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ULUSLAR ARASI TİCARET HAKKINDA 
FARKINDALIKLAR

ULUSLAR ARASI TİCARET HAKKINDA 
FARKINDALIKLAR



Uluslararası Düzenlemeler

• Uluslararasında imzalanan 
ticari işbirliği ve gümrük 
anlaşmaları

• Uluslararası taşıma 
anlaşmaları (CMR, CIM 
VARŞOVA vb)

• BM Anlaşmaları (CISG, 
Tahkim)

• DTÖ Anlaşmaları
• Milletlerarası Ticaret Odası 

bültenleri (INCOTERMS, 
UCP vb)

Ulusal Mevzuat

• İhracat mevzuatı
• İthalat mevzuatı
• Teşvik mevzuatı
• Gümrük mevzuatı
• Kambiyo mevzuatı
• Standardizasyon 

mevzuatı
• Vergi mevzuatı

Uluslararası Pazarlarda Ne Farklı?Uluslararası Pazarlarda Ne Farklı?



Pazarlama/Tedarik

• Stratejik yönetim
• Pazar araştırma, hedef 

pazar seçimi, giriş ve 
rekabet stratejisi, 
pazarlama karmasının 
oluşturulması, Tanıtım 
faaliyetleri, Satış ve satış 
geliştirme faaliyetleri

• Tedarikçi Havuzu 
Oluşturma, Teklif toplama, 
Müzakere, Sözleme 
Yönetimi, SRM faaliyetleri

Operasyon

• Mevzuat
• Sipariş ve sevkiyat takibi
• Belge düzenleme / kontrol
• Gümrükleme
• Ödeme takibi
• Raporlama

Uluslararası Ticaretin YönetimiUluslararası Ticaretin Yönetimi



Uluslararası Pazarlama Yol Haritası

• Uluslararası Pazar Araştırması Yapmak

• Hedef Pazar Seçimi Yapmak

• Uluslararası Pazarlama Planı Hazırlamak

• Hedef Pazarda Tanıtım Faaliyetleri Yapmak 

• Potansiyel Müşterilere Sunum Yapmak

• İhracat Operasyonunu Yönetmek

• Satış Sonrası Hizmetleri Gerçekleştirmek

• Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetini İzlemek

• Hedef Pazardaki Rekabeti İzlemek ve Yönetmek

• Müşterinin Değişen İhtiyaçlarını Değerlendirmek



Uluslararası Tedarik Yol Haritası

• Uluslararası Pazarda Tedarikçi Araştırmak
• Uluslararası Tedarikçilerden Teklif İstemek
• Tedarikçilerle Alım Koşullarını Müzakere Etmek
• Tedarik Sözleşmesi Yapmak
• İthalat Operasyonunu Yönetmek
• Sözleşme Yönetimi (sevkiyat, teslimat, ödeme vb)
• SRM (Tedarikçi İlişkileri Yönetimi) faaliyetleri



ULUSLARARASI TİCARETTE SÖZLEŞMELERULUSLARARASI TİCARETTE SÖZLEŞMELER



Sözleşme TanımıSözleşme Tanımı

Farklı çıkar ve amaçları güden en az iki tarafın, bir hukuki

netice doğurmak amacıyla, istisnaları saklı kalmak

kaydıyla kanunen herhangi bir şekle bağlı kalmadan, en

azından sözleşmenin ana konusunu oluşturacak temel

noktalar üzerinde anlaşılmış olan net ya da dolaylı irade

açıklamalarını birbirlerine yöneltmeleriyle oluşan yazılı ve

imzalı metindir.



Temel KısıtlarTemel Kısıtlar

Kanuna aykırı madde 
olamaz.

Rekabete aykırı 
sözleşme yapılamaz. 

Genel ahlak ve kamu 
düzenine aykırı 

sözleşme yapılamaz. 

Sözleşmenin konusu 
gerçekleştirilemez 

olmamalıdır. 



Sözleşmenin Geçerli Olması İçin;Sözleşmenin Geçerli Olması İçin;

Karşılıklı anlaşma (mutabakat)

Karşılık (bedel) 

Hukuki yeterlik

Hukuka uygunluk (geçerlik)

Tarafların iradesi (onayı)

SÖZLEŞME



Sözleşmelerin Temel ÖzellikleriSözleşmelerin Temel Özellikleri

Kazan/Kazan prensibine dayalı

Sözleşmenin tarafları için adaletli

Taraflarca anlaşılır biçimde yazılmış (komplike/sofistike 
tanımlardan arınmış)

Sözleşme konusunun gerçekleştirilmesine yönelik süreç yaklaşımı 
içeren 

Tarafların yetkilileri tarafından hukuki gereklilikleri tamamlamış 
olarak imzalanmış 



BM VİYANA ANTLAŞMASI (CISG)
TEMEL BİLGİLER

BM VİYANA ANTLAŞMASI (CISG)
TEMEL BİLGİLER



BM Viyana Antlaşması (CISG)BM Viyana Antlaşması (CISG)

11 NİSAN 1980, 
VİYANADA 

TAMAMLANDI

7 NİSAN 2010, 
TÜRKİYEDE 

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2019 İTİBARIYLA 72 
ÜLKE TARAFINDAN 

