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu; Gümrük Yönetmeliği.
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yasının Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışının yapıldığı gümrük idaresi,
c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi deyimi; Türkiye Gümrük
Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişi;
d) Taşıt deyimi; insan ya da eşya taşınmasında kullanılan herhangi bir araç ile
eşyanın istiflenmesinde, korunmasında ve emniyetinde kullanılacak takımlar da
dâhil olmak üzere, yedek parçaları ve normal aksesuarları ve teçhizat;
e) Ticari kullanım deyimi; bedel karşılığında insan taşınmasında ya da bedel
karşılığında olsun ya da olmasın sınaî veya ticari eşya nakliyesinde kullanılan araç;
f) Özel kullanım deyimi; nakliye aracının ilgili kişinin, kişisel amaçlarına yönelik, ticari kullanımın dışında kalan kullanım;
g) Dâhili trafik deyimi; Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bindirilen veya yüklenen insan veya eşyanın yine Türkiye Gümrük Bölgesi içinde başka bir yere indirilmesi veya boşaltılması; anlamına gelir.
h) Konteynır deyimi; eşya taşımak için hazırlanmış tam veya yarım kapalı bir
kompartıman oluşturan,
1) Kalıcı özellikte ve birden fazla kullanım için yeteri kadar sağlam olan,
2) Bir ya da birden fazla taşıma tarzında, ara yüklemeye gerek kalmayacak
şekilde eşya taşıması için özel olarak tasarlanmış,
3) Bir metreküp veya daha fazla bir iç hacme sahip ve kolayca doldurulup
boşaltılmak üzere tasarlanmış, taşınabilir araç ve gereçleri ifade eder.
Platform katlar da konteynır olarak kabul edilir.
Konteynır deyimi konteynerle birlikte taşındığı sürece ilgili tipe uygun olarak
hazırlanmış aksesuarlar ve araç gereçler ile hava taşımacılığında kullanılan iç hacmi
bir metreküpten küçük konteynerleri de kapsar. Ancak bu deyim, tekerlekli araçları,
bu tip araçların yedek parçalarını veya aksesuarlarını, ambalajları veya paletleri
kapsamaz.
i) Gümrük mührü altında taşıma deyimi; konteyner üzerine gümrük mührü
tatbik edilerek eşyanın konteynır ile taşınmasını ifade eder.
j) Sökülebilir kasa deyimi; bağımsız olarak hareket kabiliyeti olmayan ve
özellikle şasisi ve alt gövde çerçevesi bu amaç için hazırlanmış bir yol aracı üzerinde taşınmak için özel olarak tasarlanmış yükleme bölmesini ifade eder. Bu tanım
özellikle kombine taşıma için tasarlanmış hareketli kasalardan oluşan yükleme bölmelerini de kapsar.
k) Konteynır ya da palet operatörü deyimi; aracın sahibi olsun ya da olmasın o aracın hareketleri üzerinde etkili bir şekilde kontrole sahip kişiyi ifade eder.
l) Konteynır veya palet kullanıcısı deyimi; bir konteynır veya bir paletin işleticisi veya onun temsilcisini ifade eder.
m) Kısmen kapalı konteynır, genellikle bir döşeme ve kapalı bir konteynerin
hacmine eşit bir yükleme hacmi bırakacak şekilde düzenlenmiş bir üstyapı içeren
teçhizat anlamında kullanılır. Üstyapı genelde konteynerin çerçevesini oluşturacak
metal parçalardan yapılır. Bazı durumlarda sadece kolonlar üzerinde tutulan bir çatı
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şeklinde tasarlanmış olabilir. Bu tip konteynır özellikle hacimli eşyanın taşınmasında kullanılır.
n) Platform katları üstyapısı olmayan ya da sadece konteynerlerle aynı uzunlukta ve genişlikte olan, alt ve üst köşe tespit mekanizmaları, konteynerlerde olduğu
gibi nakliye aracının zeminine tespit etme ve aynı kaldırma araçlarının kullanılmasına imkân veren, platformun bir tarafına yerleştirilmiş olan kısmi üstyapısı olan
yükleme düzlemleri anlamındadır.
o) Sökülebilir de olsa konteynır aksesuarı ve teçhizatı deyimi özellikle;
1) Konteynerin iç sıcaklığını kontrol eden, değiştiren veya belirli bir düzeyde kalmasını sağlayan teçhizat;
2) Sıcaklık veya sarsıntı kayıt cihazı gibi, çevre ve sarsıntı değişmelerini
kaydeden ya da gösteren küçük ebatlı araçlar;
3) İç donanımlar, paletler, raflar, destekler, askılar, eşya istiflemede kullanılan benzer mekanizmalar; anlamında kullanılır.
p) Palet, üzerinde bir miktar eşyayı, mekanik avadanlıklar yardımıyla istiflemeye, taşımaya uygun olarak, yekpare olacak şekilde birleştirmeye imkân veren bir
araç anlamında kullanılır. Bu araç taşıyıcılarla ayrılmış iki düzlemden ya da ayaklar
üzerine oturtulmuş tek bir düzlemden ya da hava taşımacılığına uygun olarak hazırlanmış özel bir düzlemden oluşur. Yüksekliği forklift ile veya paletli çekiciyle kaldırmaya uygun olabilecek asgari ölçüye düşürülmüş olmalıdır.
Tam Muafiyet Suretiyle Rejimden Faydalanacak Eşya
07.01.2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı‟nca belirlenen haller ve özel şartları taşıyan eşya için gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle
geçici ithalat rejimi uygulanır.
Ancak, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen haller ve özel şartları
taşımayan eşya için müteakip maddelerde hüküm altına alınmış olan usul ve esaslar
çerçevesinde, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanması mümkündür.
Kısmi muafiyet suretiyle rejimden yararlandırılacak eşya
Mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve
2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine tabi olmayan veya söz konusu
hükümlere tabi olmakla birlikte, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat iznine ilişkin
hükümlerde öngörülen koşulları taşımayan eşya için kısmi muafiyet uygulanması
suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanması mümkündür.
İzin talebi
Geçici ithalat izni eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine yetkili gümrük idarelerince verilir.
Gümrük Kanununun 129 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen eşyanın,
geçici ithalat rejiminden yararlandırılmasına ilişkin izin talep başvurularının aşağıda
belirtilen belgelerle birlikte Müsteşarlığa yapılması gerekir.
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Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali talep edilen diğer eşya için izin hak sahibi tarafından 55 no.lu ekte yer alan Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formu düzenlenerek aşağıda belirtilen belgelerden biri veya bir kaçı ile
a) Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi,
b) İhtiyaç duyulursa eşyanın teknik özelliklerini gösterir katalog ve/veya teknik
dokümanlar,
c) Eşyanın gönderilme amacı ve süresini, bedelli veya bedelsiz olup olmadığı
ile sair hususları kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında imzalanmış bir
anlaşma varsa aslı ve tercümesi veya kiralamaya ilişkin gönderici firmanın yazısının aslı ve tercümesi, ibraz edilerek yetkili gümrük idaresine başvurulur. İzin Talep
Formu üzerindeki kutuların yetersiz olması halinde eşyaya ait bilgileri içeren üç
nüsha liste forma eklenir.
4. 7. TRANSİT REJİMİ34
İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması, transit rejimi hükümlerine tabidir.
Transit rejimine tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;
a) Yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye,
b) Yabancı bir ülkeden Türkiye'ye,
c) Türkiye'den yabancı bir ülkeye,
d) Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe, taşınabilir.

34

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının 6 Haziran 2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Transit Ticarete İlişkin 2006/6 Sayılı Tebliği; Hazine Müsteşarlığının 17
Kasım 2003 tarih ve 25292 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 2003-32/28 Sayılı Tebliği.
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Bu rejimde geçen;
a) Taşıt aracı;
1) Herhangi bir yol aracı, römork veya yarı römork,
2) Demiryolu vagonu,
3) Tekne veya gemi,
4) Herhangi bir hava taşıtı,
5) Taşımacılık işlemlerinde kullanılan 1972 tarihli Konteynır Sözleşmesine uygun olarak imal edilmiş konteynır,
b) Hareket gümrük idaresi; transit işleminin başlangıç gümrük işlemlerini
yapan gümrük idaresi,
c) Varış gümrük idaresi; hareket gümrük idaresince transit rejimi kapsamı
eşyanın sevk edildiği gümrük idaresi, anlamına gelir.
Transitte Kullanılacak Belgeler
Transit rejimine tabi eşya;
a) Bu ayırımda belirtilen transit rejimi hükümleri çerçevesinde transit beyannamesi kapsamında,
b) Bir TIR karnesi kapsamında,
c) Transit belgesi olarak kullanılan bir ATA karnesi kapsamında,
d) 19 Haziran 1951'de Londra'da imzalanan, Kuvvetlerin Statüsü Hakkında
Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme ile öngörülen
form 302 kapsamında,
e) Posta kolileri dâhil olmak üzere posta yoluyla,
f) Bir Türk limanından başka bir Türk limanına veya Türkiye Gümrük Bölgesi
dışındaki bir limana deniz veya hava yoluyla taşınan eşya, özet beyan kapsamında,
g) Antrepolardan veya gümrük idaresince konulmasına izin verilen yerlerden
çıkarılarak transit edilecek eşya transit rejimi hükümleri doğrultusunda beyanname
kapsamında, taşınır.
Vergi Muafiyeti
Transit olarak geçen taşıt ve serbest dolaşıma girmemiş eşya transit geçişler
dolayısıyla gümrük vergilerine tabi tutulmaz.
Ancak, transit eşyasına ilişkin olarak yapılan hizmet ve denetlemenin gerektirdiği masraflarla, yükleme, boşaltma, mühürleme, antrepo veya depolarda muhafaza
gibi hizmetler karşılığı ücret alınır.
Anlaşmalara Tabi Transit Taşımalar 35
TIR Karnesi kapsamında transit rejimine tabi eşyanın taşınmasında, TIR Sözleşmesi ile bu sözleşmeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır. Bu kapsamda yapılacak transit işlemlerinde doğabilecek ihtilaflar Müsteşarlıkça (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

