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ÖNSÖZ 

Bilindiği gibi, ülkemizde 1980 yılından beri uygulanmakta olan ekonomik politi
kaların bir sonucu olarak, ihracat ülke kalkınmasında önemli bir yer tutmuştur. 

Bununla birlikte, uzun yı/lar kapalı bir ekonomiye sahip olmuş ülkemizin, dünya 
piyasalarında çok YOğun bir rekabetin hakim olduğu dönemde dışarıya açılması da 
kolayolmamıştır. Türk işadamları, bu konuda gösterdikleri yoğun çabalar sayesin
de dünya dışticaretinde rekabet edebilecek düzeye gelmişlerdir. 

Odamız da işadamlarımızın ve ihracatçılarımızın uluslararası piyasalara açılırken 
ihtiyaç duydukları bilgi/er açısından aydınlatılabilmeleri ve ihracat mevzuatı ve uy
gulamaları konusundaki bilgi ve becerilerinin arttırılması için 1981 yılından bu ya
na ihracat Eğitim Seminerleri düzenlemektedir. 

Bu defaki seminerimizde de daha önceki seminer/erden elde edilen tecrübeler 
ve iştirakçilerin istekleri dikkate alınarak uygulamaya yönelik konular seçilmiş ihra
cat mevzuatı ve uygulaması, kambiyo muameleleri ve aracı bankaların rolü ve ih
racatta gümrÜk muamelelerine yer veriınıiştir. 

Ihracat Eğitim Seminerimizde tebliğ sunarak gerçekleştirilmesinde değerli katkı
/arı bulunan konuşmacı/ara ve seminerin organizasyonunda emeği geçen Odamız 
Dışticaret Araştırma Servisi elemanı Raife Eyiler'e teşekkür ederiz. . 

Genel Sekreter 
Dr. ismail Özaslan 



iSTANBUL TicARET ODASı CENEL SEKRETERi 
Dr. iSMAiL ÖZASLAN'ln 

iHRACAT ECiTiM SEMiNERiNi AÇIŞ KONUŞMASı 

Sayın üyelerimiz, basınımızın değerli mensupları, 

Odamız'ın düzenlediği ihracat Eğitim Semineri'ne hoşgeldiniz. Sayın iştirakçiler, 
bildiğiniz gibi Odamız ihracata katkıda bulunabilmek için ihracatçılarımızın bilgi ve 
görgülerini artırmak üzere seminer ve toplantılar düzenlemektedir. Bu sene dü· 
zenlediğimiz semine-re 100 kişi alacaktık, programımız 100 kişi içindi, fakat müra· 
caatların devam etmesi üzerine kontenjanı 150'ye çıkardık. Takdir edersiniz ki bu 
seminerleri daha küçük gruplar halinde yapmak, eğitimin etkisi bakımından daha 
yararlıdır. Bu bakımdan iştirakçilerimizin faydalanabilmeleri için semineri izlerken 
daha titiz hareket etmelerini hatırlatırım. Zira 100 kişinin üzerinde izleyicinin katıl· 
dığı bu tür eğitim toplantılarında bilgi aktarmak teknik olarak güçleşmektedir. 

Bu sene düzenlenen semineri n bir özelliği daha var; geçen sene düzenlenen se· 
minerlerde nazari bilgilere daha fazla yer verilmekteydi, fakat üyelerimizden ge
len talepler ve ihtiyaçlar gözönüne alınarak bu seneki seminerde nazari bilgiler ye· 
rine uygUlamalı bilgilere ağırlık verilmiştir. 

Seminere iştirakinizden ötürü teşekkür eder, hepinize muvaffakiyetler dilerim. 