ONAYLI

 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler
Hakkında Birleşmiş Milletler (Viyana) Antlaşması.
(CISG-Contracts for the International Sale of Goods)
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 Uygulama alanı ve genel hükümler
 Sözleşmenin kurulması
 Malların satımı

 Genel Hükümler
 Satıcının Yükümlülükleri

1. Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi
2. Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve üçüncü taraf hak talepleri
3. Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlalinde Alıcının Sahip Olduğu

Hukuki İmkanlar
 Alıcının Yükümlülükleri

1. Bedelin Ödenmesi
2. Teslim Alma
3. Sözleşmenin Alıcı Tarafından İhlali

 Hasarın İntikali
 Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine İlişkin Ortak Hükümler

1. Öne Alınmış Aykırılıklar Art Arda Teslimli Sözleşmeler
2. Tazminat
3. Faiz
4. Sorumluluktan Kurtulma
5. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Sonuçları
6. Malın Muhafazası

 Son hükümler



ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ



 Incoterms®, International Contract Terms
kelimelerinin kısaltmasıdır. Dış ticarette alıcı ve
satıcı arasında malın nerde ve ne şekilde teslim
edileceği konusunun, masraf ve risk dağılımının ne
şekilde olacağını göstermesi temel amaçtır. İlk defa
1936 senesinde düzenlenmiş olup, 1990 senesinde
revize edilmiştir. Dünyada taşıma şekillerinin
değişmesi sonucunda (container ve multimodal
taşımacılık) ve sırası ile 1953,1967,1976,1980,1990,
2000,2010 yılında revize edilmiştir. 2020 versiyonu
01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Incoterms 2020Incoterms 2020



 Satılan mal, alıcıya nerede teslim edilecek?
 Taşıma giderleri kime ait olacak?
 Taşıma sırasında meydana gelebilecek kayıp ve

hasarı kim üstlenecek?
 Sigorta giderleri kime ait olacak? Nasıl bir poliçe

düzenlenecek?
 İhracat ve ithalat gümrükleme masraflarını kim

karşılayacak?
 Yükleme ve boşaltma masrafları kime ait olacak?
 Riskler nasıl bölüşülecek?

Incoterms Neyi Açıklar?Incoterms Neyi Açıklar?
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• FAS
(Free
Alongside
Ship)

• FOB
(Free On 
Board)

• CFR
(Cost And
Freight)

• CIF
(Cost, 
Insurance, 
Freight) 
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• FCA
(Free Carrier)

• CPT
(Carriage Paid
To..)

• CIP
(Carriage And
Insurance
Paid To…)

• DPU
(Delivered At 
Place 
Unloaded)

• DAP 
(Delivered At 
Place)

• DDP
(Delivered
Duty Paid)



INCOTERMS 2020 Özet TablosuINCOTERMS 2020 Özet Tablosu



20

INCOTERMS 2020 Üzerine ...INCOTERMS 2020 Üzerine ...



ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ



Peşin

Mal 
Mukabili

Vesaik 
Mukabili

Akreditif

BPO

Kabul 
Kredili

Genel BakışGenel Bakış



 Bu ödeme şekillerinin hangisinin kullanılacağını;
 Mal ve sektör bazında yerleşik gelenekler,
 Alıcı ile satıcı arasındaki güvenin derecesi,
 Ülkenin genel politikası,
 Alıcı’nın nakit ödeme gücü
 belirlemektedir.



82%

14%

1% 3%

MAL MUKABİLİ

AKREDİTİF

VESAİK
MUKABİLİ
DİĞER

KAYNAK: TEB BPO SUNUMU 2017

Dünya Ticaretinde Ödeme ŞekilleriDünya Ticaretinde Ödeme Şekilleri



KULLANIM HIZ BANKA 
GÜVENCESİ

PEŞİN KOLAY HIZLI GEREKSİZ

VESAİK 
MUKABİLİ KOLAY YAVAŞ YOK  (K.KREDİLİ

DE AVAL HARİÇ)

MAL MUKABİLİ KOLAY HIZLI YOK (K.KREDİLİDE 
AVAL HARİÇ)

AKREDİTİF ZOR YAVAŞ VAR

BPO KOLAY HIZLI VAR

Ödeme Şekilleri Kıyaslama TablosuÖdeme Şekilleri Kıyaslama Tablosu



TÜRKİYE UYGULAMALARINA YÖNELİK TEMEL 
MEVZUAT BİLGİLERİ

TÜRKİYE UYGULAMALARINA YÖNELİK TEMEL 
MEVZUAT BİLGİLERİ



ANAYASA

YASA

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

TÜZÜK

YÖNETMELİK

GENELGE

TEBLİĞ

SİRKÜLER

 Bir ülkede yürürlükte olan
anayasa, yasa, tüzük
vb.nin bütününe mevzuat
denir



 İhracat Rejimi Kararı
 İhracat Rejimi Yönetmeliği
 İhracat çeşitleriyle ilgili tebliğler
 İhracatta standardizasyon ve denetleme
 İhracatı teşvik karar ve yönetmeliği
 İhracata yönelik devlet yardımları ile ilgili tebliğler
 Devlet yardımları ile ilgili tebliğler
 İhracatta kota ve tarife kontenjanları
 İhracatta KDV istisnası ile ilgili mevzuat

İhracat Mevzuatıİhracat Mevzuatı



 İhracatın tanımı; ihracat, bir malın ya da değerin
yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatlarına uygun
olarak fiili ihracatının yapılmasıdır.