35
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Türkiye‟den doğrudan doğruya kapalı veya açık olup şartlarına uygun surette
örtülü vagon içinde transit edilecek eşyanın sevki hakkında özel anlaşma var ise bu
anlaşmalardaki yazılı hükümlere uyulur.
Yasaklama ve kısıtlamaya tabi eşyanın transiti
İlgili mevzuatları uyarınca yasaklama ve kısıtlamaya tabi eşyanın transiti için
Müsteşarlıktan her seferinde izin alınır.
Gümrük idaresinin izni
Gümrük idaresinden izin alınmadan taşıttan taşıta veya geçici depolama yeri ve
antrepodan taşıta eşya yüklenemez veya taşıttan eşya boşaltılamaz.
Hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki ve parçalarının transiti
Hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki ve parçalarının sınır gümrük idaresinde
kanun ve nizamlara ve milletlerarası anlaşmalara göre gerekli sağlık muayeneleri,
yetkili veteriner ve tarım memurları tarafından yapılır. Bu muayeneler yapılmadan
gümrük idareleri eşyanın sevkine izin vermez.
Hayvan ve hayvansal maddeler, bitki ve parçalarının giriş ve çıkış kapıları ve
bunların Türkiye‟den transit geçirileceği yollar hususunda kanun, tüzük ve anlaşma
hükümleri göz önünde tutulur.
4. 8. SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ve diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile mümkündür.36 Serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerinin uygulanması halinde, eşya serbest
dolaşımda bulunan eşya statüsünü kazanır.
Ticaret Politikası Önlemleri
Türkiye ile arasında ticaret ve ödeme anlaşması olmayan ülkelerden gelen eşyanın yurda sokulması, o tarihte yürürlükteki ticaret politikası önlemlerine tabidir.
Türkiye ile arasında iki taraflı ticaret ve ödeme anlaşması bulunan ülkelerden
gelen eşyanın yurda sokulmasında, yürürlükteki ticaret politikası önlemlerinin yanı
sıra, bu anlaşmalardaki kayıt ve şartlar da göz önünde bulundurulur.
Gerek anlaşma bulunmayan gerek anlaşmalı ülkelerden gelen eşyanın yurda girişinde, o tarihte yürürlükteki Dış Ticaret Rejimi ve Türk Parası Kıymetini Koruma
Kararları ile konulmuş kayıt ve şartlar da dikkate alınır.
Beyan ve Vergi Oranı
Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya, bu rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinde yürürlükte olan vergi oranları uygulanır. Bununla birlikte,
36
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serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden sonra, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin ödenmesinden veya teminata bağlanmasından önce, tarımsal mali
yükler dışında kalan ithalat vergileri oranlarının indirilmesi ve beyan sahibinin yazılı başvurusu halinde lehine olan oran uygulanır.
Beyan sahibince, tescil edilmiş olan beyanname ile ilgili gümrük işlemlerinin
sebepsiz yere tamamlanmamış olması halinde, bu hüküm uygulanmaz.
Birden fazla tarifedeki eşyanın aynı tarifede vergilendirilmesi
Bir serbest dolaşıma giriş rejimi beyannamesi kapsamı olup aynı zamanda bir
konşimento içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği hallerde;
a) Her bir eşya için kendi tarife pozisyonuna göre işlem yapılmasının ek bir iş
yükü ve masrafa sebep olması,
b) Beyan sahibinin yazılı talepte bulunması, şartlarıyla, eşyanın tamamına en
yüksek ithalat vergi oranına tabi eşyanın tarife pozisyonuna göre vergi uygulanabilir.
ATA Karnesiyle Gelen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişi
ATA karnesiyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihraç edildikten sonra
yeniden ithal edilen serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aynı ATA karnesiyle yapılır.
Bu durumda eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapan gümrük idaresi;
a) ATA karnesinin yeniden ithale ilişkin bölümünün A‟dan G‟ye kadar olan
bölümündeki bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek,
b) ATA karnesinin yeniden ithale ilişkin H bölümünü doldurmak,
c) Yeniden ithal belgesini koparmak, suretiyle işlemleri tamamlar.
Yasaklama ve Kısıtlamalar 37
Türkiye’ye sokulması yasak olan eşya
Türk Gümrük Tarife Cetveli ile özel kanunlar veya taraf olduğumuz anlaşmalar
ve sözleşmelerle ithali yasak edilmiş ve edilecek olan eşya, Gümrük Yönetmeliğinin 235 inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, her ne suretle olursa olsun Türkiye‟ye
sokulamaz. Türkiye‟ye ithali yasak olan eşya ve ilgili mevzuata ait liste ekte verilmiştir.
İthali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya
Özel kanunlar gereğince Türkiye‟ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan
eşya, ancak bu kurum veya kuruluşlar veya bunların yetki verdiği kurum veya kuruluşlarca ithal edilebilir.
Halen ithali belli kurum veya kuruluşlara bırakılan eşyaya ait liste ekte gösterilmiştir.

37
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İthalinde belli merciin izni aranılacak eşya
Özel kanun, kararname, tüzük ve tebliğ hükümlerine göre Türkiye‟ye ithalinde
belli merciin izni aranacak eşya, ancak tabi olduğu mevzuata uygunluğu tespit
edilmek suretiyle serbest dolaşıma sokulabilir.
Halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre Türkiye‟ye ithalinde belli
merciin izni aranacak eşyaya ilişkin liste ekte yer almıştır.
Özel Kanun ve Tüzüklerinde Yazılı Mercilerce Ayrıca Kontrol ve Muayenesi Gereken Eşya
 Hayvan ve hayvansal maddelerin muayenesi ve giriş kapıları
Kuşlar, kümes ve av hayvanları dâhil olmak üzere, her nev‟i hayvanlar ve hayvansal maddeler 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ile 22.2.1989 tarihli
ve 89/13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve
Zabıtası Yönetmeliği gereğince veterinerler tarafından ayrıca muayeneye tabi tutulur.
Bunlar, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Müsteşarlıkça birlikte tespit edilen
gümrük liman ve kapılarından yurda sokulabilir.
 Bitki ve parçalarının muayenesi ve giriş kapıları
Her türlü bitki, bitkisel ürün ve parçaları, zirai mücadele cihaz ve ilaçları ve
bütün bunların ambalajlarının yurda sokulabilmesi için, 6968 sayılı Zirai Mücadele
ve Zirai Karantina Kanunu ve bu Kanunun uygulamasına dair Nizamname gereğince, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ilan olunan (yabani otlar, böcek, kurt, spor
vesaire) gibi ithallerine mani hastalık ve zararlılardan temiz olması ve bu hastalık
ve zararlılardan temiz yerin mahsulü bulunması ve bu hususların gönderildikleri
ülkelerin resmi makamlarınca verilmiş bitki menşe ve sağlık sertifikaları ile birlikte
gelmiş bulunmaları gerekir.
Yukarıdaki şartlar dairesinde gelen eşya, ancak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
ve Müsteşarlıkça birlikte tayin edilmiş bulunan kara, deniz ve hava gümrük kapılarından, zirai karantina kuruluşunca usulü dairesinde muayene ve girişlerinde bir
sakınca olmadığı tespit edildikten sonra, yurda sokulabilir.
 Gıda maddelerinin muayeneleri
Gıda maddelerinin muayene ve gümrük işlemlerinde 560 sayılı „Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname‟ ve bu Kararnameye ilişkin Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur.
Bu nitelikteki eşyanın ithal veya ihracı, sadece bu konularda yetkili gümrük
idarelerinden gerçekleştirilebilir.


Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi

Yurda sokulacak olan her nev‟i ölçü ve tartı aletleri, 3516 sayılı Ölçüler ve
Ayarlar Kanunu ile bu Kanuna bağlı olarak yayımlanmış yönetmelik gereğince
öncelikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ölçü ve ayar taşra teşkilatı tarafından gümrüklerde muayene edilmesi mümkün olanların gümrüklerde, olmayanların ise geçici
olarak yurda girişine müsaade edilerek ölçüler teşkilatı laboratuarlarında, ayar is-
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tasyonlarında veya montaj mahallerinde muayene edilerek damgalanır ve yurda
kesin girişleri sağlanır. Bu hususta gümrük İdareleri muayenelerin sağlanması için
gerekli yardımı yapmak ve kolaylığı göstermekle mükelleftir.
Bu ölçü aletleri, gümrükte iken sahiplerinin başvuru tarihinden itibaren 15 gün
içinde ilk muayeneleri yapılarak doğru oldukları takdirde damgalanır. Muayene
neticesinde doğru olmadıkları anlaşılan ve ıslahları da yapılamayanların veya yapılmayanların gümrükten çekilmelerine izin verilmez ve süresi içerisinde sahipleri
tarafından mahrecine veya yurt dışına gönderilmeyen bu eşya hakkında Gümrük
Kanununun tasfiyeye ait hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, bu gibi aletlerin alıcı
tarafından ıslah edilip damgalattırılması şartıyla yurda sokulmak üzere satılmasına
müsaade edilir. Bu mümkün olmadığı takdirde ölçüler teşkilatı (Ölçüler ve Kalite
Kontrol Genel Müdürlüğü) temsilcileri huzurunda ölçülük vasfının yok edilmelerinden sonra satışı yapılır.
Nihai Kullanımı Nedeniyle İndirimli Tarife Uygulamasına Tabi Eşya İndirimli
tarife uygulamasına tabi tutulacak eşya
Nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına tabi
eşyanın, belirlenen amaçlarla kullanılması halinde gümrük vergileri alınmaz veya
normalde uygulanan gümrük vergisi oranından daha düşük vergi oranı uygulanır.
İzin
Serbest dolaşıma girecek eşyanın nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır
vergi oranı uygulanmasını isteyenlerin, eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili
gümrük idaresinden, beyannamenin tescil tarihinde veya bu tarihten geriye doğru
altı aylık süre içinde yazılı olarak talepte bulunmaları gerekir.
Bu talepler aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Nihai kullanımın mahiyeti,
b) İşlemin gerçekleşeceği üretim mahallerinin teknik özellikleri ve kapasitesi,
c) Kullanılacak eşyanın türü ve miktarı,
d) Gümrük idarelerince gerekli görülecek sair bilgi ve belgeler.
Talep uygun görüldüğü takdirde, ilgili gümrük idaresi tarafından indirimli veya
sıfır vergi oranı uygulanması izni verilir. Bu izin yazısında iznin geçerlilik süresi de
belirtilir.
Teminat ve Denetim
Nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanarak serbest
dolaşıma giren eşyada kanuni veya tavizli vergi oranının uygulanması ile bulunacak
vergiler ile nihai kullanım nedeniyle indirimli tarife uygulanarak tahakkuk ettirilen
vergiler arasındaki fark teminata bağlanır.
İzin hak sahibi;
a) Eşyayı, öngörülen nihai kullanıma tahsis etmekle,
b) Gümrük idarelerinin, eşyanın gerçekten öngörülen nihai kullanıma konulduğundan emin olmak için gerekli gördükleri kontrolleri yapabilmelerini sağlayacak
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kayıtları tutmak ve bunların dayanaklarını teşkil eden belgelerle birlikte saklamakla,
yükümlüdür.
Geçerlilik süresinin kısaltılması ve iptali
İznin verilmesinde göz önünde bulundurulan şartlardan birinde veya birkaçında
değişiklik olduğunda, gümrük idareleri iznin geçerlilik süresini kısaltabilir.
İznin verildiği aşamada yanlış beyanda bulunulduğunun veya eşyanın nihai
kullanıma tahsis edilmediğinin veya edilemeyeceğinin anlaşılması ya da gümrük
idaresinin izni olmaksızın devredilmesi veya satılması hallerinde izin iptal edilir.
İznin iptali durumunda izin hak sahibi nihai kullanıma tahsis edilmemiş eşya
ile ilgili gümrük vergilerini derhal ödemek zorundadır.
Nihai kullanıma tahsis süresi
Nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranına tabi eşyanın, bu uygulamadan yararlanabilmesi için, süresi içerisinde öngörülen nihai kullanıma tahsis
edilmesi gerekir.
Nihai kullanıma tahsis
Eşya aşağıdaki hallerde nihai kullanıma tahsis edilmiş sayılır.
a) Sadece bir kez kullanılabilecek olan eşyanın tümünün süresi içinde öngörülen nihai kullanıma tahsis edilmiş olması,
b) Eşyanın mükerrer olarak kullanılabilir olması durumunda öngörülen kullanıma ilk sunuluşundan itibaren iki yıl geçmiş olması,
Ancak;
1) Havayolları tarafından ya değişim sözleşmeleri şartları gereğince ya da kendi ihtiyaçları nedeniyle uçakların bakım ve onarımı için kullanılan malzeme, öngörülen kullanıma ilk tahsis edilişlerinde,
2) Montajda kullanılan araç parçaları, bunların tahsis edildiği araçlar diğer kişilere devredildiğinde,
3) Sivil uçakların yapım, bakım, tadilatı veya donanımına yönelik eşya, izin
hak sahibinden başka bir kişiye devredildiğinde veya bakımını, onarımını veya
tadilatını müteakip üçüncü şahıslarca tekrar sahibinin kullanımına verildiğinde,
4) Sivil gemilerle sondaj veya inşaat platformlarının yapımı, onarımı, bakımı,
tadilatı ve donatılması amaçlarına yönelik olarak sağlanan eşya, gemi ve sondaj
platformu izin hak sahibinden başka bir kişiye devredildiğinde bakımı, onarımını ya
da tadilatını müteakip üçüncü şahıslarca tekrar sahibinin kullanımına verildiğinde,
5) Doğrudan güverte teslimi yapılan donatım amaçlı eşya teslimatının gerçekleştiği anda,
6) Sivil uçaklar, bu amaç için öngörülen resmi kayıtlara tescil edildikleri tarihte, nihai kullanıma geçmiş sayılır.
c) Nihai kullanım işleminin gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan atık ve
artıklar ile doğal yıpranmadan ileri gelen kayıplar da nihai kullanıma tabi tutulmuş
eşya olarak değerlendirilir.
Nihai kullanım kapsamı eşyanın gümrük idaresinin izniyle başka bir izin hak
sahibine devri mümkündür.
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Takip ve denetimin kalkması
Gümrük idarelerince, aralıklarla yapılan denetimlerde ve denetimin sona ermesi halinde, Nihai Kullanım İzleme ve Takip Formu düzenlenir.
Özel amaca yönelik kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş eşyanın gümrük gözetimi;
a) Nihai kullanım olarak kabul edilen üretim veya kullanım faaliyetiyle,
b) İndirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına ilişkin koşulların sona ermesiyle,
c) Eşyanın ihraç veya imha edilmesiyle,
d) Eşyanın belirlenen amaçlar dışında kullanılması nedeniyle tahsili gereken
vergilerin ödenmesiyle, sona erer.
Serbest Dolaşımdaki Eşyanın Statüsünü Kaybetmesi
Serbest dolaşımda bulunan eşya;
a) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin iptal edilmesi,
b) Geri ödeme sisteminin uygulandığı dâhilde işleme rejimi çerçevesinde işlendikten sonra ihraç edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin geri verilmesi veya
kaldırılması,
c) Eşyanın kusurlu olması veya satış sözleşmesi hükümlerine uygun olmaması
nedeniyle, gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması,
d) Eşyanın ihracına, geri gönderilmesine veya gümrükçe onaylanmış başka bir
işlem veya kullanıma tabi tutulması nedeniyle, gümrük vergilerinin geri verilmesi
veya kaldırılması, hallerinde, serbest dolaşımdaki eşya statüsünü kaybeder ve serbest dolaşımda olmayan eşya statüsünü kazanır.
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Örnek Olay38
“GAZİANTEP’TEN DÜNYAYA ANTEP FISTIĞI”