İ H R A C A T M E V Z U A T I 

A D N A N M O L D İ B İ 

T.C. Başbakanlık 
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İlnracat Genel iVlüdürlüğü 
Daire Başkanı 
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BÖLÜM I 

İ H R A C A T I M I Z I D Ü Z E N L E Y E N M E V Z U A T 

İhracatımızı düzenlenen mevzuat birçok hükümler topluluğundan teşekkül et
mektedir. İhracat muamelelerinin başlangıcından mal bedelleri karşılığı dövizlerin 
yurda getirilmesine kadar olan safhaları düzenleyen mevzuatı aşağıda belirtilen şe
kilde, dört grupta toplamak mümkündür. 

a) Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı mevzuatı: 
(— İhracat Rejimi Kararı ve Yönetmeliği, Tebliğler ve Talimatlar, 
— Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, Kararı ve Tebliğler) 

b) Devlet Plânlama Teşkilâtı: 
Teşvik ve Uygulama Başkanlığı (TUB) mevzuatı: 
(ihracatın Teşviki Kararları ve Tebliğler) 

c) Maliye ve Gümrük Bakanlığının mevzuatı: 
(Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği, Genelgeler) 

d) Sair Bakanlık ve Kuruluşlar Mevzuatı; T.C. Merkez Bankasrnın Genelgeleri: 
(İhracatta tamamlayıcı faaliyetlerle ilgili olup uygulamayı Kanunlarla yukarıda 

belirtilen merciler dışındaki kuruluşlara bırakan mevzuat) 

İhracat Rejimi Karan ve buna istinaden yayımlanan İhracat Yönetmeliği, Tebliğ
ler ve İlgili Kuruluşlara verilen Talimatlar, ihracat mevzuatımızı düzenleyen hüküm
lerin en önemli kısımını ihtiva etmektedir. 

ihracat işlemlerinin yürütülmesinde Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına ve ihra
catçılarımıza yardımcı olmak amacıyla devreye meslek kuruluşları da girmektedir. 
Bu kuruluşlar 3018 sayılı Kanun uyarınca tesis olunmuş İhracatçı Birlikleri ile 5590 
sayılı Kanun uyarınca kurulan Odalardır. 

Burada, esas olarak, ihracat işlemlerine şekil veren İhracat Rejimi Karan ve bu Ka-
rar'a bağlı mevzuat üzerinde durulacaktır. 

BÖLÜM II 

İ H R A C A T Ç I O L M A K İ Ç İ N G E R E K L İ İ Ş L E M L E R 

A - T A C İ R OLMAK: 
1- Tacir Nedir? 

Devamlı bir gelir sağlamak amacıyla bağımsız surette yapılan bütün iktisadi faali
yetlere ' işletme" denmektedir. Ticarethaneler, fabrikalar ve ticari nitelikte işleti
len müesseseler ticari işletmelerdir. 



Bir ticari işletmenin başında bulunan işletme sahibi tacirdir. Türk Ticaret Kanu-
nu'nun 14'üncü maddesi "tacir"i, bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına 
işleten kimsedir, diye tarif etmektedir. 

Tacir, "gerçek" ve "tüzel" kişi olmak üzere iki gruba ayrılın 

a) G e r ç e k kiş i t a c i r : 

Türk Ticaret Kanunu'nun 43'üncü maddesine göre, bir ticari işletmeyi kısmen dahi 
olsa kendi adına işleten kimseye "gerçek kişi tacir" denir. 

b) T ü z e l k iş i t a c i r : 

Türk Ticaret Kanunu'nun 44 ve 45'inci maddelerine göre, ticari işletme işleten 
tüzel tlşilere "tüzel kişi tacir" denmektedir. Tüzel kişi tacirler, kollektif, âdi veya ser
mayesi paylara bölünmüş komandit şirketler; limited, anonim ve kooperatif şirket
lerdir. 

Ticari bir işletme işleten dernekler ile kamu tüzel kişileri tarafından özel hukuk 
hükümleri çerçevesinde idare edilmek veya ticari şekilde İşletilmek üzere kurulan 
müesseseler de tüzel kişi tacir sayılırlar. 