 İhracatçı tanımı; ihracatçı, ihraç edeceği mala göre
ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye
tabi gerçek ya da tüzel kişilerdir.

 Fiili ihracat, ihracat beyannamesinin gümrükçe tescil
edilmesi anlamına gelmektedir.

 İhracat gümrük beyannameleri, ihracatçılar birliğinin
onayından geçmek zorundadır.

İhracat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel 
Esasları

İhracat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel 
Esasları



İhracatın Tabi Olduğu Hususlarİhracatın Tabi Olduğu Hususlar

İHRACAT

İHRAÇ MADDESİ

İHRACAT ÜLKESİ

İHRACAT ŞEKLİ



İhracat Maddesine Göreİhracat Maddesine Göre

 İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar
 Kayda Bağlı Mallar



İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar 

İhracı yasak mallar listesi

• Eski eserler
• Hint keneviri
• Tütün tohumu
• Tiftik keçisi
• Yaban hayvanı
• Bazı ağaç keresteleri
• Yalankoz
• Sıgla (Günlük ağacı)
• Bazı doğal çiçek soğanları
• Odun ve odun kömürü
• Datça hurması fidanı
• Zeytin fidanı
• İncir fidanı
• Fındık fidanı
• Antep fıstığı fidanı
• Asma fidanları
• Salep

İhracı izne bağlı mallar listesi
• Harp silahları
• Afyon
• Haşhaş
• Tehlikeli atık sözleşmesi kapsamındaki mallar
• Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk, 

yılan ve bunlardan mamul eşyalar
• Gübre
• Ankara (Tiftik keçisi)
• Mavi yüzgeçli orkinos
• Orman ağacı tohumları
• Tütün
• Tohumlar
• Avlanması yasak su ürünleri
• Yarış atları
• Bazı yemler
• Zirai ilaçlar
• Veteriner ilaçları
• Doğal çiçek soğanları
• Damızlık hayvan
• Doğa mantarları
• Nükleer alanda kullanılan malzeme ve ekipmanlar
• Füze teknolojisi kontrol sistemi
• Şeker
• Tıbbi ve koruyucu maske vb koruyucu ve tedavide 

kullanılan ekipmanların bazıları (covid19)



I. DFİF kesintisine tabii olanlar
II. DFİF den ödeme yapılanlar
III. Kotaya tabi mallar
IV. BM tarafından ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere

gönderilenler

Kayda Bağlı MaddelerKayda Bağlı Maddeler



Ülkeye GöreÜlkeye Göre

 Ambargolu Ülkeler
 BM ve AB Kararlarına Göre
 Tek Taraflı

 Tercihli Ticaretten Yararlanılan Ülkeler
 AB Ülkeleri
 STA İmzalanan Ülkeler
 GSP Uygulayan Ülkeler



İhracat Şekline Göreİhracat Şekline Göre

 Genel Esaslar Dahilindeki İhracat
 Ön İzne Bağlı İhracat
 Kayda Bağlı İhracat
 Özelliği olan İhracat



 Hangi mallar kayda bağlı ihracat tanımlamasına girer;
I. DFİF kesintisine tabii olanlar
II. DFİF den ödeme yapılanlar
III. Kotaya tabi mallar
IV. BM tarafından ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere

gönderilen mallar
 İhracatçı Birlikleri ihracattan önce beyanname

tasdikinde ihracatı kayda geçirirler

Kayda Bağlı İhracatKayda Bağlı İhracat



 Normal bir ihracat işlemi olmayıp, özel hükümlere
tabii ihracatlardır.

 Türleri;
1. Konsinye ihracat
2. İthal edilmiş malların ihracı
3. Transit ticaret kapsamında yapılan ihracat
4. Bedelsiz ihracat
5. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında

yapılacak ihracat

Özelliği Olan İhracatÖzelliği Olan İhracat



Salyangoz
Tavuk yumurtası

Bağırsak
Patates

Domates
Kuru soğan

Sarımsak
Pırasa

Karnabahar
Lahana

Baş marul
Havuç
Kereviz
Hıyar

Bezelye
Fasulye

Barbunya 
Mahlep

Zeytinyağı
Soya yağı

Ayçiçek yağı
Yün
Tiftik

Pamuk
Ceviz

Pamuk telefleri
Bakla

Enginar
Patlıcan
Ispanak
Kabak
Bamya

Maydanoz
Nohut

Mercimek
Fındık

Kestane
Portakal

Antep fıstığı
İncir

Limon
Greyfurt

Mandalina
Üzüm

Karpuz
Kavun
Elma
Armut
Kayısı
Vişne
Erik
Çilek
Nar

Palamut

İhracatta Denetlenmesi Zorunlu Olan Mallarİhracatta Denetlenmesi Zorunlu Olan Mallar



 İthalat rejimi kararı
 İthalat rejimi yönetmeliği
 Bedelsiz ithalata ilişkin tebliğler
 İthalatta standardizasyon ve denetleme
 İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
 İthalatta gözetim ve korunma önlemleri
 İthalat listeleri ve Gümrük Tarife Cetvelleri
 İthalattan alınan vergi ve fonlara ilişkin mevzuat
 Kaynak kullanımı destekleme fonu tebliği
 Geçici kabul ve giriş rejimi

İthalat Rejimiİthalat Rejimi



 Vergi numarasına sahip her gerçek ya da tüzel kişi
ithalat yapabilir.
 Kamu ahlakı, toplum düzeni, güvenliği ve sağlığı ile

ilgili maddelerin dışında kalan tüm malların ithalatı
serbesttir.