İHRACATTAN, DÜNYANIN EN BÜYÜK GIDA ÜRETİCİLERİNE GİRDİ
TEMİNİNE, DÜNYANIN EN LEZZETLİ ANTEP FISTIKLARI KENDİNE
YAKIŞAN TESİSLE TÜM DÜNYANIN DAMAKLARINDA
Firma Adı
Adresi
Tel
Faks
E-posta
Web Sitesi

: Vitamin Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
: Burak Mahallesi Eski Nizip yolu üzeri no:1 Şehitkamil/GAZİANTEP
: 0342-241 33 35 3-HAT
: 0342-241 33 38
: ilhan@vitamingida.com
: www.vitamingida.com

Firma Tanıtımı: Vitamin Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2000 yılın kuru meyve ve
bakliyat ürünleri ihraç etmek için kurulmuştur. Firma kurulduğu günden bu yana
Ali Bingöl YAŞAR ve İlhan ERALP tarafından yönetilmektedir. 2004 yılına kadar
özellikle Antep fıstığı ihracatında önemli başarılar elde etmiştir. 2004 yılına gelindiğinde Antep fıstığının işleme sürecindeki hijyenik sorunlar ihracatı olumsuz etkileye başlayınca firma yeni bir yapılanma ile tamamen sanayici ihracatçı kimliğine
bürünerek bu güne kadar ülkemizde hiç yapılmamış bir tesis kurmaya karar vermiştir. 2008 yılında tamamlanan bu yeni tesiste teknolojinin tüm imkânlarından yararlanılmıştır. Böylelikle yalnız Türkiye değil dünyadaki büyük gıda üreticilerine de
ürün tedarik edecek alt yapı kurularak BRC, ISO 22000 ve ISO 9000 gibi belgelerlerde gıda güvenliği ve hijyeni tescillenmiştir.
38

İGEME, http://www.igeme.org.tr/ig/pdfs/vitamin.pdf, [Erişim Tarihi: 20.04.2011].
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Firmamız bugün tüm dünyada üretim yapan çikolata, dondurma, pastacılık, tatlı ve
et sektörlerine başta Antep fıstığı (tüm formları ile) badem ve ceviz tedariği yapmaktadır.
İhracat: Firma daha önce hiç ihracatını yapmadığı Antep fıstığı ile ilgili olarak bu
ürünün dünyanın çeşitli ülkelerine doğru bir pazarlama modeli ile ihraç edilebileceğini düşünerek bu konuda çalışmalara başlamıştır. Bununla ilgili olarak öncelikle
hedef ülkeler seçilmiş ve buradaki brokarlarla temasa geçilip, kısa sürede satışlar
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Sorun: Daha önce Antep fıstığı ihracatı yapan firmaların bozuk kalitede ürün göndermelerinden kaynaklanan bir dezavantaj mevcuttu.
Süreklilik yoktu ve bu da Pazar kaybına neden olmaktaydı.
Çözüm : Öncelikle İtalya Almanya ve ABD deki müşterilerle yüz yüze görüşülerek
istedikleri ürünlerin tüm detayları alınmıştır. Daha sonra tüm müşterilere hazırlanan
numuneler gönderilmiş, müşteri onayı alındıktan sonra doğru bir maliyetleme ve
fiyatlama ile yurt dışı satışları başlamıştır. Bunun neticesinde de, 4 ay gibi kısa
sürede 800 ton Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirilerek,bu alanda bir rekor kırılmıştır.
Başlangıçta sadece antepfıstığını kabuklu olarak gönderen firmamız, kurulan yeni
tesisi ile ürünü daha fazla işleyerek katma değeri daha yüksek ürünler ihracat etmeye başlamıştır. Bir anlamda daha önce aracı firmaların tedarikçisi durumunda iken,
şu anda doğrudan tüketici firmaların tedarikçisi olmuştur. Bu konudaki en önemli
başarı göstergesi de 2008 yılında dünyadaki en büyük gıda üreticisi olan Kraft‟ın
tüm dünyadaki fabrikalarında geçerli olan onaylı tedarikçisi statüsünü almış ve bu
firmaya satışlara başlamıştır. Bunun gibi diğer büyük gıda üreticisi olan Nestle‟nin
de Türkiye deki tedarikçisi olmayı başarmıştır.2009 yılında dünyadaki diğer önemli
çikolata ve pasta üreten firmalarına da ulaşmayı hedeflemiştir.
Firmamız 2009 yılında toplam satışlarının %30 – 40‟na denk gelen 4-5.000.000
USD tutarında bir ihracat hedeflemektedir.
İhracat İçin Yapılanlar: Firmamızda ihracat, uluslar arası İşletme eğitimi almış
ve yurt dışında iş hayatında bulunmuş, İlhan ERALP önderliğindeki bir ekip tarafından yürütülmektedir.
Bugüne kadar ihracatta izlenen yöntemler şöyle özetlenebilir:







Öncelikle doğru Pazar ve doğru müşteriyi bulma ve onlara ulaşma.
Firmayı ve ürünü iyi tanıtmak
Tüm dünya da geçerli olan kalite belgelerini sunmak
Sektörel fuarlara katılım, broşür ve katalogların hazırlanması
İyi hazırlanmış bir web sitesinin olması
Müşterilerle mümkün olduğunca yüz yüze görüşmek.
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Satış Sonrası:
 Zamanında teslim ve teslim bilgilerini aktarma
 Ambalajların çok iyi olması
 Nakliye firmalarını doğru seçmek
İlk Satış: Daha önce hiç antepfıstığı satmamıştık. Ancak diğer ürünlerin ihracatını
bildiğimizden bunu da yapabileceğimizi düşünmüştük. Bu nedenle öncelikle çok iyi
hammadde kaynaklarını temin ettikten sonra, İtalya‟da bulduğumuz broker ile görüşmeye gittik. Kısaca kendimizi anlattık ancak daha önce bu ürünü hiç satmadığımız için endişelerimiz vardı. Kendisi ise bu konuda çok tecrübeliydi. Bize nasıl
numune hazırlamamız gerektiğini öğretti. Kendisi 3–4 günlük bir sürede yaklaşık 1
milyon USD tutarında kontrat sağladı.
Ancak bizim bu kadar ürünü zamanında yükleyemeyeceğimize dair endişeleri vardı.
Bu nedenle daha sonra oğlunu gönderip firmamızı ve tesisçilerimizi, bu kadar ürün
var mı yok mu onu denetlettirdi. Biz tüm ürünleri zamanında ve istenen kalitede
yükleyince, 1 milyon USD tutarında bir kontrat daha yaptık.
İhracatçıya Tavsiyeler:39
Satılacak ürünlerle ilgili doğru pazarları araştırıp bulmak
Satışı yapacak kişilerin satılacak ürünlerle ilgili tam bilgisinin olması
Mümkünse satışı yapılacak ürünün üretim süreçlerinde bulunmak
Dünya standartlarında üretim yerlerine sahip olmak
Kalite belgelerine sahip olmak
Gelen talep ne olursa olsun çok hızlı cevaplamak

39

İGEME, http://www.igeme.org.tr/ig/pdfs/vitamin.pdf, [Erişim Tarihi: 20.04.2011].
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Beşinci Bölüm
İHRACAT İŞLEMLERİ

Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima zaman bulurlar.
Smiles

5. İHRACAT İŞLEMLERİ
İhracat, bir malın yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun
şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını ya da
Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemlere denir.
İhracat Rejimi ise serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye
Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
Uluslararası veya ikili anlaşmalar, kanun, tüzük ve kararnamelerle konulmuş
yasaklama ve kısıtlama hükümleri saklı kalmak üzere, her türlü eşyanın Türkiye'den
ihracı serbesttir. Bakanlar Kurulu, kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan ulusal hazinelerin korunması, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunması gerekçeleri ile eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi
tutulmasına yasaklama veya kısıtlamalar koyabilir.
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Ayrıca, Türkiye ile ticaret, gümrük, taşımacılık anlaşması bulunmayan ve imzalanmış anlaşmaları süresinden önce tek taraflı olarak kısmen veya tamamen hükümsüz bırakan veya Türk kara, hava ve deniz taşıtlarına karşı yasaklama ve kısıtlamalar koyan veya bunlar hakkında farklı işlemler uygulayan yabancı ülkelere ait
eşya ve taşıtlara, karşılık olmak üzere, yasaklama veya kısıtlamalar koymaya ve
farklı işlemler veya farklı tarifeler uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir. İhracat beyannamesinin yanı
sıra, sözlü beyan formu, özel fatura ve kumanya listesi ile ihracına izin verilen eşyanın gümrük işlemleri bu belgeler ile yürütülür.
İhracat bedelleri, TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar, bu Karara ilişkin TCMB
Genelgesi ile bunlara ek olarak yapılacak düzenlemelere istinaden verilecek talimat
çerçevesinde ihracatçı ile ithalatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile
bankacılık teamüllerine göre konvertibl döviz (ABD doları, Avustralya doları, Bulgar Levası, Danimarka kronu, Euro, İngiliz sterlini, İran Riyali, İsveç kronu, İsviçre
frangı, Japon yeni, Kanada doları, Kuveyt dinarı, Norveç kronu, Rumen Leyi, Rus
Rublesi, Suudi Arabistan riyali) veya TL olarak tahsil edilir.40
5. 1. İhracat Kavramı
Dış ticaret işlemlerinden kastedilen, ürün ve hizmet hareketleriyle ilişkili işlemlerdir. Başka bir ifade ile ithalat ve ihracat işlemleri ile bu ithalat ya da ihracat
işlemlerinin parasal karşılıkları ifade edilmektedir. İhracat ile ilgili çeşitli kavramlar
mevzuatlarımızda aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.41
İhracat: Bir malın, yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun
şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını ya
da Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemlere denir.
İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.
İmalatçı-ihracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu
ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren firmadır.
Fiili ihracat: İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında
bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen
muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır. Fiili ihracatın gerçekleşmesi durumunda, ihraç eşyası üzerindeki gümrük denetimi sona erer.
40

41

TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar; TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 91-32/5 Sayılı
Tebliğ ve I-M Sayılı TCMB Genelgesi; TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 16 Nisan
2002 tarih ve 2002/YB-40 sayılı genelgesi.
Resmi Gazete, İhracat Yönetmeliği, 6.6.2006 tarih ve 26190 sayılı; TPKK Hakkında 32
Sayılı Karar.
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"İhracat bedellerinin alışı" veya "İhracat bedellerinin bankalara satılması" deyimleri, Döviz Alım Belgesi (DAB) düzenlenmek suretiyle dövizin bankalara satılmasını, TL üzerinden gönderilen ödeme talimatına istinaden ihracatçıya ödemenin yapılmasını, fiili ihraç tarihi, Gümrük Beyannamesinin arka yüzünde kayıtlı,
malların yurt dışı edildiğine ilişkin tarihi ifade etmektedir.42
İhracat yapabilmek için;












İhracatçı sıfatının kazanılması,
İthalatçının bulunması,
Dış ticaret anlaşmanın yapılması ya da proforma teyit metninin imzalanması,
İhracat ödeme şekillerine göre ihracat bedelin tahsilinin yapılması (ya da
akreditifin gelmesi vb.)
İhracata konu olan ürünlerin hazırlanması,
Vesaiklerin (belgelerin) hazırlanması,
İhracat konusu ürünlerin nakliyeciye teslimi,
İhracatçı birliği onayı,
Gümrük işlemlerinin yapılması,
Taahhütlerin kapatılması gerekir.