2- Nası l T a c i r O l u n u r : 

Tacir olmak İsteyen gerçek (hakiki) kişi Ticaret Siciline kaydolmak zorundadır. Türk 
Ticaret Kanunu'nun 26'ncı maddesi gereğince ticaret davalarına bakan her "Asliye 
Hukuk Mahkemesi" yanında bir "Ticaret Sicili Dairesi" mevcuttur. Sicile tescil için 
ticari işletmenin kuruluşundan itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile bu Daireye 
müracaat edilir. Bu dilekçe ile, ticaret unvanının, ticaret merkezinin ve ticaret ko
nusunun tescili istenilir, ihracat yapmak isteyenlerin, bu hususu dilekçelerinde be
lirtmeleri gerekmektedir. Ticaret siciline kayıt için verilen dilekçedeki İmzanın tas
dikli olması icap etmektedir. 

Sicil memuru verilen dilekçedeki tescili istenen hususları inceler ve sicile geçirir. 
Sicil tescil işleminin tamamlanması için durumun ayrıca "Türkiye Ticaret Sicili Ca-
zetesi"nde ilân edilmesi gerekmektedir. Sicil memuru Türkiye Ticaret Sicili Cazete-
si'nde yayımlanacak ilânın müsveddesini hazırlar ve müracaat sahibine verir. Mü
racaat sahibi/yayınlanacak ilânı Ankara'da yayımlanmakta olan, "Türkiye Ticaret 
Sicili Cazetesi"ne getirerek yayınlatır. İlânın yayımını müteakip gazetenin bir örne
ğinin otuz (30) gün içinde ilgili sicil memuruna verilmesi zorunlu bulunmaktadır. 
Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçek (hakiki) kişi "tacir" sıfatını kazan
mış olur. 

Ancak, tacir vasfını kazanan gerçek kişinin ticari faaliyetlerde bulunabilmesi için 
aşağıda belirtilen isimleri de tamamlaması icap etmektedir. 

a) Eğer iş yerinde işçi zaiıştıracak ise otuz (30) gün içinde Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı Çalışma Bölge Müdürlüğüne bilgi vermek, ayrıca Sosyal Sigortalar 
Kurumu'nun ilgini şubesinden sigorta işyeri sicil numarası almak. 



b) İşyerinin bağlı olduğu Vergi Dalresi'ne onbeş (15) gün İçinde müracaat ederek, 
mükellef olarak kaydını yaptırmak, 

c) Ticari defterler tutmak, 

d) Bulunduğu yerdeki Ticaret ve Sanayi Odası'na (bazı yerlerde sadece Ticaret Odası 
bulunduğundan Ticaret Odası'na sınai müessese ise ve müstakil Sanayi Odası varsa 
Sanayi Odası'na) kaydını yaptırmak, 

e) Ticari işletme, fabrika (sınai müessese) ise, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na alt
mış (60) gün içinde müracaatla Sanayi Siciline kayıt ve ilân olunmak, 

f) sigortaya (BAC-KUR)'a altmış (60) gün içinde kaydolmak. 
Tüzel kişi tacirler ile ilgili işlemlerde bazı değişiklikler olmasına rağmen, yukarıda 

belirtilen hususlar hemen hemen aynı sistemi takip etmektedir. 

3- Mahal l i O d a l a r a K a y d o l m a M e c b u r i y e t i : 

Gerçek veya tüzel kişinin "tacir" sıfatını kazanmasını müteakip mahalli Oda'ya 
(Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odaları) 
kaydolması kanundan doğan bir mecburiyettir. 

Sermayenin tamamı Devlete, veya Özel İdarelere, veya Belediyelere, veya bunla
rın ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya söz
leşme ile kurulmuş olup. Devletin veya özel idarenin veya Belediyelerin iştiraki bu
lunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları da bulun
dukları yerlerin Oda'larına kaydolmaya mecburdurlar. 