 İthalatta alınacak vergiler, ithalat listelerinde yayınlanır.
 Geçici olarak yurda giren malların kat’i ithali, eğer

mallarda bir işlem yapılmamışsa Ticaret Bakanlığı’nca
sonuçlandırılır.

İthalat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel 
Esasları

İthalat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel 
Esasları



 İthalat işlemlerinde kullanılacak faturalarda varsa
navlun ve sigorta bedelleri ayrı ayrı belirtilmelidir. Mal
bedeli fiyatları gümrüğün, navlun ve sigorta giderleri
kambiyo müdürlüklerinin takibindedir.

 İthalat yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlarda vergi
numarası şartı aranmaz;
 Özel anlaşmalara dayanan ithalatta
 Kitap ve diğer yayınların ithalatında
 Ülkemizde açılan fuar ve sergilerde Bakanlıkça

perakende satışına izin verilen malların ithalatında

İthalat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel 
Esasları

İthalat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel 
Esasları



 İthalat rejimi kararı, her ne kadar kamu sağlığını tehdit
etmeyen her türlü malın ithalini serbest bırakmışsa da
bazı malların ithalatı için bir ön izin alınmasını
tebliğlerle karara bağlamıştır.

 İzin gerektiren malların ithalinden önce ilgili tebliğ
hükümleri çerçevesinde ilgili mercilere başvurarak
gerekli izin belgelerini almak gerekir.

 Bu izin belgeleri, bazen tek bir ithal işlemi için
verilebildiği gibi, bazı durumlarda ilgili takvim yılı
içindeki yapılacak tüm ithalatlar için de
verilebilmektedir.

İthalinde Özel İzin Gerektiren Mallarİthalinde Özel İzin Gerektiren Mallar



 Askeri silah ithali
 Radyoaktif madde ithali
 Telefon-telsiz ithali
 Servis ve garanti belgesi gerektiren malların ithali
 Karayolu uygunluk belgesi gerektiren malların ithali
 Sivil havacılık belgesi gerektiren malların ithali
 Bakım onarım belgesi gerektiren malların ithali
 İşçi sağlığını etkileyecek malların ithali
 Para, kıymetli evrak ve kağıtların ithali
 Patlayıcı madde, ateşli silah ve bıçak ithali
 Solvent ve petrol ürünleri ithali
 Ozon tabakasını inceltici maddelerin ithali
 Bazı tekstil boyalarının ve hammaddelerinin ithali
 Harita ve benzeri eşya ithali
 Kimyasal silah ithali
 Gübre ithali
 Milli telekomünikasyon şebekesine bağlanacak malların ithali

Özel İzin Gerektiren MallarÖzel İzin Gerektiren Mallar



 Mevzuatta, her mal grubu için belli bir numara
belirlenmiştir. Buna GTİP adı verilmektedir.
 Her bir tarifenin özel izin gerektirip gerektirmediği,

hangi oranda gümrük vergisi ve KDV ye tabi
olacağına ilişkin liste ve cetveller hazırlanmıştır.

 İthalata konu olan malın öncelikle GTİP numarasının
belirlenmesi ve vergi oranlarının bulunması gerekir.

 GTİP numarasının doğru belirlenmesi konusunda
sorumluluk tamamen ithalatçıya aittir.

İthalat Listeleri ve GTİPİthalat Listeleri ve GTİP



GTİP No. 19  02  30  90  00  00 (Sade Makarna)

BÖLÜM 4
(GTİP numarası içerisinde gözükmez)

FASIL 19
TARİFE POZİSYONU 19 02
ALT TARİFE POZİSYONU 19 02 30 90
İSTATİSTİK POZİSYONU 19 02 30 90 00 00

Örnek GTİP tablosuÖrnek GTİP tablosu



 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı

Karar
 TPKK hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ
 T.C. Merkez Bankası Genelgesi (TCMB 1-M)
 İhracat Yönetmeliği

Kambiyo RejimiKambiyo Rejimi



 Kambiyo, yabancı ülke paralarının yada para yerine
geçen belgelerinin belirli fiyatlarla birbirleri ile
değiştirilmelerine ilişkin işlemlerdir.

 Kambiyo mevzuatı, bu işlemleri ve onunla ilgili
kuralları ve esasları belirleyen hukuksal
düzenlemelerin genel adıdır.

Kambiyo İle İlgili Temel KavramlarKambiyo İle İlgili Temel Kavramlar



 Bankalar, özel finans kurumları, ithalat bedellerini
kendi kaynaklarından döviz yada TL olarak transfer
edebilirler.

 İthalat taahhüt hesaplarının takibi yapılmaz.
 Döviz satışlarında banka ile ithalatçı arasında mutabık

kalınan serbest kur uygulanır.
 Teslim ve ödeme şekil değişiklikleri alıcı ile satıcı

tarafından serbestçe yapılabilir.