İhracatçı vasfına sahip olabilmek için,43
 Tacirlik sıfatının kazanılması,
 İlgili ihracatçı birliğine üye olunması,
 Vergi dairesinden mükellef kaydının alınması,
 Mükellef yazısının ve şirket belgelerinin gümrüklere bildirimi (ihracatın
yapılacağı gümrüğe) zorunludur.
Tablo 5. 1: Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Göre Yıllık İhracat (ABD $ BİN)
İHRACAT
Tarım ve
Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve
Taş Ocak
İmalat Sanayi
Diğerleri
Genel Toplam

•

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.659

1.976

1.754

2.121

2.542

3.329

3.481

3.725

3.927

4.834

4.940

25

30

51

81

103

140

131

158

240

189

156

400

349

387

469

649

810

1.146

1.661

2.155

1683

2.677

25.518
173
27.775

28.826
153
31.334

33.702
165
36.059

44.378
204
47.253

59.579
294
63.167

68.813
384
73.476

80.246
531
85.535

101.082
646
107.272

125.145
507
131.975

95.471
474
102.165

105.564
639
113.976

Kaynak: TÜİK; DTM.

Yurt Dışı Satış ile Yurt İçi Satış Arasındaki Başlıca Farklar
 Bankacılık sisteminin yer alır,
 Bürokrasi vardır.
 Çok çeşitli taşıma sistemleri kullanılır.
 Genellikle yabancı para birimleri kullanılır.
 Hataların telafisi yüksek maliyetlidir.
42
43

TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar.
Resmi Gazete, 06.6.2006 tarih ve 26190 sayılı yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin 4. madde
e bendi.

120

ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ

 Ödeme sistemleri farklılık gösterir.
 Örf, adet, farklı kültür, ticari ahlak gibi faktörler dâhil olur.
 Uluslararası anlaşmaları uygulanır.
 Riskin yüksektir.
İhracatta riskleri ortadan kaldırabilmek için;
 İyi bir sözleşme,
 Kredi sigortası,
 Taşıma sigortası,
 Kur risklerine karşı türev ürünlerden faydalanılmalıdır. Döviz türev
ürünlerine çalışmanın üçüncü bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
5. 2. İHRACAT TÜRLERİ
Türkiye geneli ihracat sektörleri 23 farklı başlık altında toplanmıştır. Bunlar;
1. Konfeksiyon
2. Tekstil
3. Deri
4. Halı
5. Yaş Meyve Sebze
6. Hububat
7. Canlı Hayvan
8. Ağaç

9. Maden
10. Elektrik-Elektronik
11. Demir ve Demir Dışı Metaller
12. Kimyevi Maddeler
13. Çimento
14. Zeytin – Zeytinyağı
15. Kuru Meyveler
16. Taşıt Araçları

17. Tütün
18. Fındık
19. Meyve Sebze Mamulleri
20. Süs Bitkileri ve Mamulleri
21. Makine ve Aksamları
22. Değerli Maden ve Mücevherat
23. Demir Çelik
23. Gemi ve Yat

İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir. Ödeme yöntemlerine göre ihracat aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.
5. 2. 1. Konsinye İhracat
Satışı sonradan yapılmak üzere ithalatçılara, komisyonculara, ihracatçının yurt
dışındaki şube temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracat biçimidir.
Satılmak üzere gönderilen malları teslim alan kişi veya kuruluşlar malı rayiç değerinden satar, komisyon vb. giderleri satış gelirinden düşer ve kalan tutarı yetkili
banka aracılığıyla döviz cinsinden ihracatçıya transfer eder. Bu ödeme biçimi genellikle yeni üretimi yapılan, pazara yeni sürülen ve ya tanıtım ihtiyacı duyulan ürünlerde benimsenir.
Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri; Müsteşarlığın görüşü
alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye olarak onaylanmış gümrük
beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir. İhracatçı-
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lar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz
gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir. Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl
içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi hâlinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince
iki yıl daha uzatılabilir. Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir.
5. 2. 2. Bedelsiz İhracat
Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştir.
a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler,
miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları, yeniden
kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,
b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen
malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları,
c) Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye'de çalışan yabancıların, yurt dışına
hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt
dışına giden kamu görevlilerinin, bu durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi
şartıyla, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek
mal ve taşıtlar,
ç) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet
eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar,
d) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri veya
anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,
e) Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu
kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan
dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri.
Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak, ilgili gümrük idaresi veya İhracatçı Birliği
Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.
(a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan, değeri 250.000 ABD dolarına kadar
olanlar ile değer ve miktarına bakılmaksızın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen malların bedelsiz ihracat izni başvuruları doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır.
(a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan, değeri 250.000 ABD doları ve üzeri
olanların bedelsiz ihracat izni başvuruları ise, Bedelsiz İhracat Formu doldurularak
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır.
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İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri verdikleri bedelsiz ihraç izinlerinin bir
örneğini talep sahibine, bir örneğini de ilgili gümrük idaresine intikal ettirirler.
Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi bir yıldır.
(c) ve (ç) bentleri çerçevesinde yapılacak bedelsiz ihracata, doğrudan gümrük
idaresince izin verilir. Ancak (ç) bendi uyarınca bedelsiz ihracı yapılacak malların
yolcu beraberinde götürülmeyip, önce veya sonra gönderilmesi halinde, Türkiye'de
satın alındığının belgelenmesi, taşıt götürülmesi halinde ise taşıtın trafik tescil kuruluşlarınca ve vergi dairelerince kayıtlarının kapatıldığının belgelenmesi gerekir.
(ç) bendi kapsamında, yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve
yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun
11/1-b maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanarak yurt dışına götürecekleri,
gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtların bedelsiz ihracına, satıcı
tarafından verilen satış faturası nüshası/veya satıcı onaylı örneklerine istinaden,
ilgili gümrük idarelerince izin verilir.
Söz konusu satış faturasının bir nüshası veya satıcı onaylı bir örneği, Türkiye
İstatistik Kurumuna gönderilmesini teminen, ilgili gümrük idaresince Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.
Kanun, Kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış malların
bedelsiz ihracatına izin verilmez. İhracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç
edilmesi de, ancak ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür.
İhracında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na prim kesintisi yapılan malların
bedelsiz olarak ihraç edilebilmesi için, söz konusu primin ödendiğine dair banka
dekontunun ibrazı gerekir. Ancak FOB değeri l.000 ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı DFİF kesintisine tabi değildir.
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ eki listedeki mallardan, değeri FOB
l.000 ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır.
Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz.
Yukarıdaki düzenlemeler kapsamında yapılacak bedelsiz ihracat, standartlar ve
ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir. (a), (c), (ç), (d) ve (e)
bendleri kapsamında yapılacak bedelsiz ihracatta, İhracatçı Birliğine üye olma şartı
aranmaz.
5. 2. 3. Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat
Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir.
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5. 2. 4. Transit Rejimi44
İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması, transit rejimi hükümlerine tabidir.
Transit rejimine tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;
a) Yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye,
b) Yabancı bir ülkeden Türkiye'ye,
c) Türkiye'den yabancı bir ülkeye,
d) Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe, taşınabilir.
Bu rejimde geçen;
a) Taşıt aracı;
1) Herhangi bir yol aracı, römork veya yarı römork,
2) Demiryolu vagonu,
3) Tekne veya gemi,
4) Herhangi bir hava taşıtı,
5) Taşımacılık işlemlerinde kullanılan 1972 tarihli Konteynır Sözleşmesine uygun olarak imal edilmiş konteynır,
b) Hareket gümrük idaresi; transit işleminin başlangıç gümrük işlemlerini
yapan gümrük idaresi,
c) Varış gümrük idaresi; hareket gümrük idaresince transit rejimi kapsamı
eşyanın sevk edildiği gümrük idaresi, anlamına gelir.
Transitte Kullanılacak Belgeler
Transit rejimine tabi eşya;
a) Bu ayırımda belirtilen transit rejimi hükümleri çerçevesinde transit beyannamesi kapsamında,
b) Bir TIR karnesi kapsamında,
c) Transit belgesi olarak kullanılan bir ATA karnesi kapsamında,
d) 19 Haziran 1951'de Londra'da imzalanan, Kuvvetlerin Statüsü Hakkında
Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme ile öngörülen
form 302 kapsamında,
e) Posta kolileri dâhil olmak üzere posta yoluyla,

44

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının 6 Haziran 2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Transit Ticarete İlişkin 2006/6 Sayılı Tebliği; Hazine Müsteşarlığının 17
Kasım 2003 tarih ve 25292 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 2003-32/28 Sayılı Tebliği.
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f) Bir Türk limanından başka bir Türk limanına veya Türkiye Gümrük Bölgesi
dışındaki bir limana deniz veya hava yoluyla taşınan eşya, özet beyan kapsamında,
g) Antrepolardan veya gümrük idaresince konulmasına izin verilen yerlerden
çıkarılarak transit edilecek eşya transit rejimi hükümleri doğrultusunda beyanname
kapsamında, taşınır.

Vergi Muafiyeti
Transit olarak geçen taşıt ve serbest dolaşıma girmemiş eşya transit geçişler
dolayısıyla gümrük vergilerine tabi tutulmaz.
Ancak, transit eşyasına ilişkin olarak yapılan hizmet ve denetlemenin gerektirdiği masraflarla, yükleme, boşaltma, mühürleme, antrepo veya depolarda muhafaza
gibi hizmetler karşılığı ücret alınır.
Anlaşmalara Tabi Transit Taşımalar 45
TIR Karnesi kapsamında transit rejimine tabi eşyanın taşınmasında, TIR Sözleşmesi ile bu sözleşmeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır. Bu kapsamda yapılacak transit işlemlerinde doğabilecek ihtilaflar Müsteşarlıkça (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Türkiye‟den doğrudan doğruya kapalı veya açık olup şartlarına uygun surette örtülü vagon içinde transit edilecek eşyanın sevki hakkında özel anlaşma var ise bu anlaşmalardaki yazılı hükümlere uyulur.
Yasaklama ve kısıtlamaya tabi eşyanın transiti
İlgili mevzuatları uyarınca yasaklama ve kısıtlamaya tabi eşyanın transiti için
Müsteşarlıktan her seferinde izin alınır.

45

Resmi Gazete, 27/10/1999 tarih ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu; Gümrük Yönetmeliği.
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Gümrük idaresinin izni
Gümrük idaresinden izin alınmadan taşıttan taşıta veya geçici depolama yeri ve
antrepodan taşıta eşya yüklenemez veya taşıttan eşya boşaltılamaz.
Hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki ve parçalarının transiti
Hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki ve parçalarının sınır gümrük idaresinde
kanun ve nizamlara ve milletlerarası anlaşmalara göre gerekli sağlık muayeneleri,
yetkili veteriner ve tarım memurları tarafından yapılır. Bu muayeneler yapılmadan
gümrük idareleri eşyanın sevkine izin vermez.
Hayvan ve hayvansal maddeler, bitki ve parçalarının giriş ve çıkış kapıları ve
bunların Türkiye‟den transit geçirileceği yollar hususunda kanun, tüzük ve anlaşma
hükümleri göz önünde tutulur.
5. 2. 5. Sınır Ticaret Merkezleri (STM)
Türkiye'nin yaşam standartlarının düşük ve işsizliğin ciddi boyutlarda olduğu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerinde ekonomik, sınaî ve ticari gelişmenin hızlandırılması ve sınır ticareti uygulamasına bilhassa ihracat açısından ivme
kazandırılması amacıyla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya komşu ülkelere sınırı
bulunan illerimizdeki gümrük hatlarında Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına
İlişkin 25.3.2003 tarihli ve 2003/5408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 10 Nisan 2003
tarihli ve 25075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Bu çerçevede, Artvin, Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinde STM kurulması, ayrıca bu illere
komşu Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman İllerinin de
"mücavir il” kapsamında uygulamadan yararlandırılmaları öngörülmüştür. Buna
göre, İran ile varılan mutabakatlar sonucunda, 2004 yılı başında Hakkâri-Esendere,
Ağrı-Sarısu ve Van-Kapıköy sınırlarımızda STM'ler faaliyete geçmiştir.46
5. 2. 6. Ön İzne Bağlı İhracat
İhracı uluslararası anlaşma, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat uyarınca
belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili mercilerden ön izin alındıktan sonra ihracat mevzuatı hükümleri uygulanmak suretiyle yapılmaktadır.
5. 2. 7. Kayda Bağlı İhracat
İhracı kayda bağlı mallar, Müsteşarlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.
Kayda Bağlı Mallar listesi kapsamındaki malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine
miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki malın ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük
46

Bakanlar Kurulu‟nun, Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin, 10 Nisan 2003 tarihli ve
2003/5408 sayılı kararı.
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idarelerine sunulma süresi, otuz günden daha kısa veya daha uzun olarak Müsteşarlıkça belirlenebilir.
5. 2. 8. İthal Edilmiş Malın İhracı
Gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış
malın ihracı genel esaslar çerçevesinde yapılır. Ancak, ihracatın desteklenmesine
yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile gümrük mevzuatının mahrecine iade hükümleri saklıdır.
5. 2. 9. Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat
Serbest bölgelere yapılacak ihracat, ihracat mevzuatı hükümlerine tabidir. Ancak, Dâhilde İşleme Rejimi, KDV uygulamaları ve Türkiye İhracat Kredi Bankası
uygulamalarına dair mevzuat hükümleri saklıdır.
Serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için öncelikle faaliyet ruhsatı alınması gerekmektedir. Faaliyet Ruhsatları, Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler
Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Faaliyet Ruhsatı almak isteyen kişilerin
başvuru formunu Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne müracaat ederek almaları
mümkün olduğu gibi, herhangi bir serbest bölgenin kurucu ve işletici/işleticisinden
veya ilgili serbest bölge müdürlüğünden almaları mümkündür.
Türkiye'deki serbest bölgelerde kural olarak her türlü faaliyette bulunulabilir.
Diğer bir deyişle, üretim, alım-satım ve hizmetle ilgili faaliyetlerin hepsi kapsanmıştır. Yine kural olarak bütün serbest bölgelerde bu faaliyetlerin hepsi yapılabilir.
Hangi faaliyet yapılacaksa alınan faaliyet ruhsatının da buna uygun olması gerekir.
Bu anlamda, üretim ruhsatı almış bir kişi üretim faaliyetlerinde bulunabilirken, alım
satım konulu bir faaliyet ruhsatı almış kişi, sadece alım satım faaliyetinde bulunabilir. Kural bu olmakla beraber, sakıncalı bulunan eşya veya işlemlerin yapılması
konusunda sınırlamalara gidilebilir. Öte yandan, bir serbest bölgede faaliyette bulunabilmek için nihai değerlendirme Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel
Müdürlüğünün yetkisindedir.
Serbest bölgeler 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile kurulup işletilmektedir. Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber
gümrük bölgesi dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin
hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınaî ve
ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer
kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.47
Bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek ve çağdaş idari yapılarıyla dış ticarete yönelmek isteyen kuruluşlara modern ve gelişmiş
bir yatırım ortamı sağlayan serbest bölgeler lojistik merkezler olarak Türkiye‟de
önemlerini artırmaktadırlar.48

47
48

Resmi Gazete, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu.
DTM, www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=285&icerikID=385&dil=
TR.., (01.07.2008).
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5. 2. 9. 1. Serbest Bölgelerin Kurulması ve İşletilmesindeki Temel Amaçlar


Türkiye‟de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak,



Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak,



Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek,



Dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmaktır.

5. 2. 9. 2. Serbest Bölgelerin İşlevleri
Serbest bölgeler;


Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkan sağlayacak
uygun zemin yaratılması,



Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla,
istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi,



Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı,



Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı,



Yeni istihdam olanaklarının yaratılması,



Türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak
bakımından bir basamak olması işlevlerini görmektedir.

5. 2. 9. 3. Serbest Bölgelerde Sağlanan Teşvik ve Avantajlar
Serbest bölgelerde üretim esaslı faaliyette bulunmak isteyen firmaların faaliyet
ruhsatı almaları halinde, Avrupa Birliğine tam üye olunan tarihe kadar elde ettikleri
kazançları gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacaktır. Öte taraftan, serbest bölgelere getirilen eşya ile ilgili olarak burada bulunduğu sürece tahakkuk edebilecek
gümrük vergisi veya KDV tahsil edilmemektedir. Bu durum stok maliyetlerinin
düşük tutulmasına yardımcı olmaktadır. Serbest bölgeler itibarı ile gerçekleşen
ticaret hacmi aşağıdaki Tablo 5.2‟de verilmiştir.
5. 2. 9. 4. Türkiye’de Bulunan Serbest Bölgeler
Türkiye‟de temel olarak ihracata dayalı yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla 1987 yılından bu yana faaliyete geçen serbest bölgeler şunlardır.
 Mersin, Antalya (1987),
 Ege, İstanbul Atatürk Havalimanı (1990),
 Trabzon (1992),
 İstanbul Deri ve Endüstri, Doğu Anadolu, Mardin (1995),
 İzmir Menemen Deri, Rize, Samsun, İstanbul Trakya, Kayseri (1998),
 Avrupa, Gaziantep, Adana-Yumurtalık (1999),
 Bursa, Denizli, Kocaeli (2001),
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 Tübitak-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji (2002),
 Sakarya İpekyolu (2007).
Halen ticari faaliyette bulunan serbest bölgeler ve faaliyete geçiş yılları harita
üzerinde verilmiştir:

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı.

Kişilerin serbest bölgelere yurtdışından serbest dolaşımda olmayan girdi getirerek işledikten sonra yurtdışına yeniden satmaları halinde yine gümrük vergilerini
ödemeden ve teminat vermeden bu işlemi yapabildikleri için firmalar maliyet ve
finansman açısından avantajlı durumda bulunmaktadırlar. Öte yandan, bu bölgeler
genellikle lojistik açısından avantajlı yerlerde bulunmaktadırlar.
Üretim konulu faaliyet ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa
Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar Gelir veya
Kurumlar Vergisinden istisnadır.
Diğer konularda ise 06.02.2004 tarihinden önce Ruhsat almış olan firmaların
Gelir veya Kurumlar Vergisi muafiyeti, faaliyet ruhsatı süresi sonuna kadar devam
edecektir. 06.02.2004 tarihinden itibaren diğer konularda düzenlenen faaliyet ruhsatları kapsamında vergi muafiyeti bulunmamaktadır.
Hazır işyeri kiralamak suretiyle üretim konusunda faaliyet gösterecek kiracıkullanıcı firmalar için 15 yıl, diğer konularda 10 yıl, kendi işyerini inşa etmek suretiyle üretim konusunda faaliyet gösterecek yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30 yıl,
diğer konularda ise 20 yıl süreli faaliyet ruhsatı verilmektedir.
Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler kambiyo rejimine
ve herhangi bir izne tabi olmaksızın, yurt dışına veya Türkiye'ye transfer edilebilir.
Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen
yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.
Serbest bölgedeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır.
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Tablo: Bölgeler İtibariyle Yıllık Ticaret Hacimleri (1000 ABD $)
BÖLGELER
2005
% 2006-2005
2006
% 2007-2006
2007
İst-Deri
6.591.374
5,5
6.952.940
-9,2
6.312.273
Ege
3.766.021
6,3
4.001.498
2,3
4.092.781
İst-Ahl
3.454.024
-6,8
3.220.486
12,4
3.618.897
Mersin
2.128.181
-11,5
1.884.005
35,7
2.556.331
İst. Trakya
2.209.771
10,6
2.444.484
-6,3
2.290.343
Bursa
2.262.270
-14,5
1.933.293
-16,3
1.619.125
Avrupa
1.084.377
23,0
1.333.360
12,4
1.498.721
Kayseri
362.405
43,5
520.142
24,4
646.906
Antalya
505.262
9,0
550.719
-0,9
545.511
Kocaeli
182.730
39,4
254.808
83,3
467.128
Menemen
314.865
21,7
383.072
10,6
423.836
Samsun
58.638
-6,9
54.593
75,4
95.775
Adana-Yumurtalık
84.885
-9,2
77.110
108,5
160.757
Gaziantep
132.432
-29,1
93.910
-22,5
72.786
Tubitak-Mam Tek.
14.842
104,9
30.414
54,7
47.056
Trabzon
15.514
-12,4
13.587
185,3
38.762
Denizli
169.278
-61,1
65.900
13,5
74.784
Rize
20.824
-61,8
7.955
45,3
11.561
Mardin*
5.134
-65,9
1.751
-93,6
D. Anadolu*
TOPLAM
23.362.826
2,0
23.824.029
3,1
24.573.445
* Söz konusu bölgelerde kayda değer bir ticaret hacmi bulunmamaktadır.
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı.

Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayıldığından, serbest bölgeler ile
Türkiye arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir
deyişle, Türkiye"den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden alınan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye‟den KDV‟siz mal ve hizmet satın alabilirler. Diğer taraftan, serbest bölge ile
diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz.
Serbest bölgelerden Türkiye‟ye yönelik mal satışına kısıtlama getirilmemiştir
(Tüketim ve riskli mallar hariç). Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın
kalabilir. Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün
firmalar eşit olarak yararlanır.
Serbest bölgeler; AB ve Orta Doğu pazarlarının yakınında, Akdeniz, Ege ve
Karadeniz‟deki büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına,
kültür, turizm ve eğlence merkezlerine yakın yerlerde kurulmuştur.
Serbest bölgelerin altyapısı gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standarttadır. Açık ve kapalı alan kiraları diğer ülkelere göre düşüktür. Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan Gümrük
Birliği kapsamındaki malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye‟ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca,
üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya
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AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi
ödenmez. Ancak, serbest bölgeden Türkiye‟ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen
serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi ile uyumlaştırılmış Türk Gümrük Tarife Cetveli‟nde belirtilen oran
üzerinden gümrük vergisi ödenir.
Serbest bölgeler "Türkiye-AB Gümrük Bölgesi”nin parçası sayıldığından, serbest bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye‟de serbest dolaşım
durumunda bulunan gümrük birliği kapsamındaki ürünler A.TR Belgesi düzenlenerek AB‟ye gönderilebilir. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesi
ile uyumlaştırılmış Türk Gümrük Tarife Cetveli‟nde belirtilen oran üzerinden serbest bölge gümrük müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB‟ye gönderilebilir.






İthal girdi kullanarak ürettiği ürünleri dış pazarlara satan,
Emek-yoğun sektörlerde faaliyette bulunan,
Re-eksport faaliyetinde bulunan,
Dövizle işlem yapmak isteyen üretim ve alım-satım yapan,
Altyapısı hazır modern iş ortamı arayan firmalar için serbest bölgeler daha
avantajlıdır.

5. 2. 9. 5. Serbest Bölgelerde Faaliyet Ruhsatı Alabilmek İçin Başvuru İşlemleri
Serbest bölgelerde faaliyette bulunmak için Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest
Bölgeler Genel Müdürlüğünden Faaliyet Ruhsatı alınması gerekmektedir. Faaliyet
ruhsatı alabilmek için;


Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Serbest Bölge Müdürlüğü veya serbest
bölgenin işletici/kurucu-işletici şirketinden temin edilecek Faaliyet Ruhsatı
Müracaat Formu ve bir fotokopisi.