İthalata İlişkin Hükümlerİthalata İlişkin Hükümler



 Türkiye’deki kambiyo mevzuatına göre ihracat
bedelleri, peşin ödeme, akreditifli ödeme, vesaik
mukabili ödeme, mal mukabili ödeme ve kabul kredili
ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilir.

 TPKK 32 Sayılı kararda yapılan yeni düzenlemeye
göre yeniden ihracat bedellerinin en geç 180 gün
içerisinde yurda getirilerek finans kurumlarına
satılması zorunlu tutulmuştur

İhracat Bedellerinin Tahsiliİhracat Bedellerinin Tahsili



 Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Gümrük Kanunu)
 Gümrük Yönetmeliği
 Gümrük Tebliğleri
 Gümrük Genelgeleri
 Gümrük Giriş Tarife Cetveli
 Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahnamesi

Gümrük MevzuatıGümrük Mevzuatı



 Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi
tutulmasından anlaşılabilecek işlemler şunlardır.
Diğer bir deyişle gümrüğe gelen mallar şu
işlemlerden birine tabi tutulabilir:
 Bir gümrük rejimine tabi tutulabilir.
 Serbest bölgeye veya antrepoya aktarılabilir.
 Gümrük bölgesi dışına yeniden ihraç edilebilir.
 İmha edilebilir.
 Gümrüğe terk edilebilir.

Gümrükçe Onaylanmış İşlemlerGümrükçe Onaylanmış İşlemler



 Gümrük rejimi tabirinden geniş anlamda, gümrüklerdeki
tüm işlemler, dar anlamda ithalat ve ihracat mallarının
gümrük vergileri açısından tabi tutulduğu işlemler
anlaşılır. Bu işlemleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:
 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 Transit Rejimi
 Antrepo Rejimi
 Dahilde İşleme Rejimi
 Hariçte İşleme Rejimi
 Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 Geçici İthalat Rejimi
 İhracat Rejimi

Gümrük RejimiGümrük Rejimi



 Gümrük Kıymeti, gümrük rejimine tabi tutulan
eşyanın, gümrük tarifesinin ve diğer tarife dışı
düzenlemelerin uygulanması amacıyla, vergiye esas
teşkil eden kıymetidir.

 Eşyanın gümrük kıymeti olarak, ihracat
gümrüklemesinde ve vergilendirilmesinde FOB
bedel, ithalat gümrüklemesinde ve ithalat vergilerinin
hesaplanmasında ise CIF bedel esas alınır.

Gümrük KıymetiGümrük Kıymeti



 Gümrükte işlem yapıp vergi verecek olan kişiler,
eşyanın tarifesini bulmakta zorlanıyorlarsa gümrükten
bağlayıcı tarife tespit talebinde bulunabilirler.

 Bağlayıcı tarife bilgisi, veriliş tarihinden itibaren altı yıl
geçerlidir.

 Bağlayıcı tarife bilgisi, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde
değişiklik yapılması, Dünya Gümrük Örgütünün yaptığı
değişikliklerin ülkemizce de kabul edilmesi gibi
durumlarda geçerliliğini yitirir.

Bağlayıcı TarifeBağlayıcı Tarife



 Gümrük işlemlerine esas teşkil eden beyanname ve
ekli belgeler mükellefler tarafından 5 yıl süre ile
saklanmak zorundadır.

 Belge saklama süresi:
 Serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanlarında

beyannamenin tescil edildiği yılın,
 Gümrük gözetimine tabi ürünlerde gözetimin sona

erdiği yılın,
 Diğer gümrük rejimlerinde rejimin sona erdiği yılın
 Serbest bölgeye konulan eşya için buralardan çıktıkları

yılın sonundan itibaren işlemeye başlar.

Gümrük Belgelerini Saklama SüresiGümrük Belgelerini Saklama Süresi



 Türk gümrük bölgesine gelerek özet beyanın
verilmesinden sonra geçici depolanan eşya, gümrük
rejimlerinden birine göre işlem görmeyi bekler. Bu
bekleme süresi:
 Denizyolu ile gelen eşya için 45 gün
 Diğer bir yolla gelen eşya için 20 gün
 Yolcu beraberinde gelen eşya için ise 3 aydır.

 Gümrüğün incelemesi ve müsaadesi sonucunda
geçici depolanan eşyanın tekrar yurtdışına
gönderilmesi veya imhasına da karar verilebilir.

Eşyanın Gümrükte Bekleme SüresiEşyanın Gümrükte Bekleme Süresi



 Serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük
Bölgesi’nden ihraç edildikten sonra üç yıl içinde
yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan
sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf
tutularak yeniden serbest dolaşıma sokulabilir. (Üç
yıllık süre mücbir sebepler dikkate alınarak
uzatılabilir.)

 İthalat vergilerinden muafiyet imkanı, ihracı bir dış
ticaret önlemine konu olan eşyaya uygulanmaz.

Geri Gelen EşyaGeri Gelen Eşya



 Basitleştirilmiş usul, beyanın eksik bilgi ve belgeyle
veya kayıt yoluyla yapılmasıdır. Bu beyanın mutlaka
bir “tamamlayıcı beyan” ile sonuçlandırılması gerekir.

 Tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde verilmesi,
işlemlerin düzenli yürütülmesi ve firmaların bu
usulden yararlanmaya devam etmeleri açısından
büyük önem taşımaktadır. Zira, tamamlayıcı
beyanlarını zamanında vermeyen ve bu davranışı
tekrar eden firmaların basitleştirilmiş usulden
yararlanma izinleri iptal edilerek bu tür kolaylıklardan
yararlanmalarına izin verilmemektedir.

Basitleştirilmiş UsülBasitleştirilmiş Usül



İHRACATTA BELGE YÖNETİMİİHRACATTA BELGE YÖNETİMİ



 Dış Ticarette kullanılan belgeler genel olarak
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir;
 Ticari Belgeler,
 Taşıma Belgeleri,
 Sigorta Belgeleri,
 Menşe ve Dolaşım Belgeleri,
 Çeşitli Önemli Dış Ticaret Belgeleri,
 Diğer Resmi Belgeler.



 Faturalar;
1. Proforma Fatura
2. Yerli Fatura
3. Ticari Fatura
4. Onaylı Fatura
5. Özel Fatura
6. Navlun Faturası















Çeki Listesi Çeki Listesi 

 Yasal olarak gümrük görevlisi tarafından
düzenlenmesi gereken bu belge, uygulamada
ihracatçı firma tarafından 4 nüsha olarak düzenlenir
ve gümrüğe verilir. Her bir araç için bir çeki listesi
hazırlanmalıdır.

 İhracat işlemlerinde çeki listesindeki bilgilerin, fatura,
dolaşım belgesi, konşimento gibi diğer belgelerdeki
bilgiler ile aynı olmasına dikkat etmek gerekir.
Özellikle ağırlıkla ve kap adetiyle ilgili farklılık
olmamalıdır.





Çeki Listesi (Packing List/Weight List) Çeki Listesi (Packing List/Weight List) 

 İthalatçıya gönderilmek üzere hazırlanır. İthalatçının
ülkesinde gümrük işlemlerinde kullanılır.

 Akreditifli ödeme şeklinde istenen zorunlu belgeler
arasındadır.





 İhracatçı, ithalatçı veya herhangi bir yasal kuruluş
ihraç mallarının yüklemeden önce veya yükleme
esnasında gönderilecek malın kalitesinin kontrolünü
talep edebilir. Bu durumlarda kontrolü yapan kişi
veya kurum tarafından düzenlenen belgelere kalite
sertifikası ya da ekspertiz/test raporu adı verilir.

 Birçok durumda ihracatçının kurum içerisinde yaptığı
kalite kontrol testlerinin sonuç raporları da alıcılar
tarafından kabul görebilmektedir.

Ekspertiz Raporu  (Certificate Of Quality)Ekspertiz Raporu  (Certificate Of Quality)





Analiz Raporu (Analysis Certificate)Analiz Raporu (Analysis Certificate)

 Alıcı firmalar bazı mallarda (demir, çelik, çimento gibi
kimyevi ürünlerde) üretim aşamasında imalatçı
firmanın vardiyalara göre düzenlediği, malların
vardiya/parti numaralarını gösteren, teknik analiz ve
ölçüm değerlerini belirten raporları da isteyebilirler.
(Mill Test Certificate de denilir)

 Doğrudan imalatçı tarafından düzenlenebileceği gibi,
alıcının isteği halinde bağımsız bir laboratuar
tarafından da düzenlenebilir.





Gözetim Raporu (Certificate of Inspection)Gözetim Raporu (Certificate of Inspection)

 Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya
tesliminin, satış sözleşmesinde öngörülen; miktar,
kalite, ambalajlama, taşıma, teslim zamanı vb. gibi,
bunlardan bir tanesi veya hepsi için, sözleşme
şartlarına ne ölçüde uygun olarak
gerçekleştirildiğinin, bir “Bağımsız Gözetim Şirketi”
aracılığıyla, alıcı veya satıcı tarafından tespit
ettirilmesidir. İstenilen hizmete göre ücret değişir,
“Bağımsız Gözetme” masrafının hangi tarafa ait
olduğu, satış sözleşmesine göre belirlenir. Genellikle
talepte bulunan tarafa ait olur.





Kambiyo Senedi (Draft)Kambiyo Senedi (Draft)

 Kabul Kredili ödeme şeklinde kullanılan ve satıcı
tarafından hazırlanarak bankası aracılığıyla alıcıya
gönderilen yazılı borcun kabulü ve ödeme
taahhüdüdür.

 Alıcı, senedi imzalamadan malların gümrükten
çekilmesi için gerekli evrakları bankasından teslim
alamaz. Bir çok değişik isimle anılan türleri vardır.
Draft, Banker’s Draft,, Policy, Promissory note vb.





 Tek tip gümrük beyannameleri, sekiz nüsha olup
ihracat, ithalat vb. işlemler için belli nüshalar
kullanılmaktadır.

 Tek tip gümrük beyannamelerinin düzenlenmesi,
beyannamede bulunan kutuların belli bir kodlama
sistemine göre doldurulması esası üzerine kuruludur.

 Her gümrük rejimi ve işlemi doğrultusunda farklı
kutular, farklı şekillerde doldurulmakta ve rejimin
gerektirdiği şekilde kodlamalar yapılmaktadır.