Müracaatçı ve serbest bölgede yapacağı faaliyet hakkında tanıtıcı bilgi,



İmza sahibinin yetki belgesi ve imza sirküleri ile (varsa) firma temsilcisinin
yetki belgesi ve imza beyannamesi,



Müracaatçı firmanın kuruluş ilanı ile son sermaye ve ortaklık yapısının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası kaydı
(Yabancı firmalar için kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkedeki temsilciliğince onaylı örneği),



Firmanın son üç yıla ilişkin bilânçosu, kar ve zarar cetveli,



Müracaat ücretinin Merkez Bankası'na yatırıldığını gösterir banka dekontunun
aslı ve bir fotokopisi,



(Varsa) Son üç yılda Türkiye'ye getirilen döviz tutarını gösterir belgeler, bir
dilekçe ile birlikte iadeli taahhütlü olarak doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 06510 Emek/ANKARA – TÜRKİYE adresine gönderilebileceği gibi ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne de teslim edilebilir.
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Bu belgelerin teslim edilmesinden sonra Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü incelemeleri yapar ve ruhsat verilip verilmemesine ilişkin
karar verir.
Bu süreç aşağıdaki şekilde şematize edilmiştir.
Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü veya Serbest Bölge İşletici
veya Kurucu/İşletici şirketten alınan Faaliyet Ruhsatı Müracaat
Formu doldurulur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 951101301 nolu Dolar
($) hesabına müracaat ücreti (5.000 ABD Doları) yatırılır.

Müracaat dosyası (Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu, ekleri ve
fotokopileri) ve müracaat ücretinin yatırıldığını gösteren dekontun aslı ile birlikte Genel Müdürlüğe veya Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurulur.

OLUMSUZ
Genel Müdürlük tarafından müracaat değerlendirilir.

Müracaat
ücreti iade
edilir.

OLUMLU
Kira sözleşmesi için Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici
şirkete ya da iş yeri kiralama konusunda Faaliyet Ruhsatı sahibi
kullanıcılarla 30 gün içinde kira sözleşmesi akdedilir.

Kira sözleşmesi ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaat edilir.

Faaliyet Ruhsatı düzenlenir.

Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucu faaliyet ruhsatı alması uygun görülen firmalar 30 gün içinde; açık alan kiralayacak iseler serbest bölge işletici/kurucu işletici firması ile hazır işyerlerinden birini kiralayacak iseler bölgede
kiralama ruhsatına sahip herhangi bir kuruluş ile kira sözleşmesi yaparlar.
Arazisi özel sektöre ait bazı serbest bölgelerde ise firmaların arazi veya işyeri
satın alması da mümkün bulunmaktadır. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucu Faaliyet Ruhsatı alması uygun görülen firmalar 30 gün içinde; arazi veya işyeri
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satın alacak iseler, serbest bölge işletici/kurucu işletici firması ile satış sözleşmesi
yaparlar.
İlgili Serbest Bölge Müdürlüğünce onaylanmış sözleşmenin bir sureti Serbest
Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne iletilir. Genel Müdürlükçe verilen süre içerisinde
kira/satış kontratı yapanlar adına Faaliyet Ruhsatı düzenlenir.
Yatırımcı kullanıcılar, Faaliyet Ruhsatını aldıktan sonra, Bölge Müdürlüğüne
müracaat ederek, hazırlatmış oldukları inşaat projelerini uygulamak üzere "İnşaat
Ruhsatı" alırlar. İnşaat çalışmalarını bitirdikten sonra "İskân Ruhsat"larını alarak
ticari faaliyetlerine başlarlar.
Faaliyet Ruhsatı alması uygun görülmeyenlere ise, Faaliyet Ruhsatı için ödedikleri müracaat ücretleri iade edilir. Serbest bölgelerde faaliyette bulunacak bütün
gerçek ve tüzel kişiliğe sahip Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların, serbest bölgedeki faaliyetlerini oluşturacakları şubeleri aracılığı ile yapmaları zorunludur. Bu
durumda merkez firmanın son üç yıla ait bilânçolarının incelenmesi sırasında sermaye yapısı ve karlılık durumu gibi hususlar göz önünde bulundurulacaktır.
Serbest bölgede faaliyet gösterecek şubenin ticari faaliyete başlayabilmesi için
mutlaka sermaye tahsis edilecek ve işletme gideri öngörülecektir. Serbest bölgelerde faaliyette bulunacak bütün gerçek ve tüzel kişiliğe sahip firmaların faaliyet alanlarının serbest bölgeler ile sınırlı olması halinde bile, ticaret sicili kayıtlarının bulunması zorunludur.
5. 3. İhracat Rejimi Kararı
Karar; 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayı 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanmıştır. Bu Karar'ın amacı, ihracatın ülke ekonomisi yararına
düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak için ihracatta yetkili
mercii ve uygulanacak esasları belirlemektir. İhracatla ilgili her türlü işlem, bu Karar, ihracatla ilgili sair mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve talimatlar çerçevesinde yürütülür.
İhracatta yetkili merci, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlıktır.
Bakanlık;
a) İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin her
türlü önlemleri almaya, ihracatla ilgili işlemleri her safhada izlemeye ve bu hususlarla ilgili düzenlemeleri yapmaya, ihracata ilişkin bilgi ve belgeleri istemeye ve
ihracatı bu Karar çerçevesinde yürütmeye,
b) Piyasalarda meydana gelen olağan dışı bir gelişme, ihracata konu malda görülen yetersizlik, kamu güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvanların, bitkilerin
veya çevrenin korunması amacına yönelik tedbirler, sanatsal, tarihi ve arkeolojik
değer taşıyan metanın korunması nedenleriyle ihracatta kısıtlama veya yasaklama
getirmeye,
c) Gerektiğinde ihracatı müsaadeye veya kayda bağlamaya, ihracatta miktar kısıtlaması uygulamaya,
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d) Bağlı muamele, takas ve dolaylı ofset gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının
usul ve esaslarını gerektiğinde sektör ve/veya ülke bazında belirlemeye,
e) Transit ticaret, geçici ihracat, bedelsiz ihracat ve ticari kiralama yolu ile yapılacak ihracat ile yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitlerin yapacağı ihracatı düzenlemeye
f) İhracat politikalarında bir bütünlük sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşların ihracata yönelik faaliyet ve kaynaklarını koordine etmeye,
g) Alıcı ülkelerce ihracatımızın kısıtlanmasına ilişkin olarak alınacak tedbirlerin kaldırılmasına, etkilerinin asgariye indirilmesine veya iyileştirilmesine ilişkin
görüşmeler yapmaya, yaptırmaya ve varılan anlaşma hükümlerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaya,
h) İhracata konu tarım ürünlerinin desteklenmesine yönelik hazırlıkları yapmaya, destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit
etmeye, uygulamaya veya uygulanmasını sağlamaya,
ı) Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili, yurt dışında düzenlenecek fuarlar da dahil, tanıtım ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslarını belirlemeye
ve ilgili kuruluşlar nezdinde takip ve koordine etmeye,
i) Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ekonomik ve sosyal hedeflere
ulaşılabilmesini teminen yapılacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla; uluslararası kuruluşlara olan yükümlülükler ile iç ve dış piyasa şartları ve diğer ülkelerin
madde politikalarına ilişkin uygulamaları da göz önünde tutularak, ihracata konu
ürünlere rekabet gücü kazandırıcı çalışmalar ve düzenlemeler yapmaya,
j) Genel ihracat politikası hedefleri çerçevesinde, Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) tarafından ihracatla ilgili olarak gerçekleştirilecek programları müştereken tespit etmeye,
k) Yayımlanacak tebliğler çerçevesinde ihracatçı şirketlere "Dış Ticaret Sermaye Şirketi”, “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” veya öngörülecek ihracat modellerine
uygun statüler vermeye, geri almaya ve bunların hak, yetki ve sorumluluklarını
tespit etmeye, yetkilidir.
Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlık, yukarıda sayılan yetkilerin
kullanılması sırasında, mevzuat hükümleri çerçevesinde; İhracatçı Birlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, uluslararası gözetim şirketleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşları görevlendirebilir.
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5. 3. 1. İhracat Serbestisi ve İhracatın Koordinasyonu
Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış mallar dışında kalan bütün malların ihracı, (3 üncü maddenin (b) bendi müstesna olmak
üzere) bu Karar çerçevesinde serbesttir. 49
Kamu kurum ve kuruluşları, madde bazında miktar veya dönem itibariyle ihracatın kısıtlanmasına veya yasaklanmasına yönelik kanun ve kararnamelerin hazırlanması aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığın görüşünü
alırlar.
İhracat faaliyetlerinin koordineli bir şekilde
yürütülebilmesini teminen ilgili kurum ve kuruluşların kendi mevzuatları uyarınca ihracata yönelik
olarak alacakları kararlar ile alım ve satımı ilgili
mevzuatla belirli bir merciin iznine bırakılmış
malların ihracına ilişkin esas ve uygulamaların
tespiti aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı"nın
bağlı olduğu Bakanlığın uygun görüşü alınır.
İhracat işlemlerinde, ilgili mevzuatla belirlenmiş olanlar dışında hiçbir belge
aranmaz. Kamu kurum ve kuruluşları, ihracat işlemlerinin azami ölçüde süratle
tamamlanmasını teminen gerekli düzenlemeleri yaparlar.
5. 3. 2. İhracat Bedeli Dövizlerin Yurda Getirilmesi
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 8 Şubat 2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı"nın 3. maddesi uyarınca, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'ın 8. maddesi "İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bakanlık
ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme
yapmaya yetkilidir." şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.
5. 4. İHRACAT BEDELİNİN TAHSİL ŞEKİLLERİ
İhracat bedelleri, satış sözleşmesinde belirlenen ve bu genelgede esasları açıklanan ödeme şekillerine göre tahsil edilir. Buna göre ihracatçılarca Gümrük Beyannamesinin 28. hanesine ödeme şekli olarak;50
1. Peşin Ödeme,
2. Özel Takas,
3. Bağlı Muamele,
4. Kabul Kredili Ödeme,
5. Akreditifli Ödeme,

49
50

TPKK hakkında 32 Sayılı Karar.
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (TPKK) hakkındaki 32. sayılı genelge.
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6. Alıcı Firma Prefinansmanı,
7. Vesaik Mukabili Ödeme veya
8. Mal Mukabili Ödeme yazılır.
Yukarıda listelenen ödeme şekillerine 4. bölümünde ayrıntılı olarak değinilmiştir.
5. 5. İHRACAT BEDELİNİN TAHSİL SÜRELERİ
İhracat bedelinin tahsil edildiği tarih DAB'ın düzenlendiği tarihtir. İhracat bedelinden mahsuben ödeme yapıldığı işlemlerde, ihracat bedeli süresi içinde tahsil
edilmiş sayılır.51
İhracat bedellerinin yurda getirilerek Türk Lirası‟na çevrilmesi zorunluluğu
Bakanlar Kurulu‟nun 7 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan kararı ile
kaldırılmıştır. Özel haller ile Bakanlıkça uygun görülen mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler hariç, fiili ihraç tarihinden en çok 180 gün içinde ihracatçılar
tarafından yurda getirilerek bankalara, Türk Parası olması halinde belgelenmesi,
döviz ise satılması zorunlu olan ihracat bedellerinin tasarrufu serbest bırakılmıştır.
İthalata yönelik ticari işlemlere ilişkin yurt dışına döviz ve Türk Lirası transferi
bankalar tarafından yapılacaktır.
Önceden Merkez Bankası‟nın Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu
(TPKK) hakkındaki 32. sayılı genelgesine göre; en geç 180 gün içinde ihraç bedeli
yurda getirerek bankalardan tahsil belgesi ile belgelendirmesi gerekmekteydi. Şayet ihracat bedelinin en az % 70‟i fiili ihracat tarihinden itibaren 90 gün içerisinde
gelişi sağlanarak bankada alışı belgelendirilir ise kalan % 30‟luk kısmını ihracatçı
istediği şekilde tasarruf edilebilmekteydi. Yurt dışında bırakılacak bakiye ise aracı
bankaya bildirilmekte ve kambiyo hesapları kapatılmaktaydı.
5. 6. İHRACAT BEDELİNİN TAHSİLİ
Peşin bedel ve alıcı firma prefinansmanı dışında ihracat bedelinin TL olarak
tahsil edilebilmesi için satış sözleşmesi, akreditif mektubu veya banka garanti mektubunda bedelin TL olarak tahsil edileceğinin beyan edilmiş olması veya alıcıya
gönderilecek faturanın TL olarak düzenlenmiş olması gerekir.52
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, ihracat bedeli yukarıda
belirtilen belgelerde döviz olarak gösterilmiş olsa dahi TL olarak tahsil edilebilir.
TL olarak tahsil edileceği beyan edilen ihracat bedelinin kısmen veya tamamen
döviz olarak tahsili halinde GB'nin 28. hanesinde kayıtlı TL tutarı DAB tarihindeki
TCMB döviz alış kurundan tahsil edilecek döviz cinsine çevrilir.
İhracat bedelinin tespitinde GB‟nin 22. hanesindeki değer esas alınır. Ancak bu
hanede belirtilen tutar mal bedelinin dışında navlun ve/veya sigortayı da kapsıyorsa
bu durumda ihracat bedeli olarak 22. hanede kayıtlı tutarın faturada kayıtlı tutar ile
uyumlu olması halinde faturada kayıtlı FOB bedele, uyumsuzluk bulunduğu du51
52