Tek Tip Gümrük BeyannamesiTek Tip Gümrük Beyannamesi



1/6-2/7-3/8 ve 4/5 numaralı eş formlar birlikte kullanılır

İhracat 1,2 ve 3. Nüshalar
İthalat 6,7 ve 8. Nüshalar
Antrepo Rejimi 6,7 ve 8. Nüshalar
Transit Rejimi 1,4 ve 5. Nüshalar
Transit-ihracat 1,2, 3 (ihracat için)    

4,5,7  (transit için)

Transit-ithalat 6,7,8  (ithalat için)   
1,4,5  (transit için)





TAŞIMA BELGELERİ



 Taşıma Belgeleri;
1. Konşimento
2. FIATA Belgeleri
3. Karayolu Taşıma Belgesi
4. Havayolu Taşıma Belgesi
5. Demiryolu Taşıma Belgesi



1. Malın mülkiyetini temsil eden, kıymetli evrak
niteliğinde olan ve bu nedenle ciro edilebilen sevk
belgeleri
 Deniz konşimentoları (Emre düzenlenenler),

İngilizce’de “Bill of Lading” veya kısaca B/L denilir.
FIATA Konşimentolar (FBL,FCT)

2. Malın mülkiyetini temsil etmeyen, kıymetli evrak
niteliğinde olmayan ve ciro edilmeyen sevk belgeleri
 Havayolu Taşıma Senedi, Karayolu Taşıma Senedi,

Demiryolu Taşıma Senedi

Mülkiyeti Temsil Etme Açısından;Mülkiyeti Temsil Etme Açısından;



1. Malı taşıyan aracın isim, sefer numarası veya plakasını
belirterek taşımanın başladığını, aracın yola çıktığını
gösteren taşıma belgeleri. Bu tür taşıma belgelerine
“On Board” taşıma belgeleri veya “Shipped B/L” da
denilir.

2. Malları taşıyacak aracın henüz yola çıktığını
göstermeyen taşıma belgeleri. FCR, House B/L,
Nakliyeci makbuzu bu tür belgelerdir. Bu belgelerde
gemi adı, sefer numarası veya aracın plakası;
taşımanın başlayacağı tarih yazılı olsa dahi “On
Board” taşıma belgeleri olarak kabul edilmezler. Bu
belgeler bir taşımayı değil, taşımayı yapacak nakliye
firmasının malları teslim aldığını belirtir.

Yola Çıkmış Olma Açısından;Yola Çıkmış Olma Açısından;



 Konşimentolar (üzerinde aksine bir hüküm yoksa)
kıymetli evraktır ve malın mülkiyetini temsil eder. Bu
nedenle ciro ile başkasına devredilebilme özelliğine
sahiptirler.

 ICC düzenlemelerine göre FULL SET (Tam Takım)
sadece orijinalleri kapsar ve kaç adet düzenlendi ise
tamamı “Full Set” olarak kabul edilir ancak,
Konşimentolar genellikle 3 orijinal ve 3 kopya olarak
düzenlenir

Konşimento (Bill of Lading)Konşimento (Bill of Lading)











 Kısa adı FIATA olan “International Federation of
Freight Forwarders Associations”, Uluslararası
Taşıma Acenteleri Birlikleri Federasyonu’na üye olan
taşıma şirketlerinin düzenlediği taşıma belgelerine
verilen genel isimdir.

 FIATA üyelerine kendi hazırlamış olduğu, seri
numarası olan taşıma belgeleri verir. Her türlü taşıma
şeklinde (Deniz, Hava, kara, Demiryolu) kullanılırlar.

FIATA Taşıma BelgeleriFIATA Taşıma Belgeleri









 Denizyolu taşımacılığının dışında kalan havayolu,
demiryolu ve karayolu taşımacılığında kullanılan
belgelerin genel adıdır.
 Karayolu Taşıma Belgesi (CMR)
 Havayolu Taşıma Belgesi (Airwaybill)
 Demiryolu Taşıma Belgesi - Hamule Senedi (Rail

Consignment Note)
 FIATA Taşıma Belgeleri

Taşıma Senetleri ( Waybills )Taşıma Senetleri ( Waybills )









 Yurtdışından gelen mallara ait “Taşıma Belgesinin”
taşıma şirketine verilerek, karşılığında malın
mülkiyetinin ve gümrükten çekme (gümrükten teslim
alma) hakkının ithalatçıda gösteren ve nakliyeci
tarafından konşimento üzerine (veya arkasına) kaşe
yada stiker olarak uygulanarak düzenlenen belgedir.

 “Ordino” kelimesi yaklaşık 10 yıl önce Gümrük
Yönetmeliğimizden kaldırılmıştır. Ancak
Yönetmelik’den kalkmış olmakla beraber, fonksiyonu
aynı şekilde devam etmektedir.

Mal Teslim Belgesi (Ordino)Mal Teslim Belgesi (Ordino)





 ISPM 15 Standarttı, ihracat ve ithalatta kullanılan ahşap
ambalaj malzemelerinin bitki sağlığı açısından bazı
işlemlerden geçirilerek temizlenmesi işlemidir. İlgili
Yönetmeliğe göre, ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her
türlü ahşap ambalaj malzemesi işlemden geçirilmiş (ısıl
işlem veya fümigasyonu) ve markalanmış olmak
zorundadır. İhracatta ISPM 15 Standartlarına uygun
şekilde işaretlenmiş ahşap ambalaj malzemesi
kullanılmalıdır

Fumigasyon / Isıl İşlem Belgesi Fumigasyon / Isıl İşlem Belgesi 





SİGORTA BELGELERİSİGORTA BELGELERİ







MENŞE VE DOLAŞIM BELGELERİMENŞE VE DOLAŞIM BELGELERİ



Menşe nedir? Neden önemlidir?Menşe nedir? Neden önemlidir?

 Menşe bir eşyanın ekonomik milliyetidir.
 Örneğin; Türkiye’de hasat edilen bitkisel ürünler,

Türkiye’de doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar
vs.

 Menşe kavramı önemlidir çünkü eşyanın ithalatı
sırasında gümrük vergilerinin hesaplanması, ticaret
politikası önlemlerinin uygulanması (gözetim ve
korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları, anti-damping
vergisi vs.) menşe ülkeye göre belirlenmektedir.

 Ayrıca, dış ticarete ilişkin istatistik tutulması
bakımından da menşe önemlidir.



 Devletler ülkelerine ithal edecekleri malların
menşeini tespit etmek amacıyla ihracatçı ülke
tarafından düzenlenmiş Menşe Şahadetnamesi
isterler. Menşe Şahadetnamesi, ülkemizde Ticaret
Odalarınca tasdik edilir.

 Ticaret Odasına, ilgili satış faturası fotokopisi
(Türkçe veya Commercial Invoice) ile başvurulur.
Fatura fotokopisi ve düzenlenen menşe belgesinin
alt (C) sureti Ticaret Odasında kalır.

Menşe ŞahadetnamesiMenşe Şahadetnamesi





 AB ülkeleri içerisinde AB ile ülkemiz arasında gümrük
vergisi olmaksızın sanayi mallarının dolaşabilmesi için
yapılan “Gümrük Birliği” anlaşması, ülkemizle diğer
bazı ülkeler arasında yapılan “Serbest Ticaret
Anlaşmaları” çerçevesinde taraf olan ülkelerin ihracat
ve ithalat işlemlerinde düzenlenen ve gümrük vergisi
muafiyeti sağlayan belgelere dolaşım belgeleri denilir.

 Dış Ticaret işlemlerinde kullanılan dolaşım belgeleri;
I. ATR Belgesi
II. EUR1 Belgesi
III. EUROMED Belgesi

Dolaşım BelgeleriDolaşım Belgeleri









Özel Menşe Şahadetnamesi - Form AÖzel Menşe Şahadetnamesi - Form A

 Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerden yapacağı
ithalat vergilerinde uyguladıkları tek taraflı tercihli
tarife sistemi “Genelleştirilmiş Preferanslar
Sistemidir”. Uygulanacak olan GV oranları her ülke
tarafından cetvellerle ayrı ayrı belirlenir.

 Türkiye’den yapılacak olan ihracatlar da ise, Form A
menşe şahadetnamesi bağlı bulunulan Ticaret veya
Sanayi odasına tasdik ettirilir daha sonra ikinci tasdik
işlemi Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine
yaptırılmalıdır.



Özel Menşe Şahadetnamesi - Form AÖzel Menşe Şahadetnamesi - Form A

 FORM A Özel Menşe Şahadetnamesi Hangi Ülkelerle
Ticarette Kullanılır?

 ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Ukrayna,
Kazakistan, Beyaz Rusya ve Rusya Federasyonu ve
BDT ülkeleri (Letonya, Litvanya ve Estonya hariç)
“Form A” menşe şahadetnamesi düzenlenmesini
istemektedir. “Form A” menşe şahadetnameleri yalnız
İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmelidir (Rusya
Federasyonu için Rusça düzenlenebilir). Adresler
dışında Türkçe ifadeye yer verilmemelidir.





Malezya - Menşe BelgesiMalezya - Menşe Belgesi

 Malezya - Menşe Belgesi
 10.07.2015 tarih 29412 sayılı Resmi Gazete ’de

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile
Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki
Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında
Yönetmeliğe istinaden 01.08.2015 tarihinden itibaren
“Menşe Belgesi” düzenlenecektir.

 Bu kapsamda, Malezya’ya “tercihli ticarete” konu
olacak eşyanın menşeinin, anlaşmada yer alan
menşe kuralları uyarınca söz konusu Menşe
Belgesinin (Certificate Of Origin) ibrazı suretiyle tevsik
edilecektir.

 Sadece MALEZYA için düzenlenir.



Menşe İspat BelgesiMenşe İspat Belgesi

 Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti
Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması çerçevesinde,
Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti
arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini
ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle
yürürlüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare
tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip
gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

 Türkiye'den İran'a yapılacak ihracatlarda, tavizden
yararlanacak Türk menşeli ürünler listesi anlaşma
metninde yer almaktadır.



 Bazı ülkelerle aramızda bulunan ikili anlaşmalar
çerçevesinde özel menşe şahadetnamelerinden de
bahsetmek mümkündür.

 Örneğin:
 Pakistan ve Hindistan : EKO MENŞEİ
 Meksika : ANEXO 3
 Güney Afrika : DA 59

Özel Menşe ŞehadetnameleriÖzel Menşe Şehadetnameleri
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Teşekkür Ederiz 
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