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (TPKK) hakkındaki 32. sayılı genelge.
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (TPKK) hakkındaki 32. sayılı genelge.
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rumda ise GB‟nin 22. hanesinde kayıtlı olan döviz tutarının ABD doları dışındaki
bir döviz cinsinden olması halinde GB‟nin 46. hanesinde ABD doları olarak gösterilen değere itibar edilir.53 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası‟nca alım satım
konusu yapılan dövizler aşağıda sayılmıştır.
ABD Doları
Avustralya Doları
Bulgar Levası
Danimarka Kronu
Euro
İngiliz Sterlini
İran Riyali
İsveç Kronu
İsviçre Frangı
Japon Yeni
Kanada Doları
Kuveyt Dinarı
Norveç Kronu
Rumen Leyi
Rus Rublesi
Suudi Arabistan Riyali

USD
AUD
BGN
DKK
EUR
GBP
IRR
SEK
CHF
JPY
CAD
KWD
NOK
RON
RUB
SAR

Konsinye ihracatta ihracat bedeli olarak kesin satış faturasında kayıtlı FOB bedel esas alınır.
İhracat bedeli dövizlerin alışı, ihracatçı ile banka arasında mutabık kalınan serbest kurdan DAB düzenlenmek suretiyle yapılır. İhracat bedeli;
 Bankalar aracılığıyla havale şeklinde,
 İthalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket ettiğini beyan eden Türkiye‟de
veya dışarıda yerleşik üçüncü kişilerce efektif olarak,
 İthalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket ettiğini beyan eden Türkiye‟de
veya dışarıda yerleşik üçüncü kişilerce çek olarak,
 Kredi kartı ile tahsil edilebilir.
İhracat bedeli Türkiye‟deki bankalarca yurt dışındaki bankalar ile gerçek veya
tüzel kişilere açılan kredilerden karşılanabilir.
Havalelere istinaden yapılan alışlarda DAB, valör tarihi beklenmeksizin muhabir nezdindeki hesapların alacaklandırıldığı tarihten itibaren düzenlenebilir.
Efektif olarak getirilen ihracat bedelinin yurt dışından getirildiğinin tespiti
gümrük müdürlüklerince onaylı DBT ile yapılır.54 DBT konusu efektifin ihracat
bedeli olarak alışının yapılabilmesi için;
 DBT‟nin düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içinde bankalara tevdi edilmesi,
53
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Hazine Müsteşarlığının 4 Nisan 2005 tarih ve 19499 sayılı yazısı.
Hazine Müsteşarlığının 20 Aralık 2001 tarih ve 95845 sayılı yazısı.
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 DBT‟nin 13. sırasındaki “Geliş Sebebi” bölümünde efektiflerin getirilme sebebinin “Ticari” olduğunun kayıtlı olması,55
 Tevdiat sırasında bankalarca DBT‟de kimliği belirlenen şahsın pasaportunun
aranması ve pasaportun hüviyeti belirleyen sayfasının bir fotokopisinin DBT‟ye
eklenmesi,
 İhracatçının yazılı beyanının aranılması kaydıyla işlemin niteliğine göre satış
sözleşmesi, kesin satış faturası, GB veya ilgilinin ihracatçı ya da ithalatçı tarafından yetkilendirildiğine dair noter veya konsoloslukça düzenlenmiş belgelerden biri ile DBT‟de kimliği belirlenen şahsın, DTH sahibi ihracatçı ve ithalatçı
arasındaki illiyet bağının bankalarca kurulması gerekir.56
Bankalara tevdi edilen efektifler, ilgililerce bankaya satılabilir veya yurt dışındaki alıcı veya Türkiye‟deki ihracatçı firma adına açılan DTH‟ye alınabilir. DTH‟ye
alınan bu dövizlerin daha sonra ihracatçı firma adına alışı yapılabilir.
Üçüncü kişilerce getirilen efektifin ihracatçı adına alışı, ödemenin ihracatçının
kendisine veya hesabına yapılması şartıyla mümkündür. İlgililerce havale olarak
gelen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektif başka
bir banka tarafından ihracat bedeli olarak alışı, bu efektiflerin yurt dışından geldiğine ilişkin aracı banka yazısının ibrazı veya alış işlemini yapacak bankaca efektif
konusu dövizlerin havale olarak geldiğinin bankadan teyidinin alınması kaydıyla
yapılır.57
İhracat bedelinin kredi kartıyla tahsil edildiği işlemlerde, kredi kartının yurt dışından verilmiş olduğunun tespiti şarttır. Bu işlemlerde DAB, fiş (slip) bedelinin
ilgililere ödendiği tarih itibarıyla ilgilisinin talebine göre her bir fiş için ayrı ayrı
düzenlenebileceği gibi fiş bedellerinin tamamı üzerinden tek DAB düzenlenmesi de
mümkündür. Fiş bedellerinin tamamı üzerinden tek DAB‟ın düzenlendiği işlemlerde, peşin bedelin hesabı, ithalatçının onayı olmaksızın diğer firmalara gerçekleştirilen ihracatla kapatılabilir.58
GB‟de kayıtlı imalatçı firma lehine gelen dövizin, imalatçı ve ihracatçı firmanın yazılı beyanının alınması kaydıyla ihracatçı firma adına ihracat bedeli olarak
alışı yapılabilir.
Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların yurda getirilmeden aynı veya
başka bedel ve şartlarla satışına ilişkin talepler ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.
İhracatçı firma tarafından düzenlenecek yeni satış sözleşmesi ve fatura ilgili ihracatçı birliğine onaylatılarak birer örneği gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. Bu belgelere istinaden ilgili gümrük müdürlüğünce gerek ihracata ilişkin GB üzerine gerek
bilgisayar sistemi üzerinde değişikliklere ilişkin not düşülerek bu bilgiler yeni fatura
tarihi de belirtilmek suretiyle ihracat hesabının takibinin yapılmasını teminen GB‟de
55
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Gümrük Müsteşarlığının 1 Temmuz 2004 tarih ve 18545 sayılı yazısı.
Hazine Müsteşarlığının 13 Aralık 2002 tarih ve 79523 sayılı yazısı.
Hazine Müsteşarlığının 29 Aralık 2005 tarih ve 70826 sayılı yazısı.
Hazine Müsteşarlığının 17 Şubat 2004 tarih ve 7835 sayılı yazısı.
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kayıtlı aracı bankaya bildirilir. Söz konusu ihracatla ilgili tahsil süresinin tespitinde
yeni fatura tarihi esas alınır.59
5. 7. İHRACAT DENETİMLERİ
Yaş meyve ve sebze, bakliyat, bitkisel yağlar, pamuk ile kuru ve kurutulmuş
meyvelerden oluşan, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan tarımsal ürünler, ihracatta zorunlu standart denetimine
tabidir. Söz konusu maddelerin ihracatında, ihracatçı, ilgili "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı"na müracaat eder. Yapılan kontroller sonucunda, mal, standardına uygun bulunduğu takdirde, gümrüklere ibraz edilmek
üzere, "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı" tarafından,
ihracatçıya "Kontrol Belgesi" verilir.60
1930'lu yıllarda başlatılan bu uygulamanın amacı, geleneksel tarım ürünlerimizin dış ülkelerdeki itibarını muhafaza etmek ve istikrarlı pazarlar yaratmaktır.
İhracatta standardı zorunlu uygulamadaki tarımsal ürünlerin ihracında, yurt dışında iş yapan müteahhitler işçilerinin ihtiyacı olan zorunlu standart kapsamı malların ihracında kontrollerden muaf tutulmaktadır. Ayrıca, hariçte işleme yoluyla
yapılacak ihracat ile Bedelsiz İhracat Tebliği kapsamında yapılan ihracatta da Kontrol Belgesi aranmamaktadır.
Bunun yanı sıra, 12/8/2006 tarih ve 26257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (2006/30) sayılı Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ ile belli şartları haiz işletmelere "Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi" verilmek suretiyle, bu işletmelerin ve bu
işletmelerden ihraç kaydıyla söz konusu ürünleri temin eden firmaların ihracatta
parti bazında kontrolden muaf tutulmaları sağlanmıştır.
5. 8. GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNE GETİRİLEN EŞYALARIN BEKLEME
SÜRELERİ

İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine getirilen eşya,
buralarda bir ay kalabilir. Sözü edilen eşya ile ilgili olarak beyanname tescil edilip
edilmediğine bakılmaksızın bu süre içinde ek süre talebinde bulunulması halinde,
gümrük idare amiri tarafından en çok üç aya kadar ek süre verilebilir.
Söz konusu eşya için gümrük yükümlüsüne tebligat yapılarak, tebliğ tarihinden
itibaren 30 gün içinde eşyanın geçici depolama yerinden çıkarılması; aksi takdirde,
bu eşyanın gümrüğe terk edilmiş sayılacağı bildirilir. Bu süre içinde de yerinden
çıkarılmaması halinde eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır ve tasfiye hükümlerine
göre işlem yapılır. Bu eşyaya ilişkin olarak tescil edilmiş beyanname varsa iptal
edilir.

59
60

Hazine Müsteşarlığının 11 Ocak 2005 tarih ve 1911 sayılı yazısı.
TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 16 Nisan 2002 tarih ve 2002/YB-40 sayılı genelgesi.
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5. 9. İhracat Süreci

Kaynak: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, www.oaib.gov.tr/tr/ihracatta-kullanılan-belgelerin-akissemasi, [Erişim Tarihi: 24.04.2011].
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5. 10. İHRACATÇI İŞLETMELERİN BAŞLICA FİNANSMAN
YÖNTEMLERİ









Eximbank tarafından ihracatçılara sağlanan destek unsurları, Eximbank Kredileri, Eximbank Garantileri ve Eximbank Sigortası,
İhracat alacaklarının faktör kuruluşlara devri, (Factoring)
İhracattan doğan alacakların, vadesinden önce Türkiye‟deki veya Uluslararası
piyasadaki kredi kuruluşlarına satılması, (iskonto/İştira)
Mal ve hizmet takası,
Teminat mektupları (Harici garantiler)/Kontrgaranti,
Türkiye‟de faaliyette bulunan ticari bankalardan sağlanan ihracat kredileri,
Vadeli İhracat Alacakları için, T.C. Merkez Bankasının Banka Kabullerine
İlişkin Reeskont İşlemleri,
Prefinansman kredileri,
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KALİTELİ VE UYGUN FİYATLI ÜRÜN, MÜŞTERİSİNİ
YARATIR...
MÜŞTERİNİN İSTEK VE İHTİYAÇLARINA KULAK VERİN,
İHRACATINIZ ARTSIN..

Firma adı: YENER KALIP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili: Ender Evrim Yenen, Engin Yenen
Adresi: Seyrantepe Mah. Yılmaz Sok. No: 11, Kâğıthane - İstanbul
Tel- Faks: 0-212-270 22 31, 0-212-270 22 63
Web Sitesi: http://www.yenerkalip.com
E-posta: info@yenerkalip.com

Yönetici Özeti61
Yener Kalıp San. ve Tic. Ltd.Şti. 1982 yılında Osman Yenen tarafından şahıs
şirketi olarak kurulmuştur. Türkiye‟de pazarın % 90‟ının tedarikçisidir. İlaç tableti
baskı kalıbı üretmektedir. Dünyada bu alanda çalışan firma sayısı çok değildir. Bu
işi, Türkiye‟nin en iyi ustalarından öğrenmiş bir ustanın çırağı olarak mesleğe başlayan Osman Bey, işi iki oğluna devretmiş, halen danışman olarak katkı sağlamaktadır. İhracat firmanın daima amaçladığı bir hedef olarak görülmüştür. Firma iç
pazara üretim yaparken, pazarın belli bir büyüklüğe ulaşması sonrasında büyümek
için dış pazarlara yönelme kararı almıştır. 2006‟da başlayan ihracat iki ülkede, 2
mümessil aracılığıyla kurulmuş ilişki sayesinde 11 müşteriyle devam etmektedir.
Firma Hakkında Kısa Bilgi
Yener’in kalıplarının dayanma süresi, kalitesi, uygun fiyatı ve teslimattaki hızı
firmaya farklılık, müşterilere de ilave fayda sağlamaktadır.
Yener Kalıp, Türkiye‟de tekel denebilecek bir konuma sahiptir. Firma, ilaç
firmalarının ilaçlarını son kullanıcıların içebileceği tabletler haline getiren, ısıl
işleme tabi tutulmuş çelik tablet baskı kalıpları üretmektedir. Bu kalıplarla tablet
baskı makinelerinde tabletlere şekil verme, logo ve yazı basımı yapılmaktadır.
Sektörde kalıpların dayanmasında belirli bir süre standardı yoktur. Eskime, yeni bir ilaç şekli veya fabrikaların kuralları gereğince yenilenmeleri gerekebilir. Ortalama olarak 3 yılda kalıplardan şikayet başlarken Yener‟in ürünlerinde bu sorun
yaşanmamaktadır.
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Yener Kalıp, www.yenerkalip.com; İGEME, http://www.igeme.org.tr/ig/pdfs/, [Erişim Tarihi: 20.04.2011].
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Yener kaliteli ürünü, düşük fiyatla ve hızlı sunmaktadır. Kaliteyi artırmak ve
işi belirli sürede bitirmek için iç piyasada hizmet aldıkları firmaların işlevlerini
bünyelerinde yapmak için yeni makineler almışlardır. Tedarikçilerin eğitimsizliği,
verdikleri sözü tutmamaları ve anlaşılan fiyatta yeniden artış istemeleri firmayı
birçok siparişte sıkıntıya sokmuştur. Kalıpların üretiminde 4-5 işlem vardır.
Firmada 17 kişi çalışmaktadır. Engin Bey teknik işler ve üretim takibinden sorumludur. Ender Bey pazarlama, mali işler ve ihracattan sorumludur. 3 yıl bankacılık deneyiminden sonra aile şirketinde başlamıştır. Yenen kardeşler genç bir kuşak
olarak işlerini daha da büyütmeyi amaçlamaktadır.
2006‟da 2 olan CNC makinesi sayısı 2008‟de 15‟e çıkmıştır. Bu yatırımlar
yurtdışı da düşünülerek yapılmıştır. Makineler leasing ile alınmıştır. Yener‟in piyasada sahip olduğu itibar kredi bulmasına yardımcı olmaktadır. Makine alırken müşterilerinin yönlendirmesi ile Tayvan makinesi yerine daha pahalı olan, hassas Alman makineleri tercih edilmiştir.
Kalite belgeleri yoktur ama bu bir eksiklik olarak görülmemektedir. İlaç firmalarının yakın denetimi yeterli olmaktadır. Halen Türkiye‟de olan bir ilaç firmasının
dünya tedarikçiliği için ön elemeden geçilmiştir ve New York‟tan gelecek son denetim ekibi beklenmektedirler.
Neden İhracat
2003 yılında “yurtiçinde ilaç firmalarının neredeyse tamamı alım yapıyor, piyasa doymuş, cironuz belli bir yerde tıkanıp kalmış üzerine çıkmazken, yeni müşteri
gelme ihtimali yokken artık ihracatın vakti geldi” denilmiştir.
Engeller
“En büyük sıkıntı müşteri bulmakta yaşanmıştır.”
Müşteri bulduktan sonra ise fiyatlandırma ve teklif sunmada sıkıntı olmuştur.
Türkiye‟deki alıcılar fiyat isterken toplu, her şeyin içinde olduğu bir fiyat yeterli
iken, yabancı müşteriler bir fiyat teklifinin içindeki alt başlıkları, maliyet kalemlerini görmek istemektedir. “Biz yurt dışına da böyle teklif verince hiçbir şey anlamadılar. Bunu açıklayın dediler. Nasıl teklif verilir diye araştırdık. Tek tek her alternatifi
vermeniz gerekiyor. Nakliyeyi belirtmeniz gerekiyor” Bu bilgiyi müşterilerinin
satın alma bölümlerinden edinmişlerdir. Teklif sunma formatları başarılı olmuştur.
İhracata Ön Hazırlık
2005 - 2006 yıllarında Ender Bey firma tanıtım yazısı, broşür örneği hazırlamıştır. İnternetten sürekli firma araştırması yapılmıştır. 6 ay boyunca bulunan
firmalara faks, e-posta gönderilmiş, ama bir türlü geri dönüş olmamıştır. Bu durumun bir açıklaması, ilaç sektöründe tedarikçi değiştirmede titiz davranılmasıdır.
Doğrudan satış da zor olup, ya bir mümessil bulunması veya bir fuara katılmak
gerekmektedir. Firmaya mümessille çalışmak daha tercih edilir gelmektedir.
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İGEME Marmara Bölge Müdürlüğü ziyaret edilmiş, ihracata ve müşteri bulmaya
ilişkin bilgi alınmıştır.
Türkiye‟de ilaç firmalarının mümessili olan bir tanıdıkları Yener‟e başlangıçta
kendi ölçeklerini düşünerek yakın ülkeler; Balkan ülkeleri, Rusya ve Orta Doğu
üzerinde durulmasını önermiştir.
İlk İhracat62
İhracat ilk defa 2006 Temmuz‟unda Yunanistan‟a yapılmıştır. Türkiye‟ye makine satmaya gelen Yunanlı bir mümessil, ilaç firmalarına kalıplarını nereden aldıklarını sorunca Yener Kalıp hakkında bilgi sahibi olmuştur. Bu kişi ile görüşme ve
satış 7 ay sürmüştür. Tanışma sonrası iki kardeş Yunanistan‟a bu mümessili ziyarete gitmişlerdir. Bu ziyarette numune götürülmüş ve fiyatlar hakkında konuşulmuştur. Yunanistan‟daki ilaç firmalarının kapasiteleri, hassas oldukları konular öğrenilmiştir. Genelde hassas olunan konular fiyat ve müşteriyle ilişkideki çabukluktur.
Müşteriler teknik konularda sorular yönelttiğinde hızlı geri dönüş olduğunda memnun kalmaktadırlar. Satış mümessil aracılığıyla, teknik bilgi ve servis doğrudan
firmadan yapılmaktadır. Bu ziyaretten dönüşte karşı taraf sözleşme göndermiş,
bunun incelenmesi ve onaylanması da bir ay sürmüştür. Bu bir distribütörlük sözleşmesidir. Sonraki aşama fiyat alma-verme dönemidir. Yine numune gönderimi de
bu süreçte yapılmıştır.
Yunanistan‟da 5 firmaya satış yapılmaktadır. İlk gönderim 6.000 Euro değerindedir. Kalıplar İspanyol bir firmaya fason ilaç üreten Yunanlı bir firmaya gönderilmiş, parası İspanya‟dan ödenmiştir. Yunanistan‟la ticari ilişki halen başarıyla
sürmektedir. Bu ülke ile ilişki 2008 sonunda iyice artmış, 2009‟a ilk ayda 18.000
Euro‟luk siparişle başlanmıştır. İhracatta EXW (işletme kapısında teslim) ile çalışılmaktadır. Ödemeler malın tesliminden sonra, 30-60 gün içinde alınmaktadır.
İlk İhracat Sonrası Yapılan Çalışmalar
İlaç firmaları ile ancak fuarlarda karşılaşmak mümkündür.İnternet üzerinde
b2b sitelerde alıcı bilgilerine ulaşmak zordur. Bu alıcılara nasıl ulaşılacağı sorusu
henüz Yener Kalıp tarafından tam olarak yanıtlanmış değildir, firma çalışmaları
devam etmektedir. İkinci ülke olarak Romanya‟ya 2008‟in başında satış yapılmıştır.
Romanya‟daki mümessil Yener Kalıp‟ın adını Yunanistan‟daki mümessilden öğrenmiştir. Bu durum, müşteri tavsiyesinin önemini göstermektedir. Alıcılar yerli ve
uluslararası firmalardır. Romanya‟da 6 firmaya kalıp verilmektedir.
Siparişler e-posta ile alınmaktadır. Müşteriler hizmet kalitesinden memnundur.
Siparişlerin teslimi 3-6 haftada olmaktadır. Çok acil durumlarda 2 haftada da teslimat olmaktadır. Gönderiler uçakla yapılmaktadır. Ambalajlar 25‟er kiloluk olmakta,
maksimum 50 kiloluk gönderim yapılmaktadır. İlk siparişte kalıbın yapacağı tabletin teknik resmi çizilmekte, karşı tarafça onaylandıktan sonra üretime başlanmaktadır.
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Yener iş anlayışı olarak yaptığı her şey karşılığında ücret talep etmeyi doğru
bulmamaktadır. Örneğin bazen yurt dışından müşteriler ufak parçalar istediğinde
bedelsiz gönderilmektedir. Avrupalı kalıp firmaları daha katı çalışmakta iken Yener‟in tutumu tercih edilirliğini artırmaktadır. Teknik bilgi düzeyi ve çizim becerisi,
siparişin alınmasına doğrudan katkı sağlamaktadır.
Dünya çapında çıkan sektörel European Pharmaceutical Manufacturer dergisinin Ocak-Şubat 2009 sayısına, özel bir fotoğraf çekimi ile reklam verilmiştir. Bu
derginin internet versiyonunda da basın açıklaması şeklinde firma bilgisi verilmektedir(http://www.pharm-europe.com/x/guideArchiveArticle.html?id=92 93).
Firma son durumda kapasitesinin % 50‟si ile çalışmaktadır. İhracatın payı
mevcut üretim planlamasında % 10‟a ulaşmıştır. Cironun % 90‟ının ihracattan olması hedeflenmektedir.
İhracatta Yaşanan Sorunlar63
Halen yeni müşteri bulmada sıkıntıları vardır. Mümessil bulma ve fuarlara
katılma ile bu sorunun çözüleceğine inanmaktadırlar. Bu sorunun çözümü için,
e-posta gönderilen ama geri dönüş yapmamış ilaç firmalarını telefonla aranmasına başlanılacaktır.
Romanya‟daki bir müşteri ödemesini geç yapmıştır. Alacakları 30 gün yerine
bilgi vermeksizin 90 günde ödenmiştir. Bu müşteriyle artık % 30 nakit ödeme
ve kalanı 90 gün vade olarak çalışılmaktadır.
İç piyasada, ihracatta değişik bir sipariş için dışarıya iş yaptırılması gerektiğinde, işi olmadığı halde “ne koparırsam kardır mantığı” ile fahiş fiyat isteyen
tedarikçiler olabilmektedir.
İhracatçı Firmalara Tavsiyeler
“Hiç gecikmeden, ne kadar erken ihracata başlarlarsa çok iyi olur. Akıllarından ihracatın İ‟si geçtiği anda kollarını sıvamaya başlasınlar.”
“Hizmet verdiğiniz sektörlerde teknolojiyle bağlantılı değişmeler olacaksa, elinizdeki makineleri kullanabileceğiniz bir B planınız mutlaka olmalıdır. İlaç sektöründe her ilaç için tek tabletten hastalığa göre çok sayıda ilacı içeren tek bir tablete
geçilebilir.”
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