Sanayi Oda'ları olan bölgelerde bulunan sanayiciler bu Oda'lara kaydolmakla Ti
caret Odalarına kaydolma mükellefiyetini de yerine getirmiş olurlar. Ancak, sanayi
ciler kendi sanayi mamullerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdir
de fazlası için satış yerlerinin bulunduğu Ticaret Odaları, veya Ticaret ve Sanayi Oda
larına da kaydolmaları gerekmektedir. Sanayiciler, kendi sanayi mamullerinin satışı 
dışında başka ticari işlerle de uğraşıyorlarsa ayrıca Ticaret Oda'larına kaydolmaları 
da zorunlu bulunmaktadır. 

2567 ve 5277 Sayılı Kanun ile değişik 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı "Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsa
ları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ka-
nunu"na göre. Odalar; meslek hizmetlerini görmek, mesleki ahlâk ve dayanışmayı 
korumak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun surette gelişmesine çalış
mak ve bu maksatlarla verilecek işleri yapmak üzere kurulan, tüzel kişiliği haiz mes
leki teşekkül mahiyetindeki kamu kurumlarıdır. 

Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları'nın kuruluş ve çalışma alanı "ilçe" sı
nırları. Deniz ticaret Odaları ile Sanayi Odalarının kuruluş ve çalışma alanı ise " i l " 
sınırlarıdır. Bu sınırlar Sanayi ve ticaret Bakanlığınca, gerek görülürse, genişletilip 
daraltılabilmektedir. 

Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Odasi; Oda kurulması iste
nen yerdeki Ticaret Siciline kayıtlı tacirlerin % 51'inin yazılı isteği üzerine. Sanayi 



ve Ticaret Bakanlığı'nın izniyle kurulmaktadır. Ancak bu isteğin. Ticaret Odaları, Ti
caret ve Sanayi Odaları için en az yüz (100), Deniz Ticaret Odaları için ise en az yirmi 
(20) tacir tarafından yapılması şarttır. 

Sanayi Odası, kurulması istenen yerdeki sanayicilerin % Sl'ini yazılı isteği üzerine 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izniyle kurulabilmektedir. Ancak, bu isteğin sanayici 
vasfını haiz en az otuz (30) sanayici tarafından yapılması gerekmektedir. 

Yürürlükteki 84/8859 sayılı İhracat Rejimi Kararı ve bu Karar'a dayanılarak yayım
lanan İhracat Yönetmeliği, "İhracatçı Birliklerinin çalışma konuları dışında kalan 
malların" ihracatıyla ilgili her türlü işlemin yürütülmesinde "Oda"ları görevlendir
miş bulunmaktadır. 

B- İ H R A C A T Ç I OLMAK: 

1- İ h r a c a t ç ı Ned i r? 

29 aralık 1984 tarihli ve 18620 sayılı Resmi Cazete'de yayımlanan İhracat Yönet
meliğine göre; ihracatçı "İhracat Belgesi veya İhracat Belgesi ve Ruhsatnamesini 
haiz olan ve ilgili diğer Kanunlara göre ihracat yapmasına bir engel bulunmayan 
gerçek veya tüzel kişi tacir" olarak tarif edilmektedir. 

Bu tanım esas alınırsa ihracatçının; 

— Gerçek veya tüzel kişi tacir olması, 
— İhracat Belgesi'ne sahip olması, 
— İhracı ruhsata bağlı mallar için de İhracat Ruhsatnamesi'ne sahip olması 

gerekmektedir. 

2- İ h r a c a t B e l g e s i v e i h r a c a t Be lges i v e R u h s a t n a m e s i A l m a ş a r t ı v e 
şekli: 

Yürürlükteki İhracat Yönetmeliği'nin 82'nci maddesi uyarınca; İhracat yapacak ger
çek ve tüzel kişiler "İhracat Belgesi" veya ihracı ruhsatnameye bağlı mallar için "İh
racat Belgesi ve Ruhsatnamesi" almak zorundadırlar. Ancak; Yurt dışında inşaat, 
tesisat ve montaj işi alan müteahhitlerin; makina, teçhizat, inşaat malzemeleri ve 
işçilerinin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin kesin ihracında, söz konusu belgeler 
aranmamaktadır. 

Tacir sıfatını haiz bir kişinin ihracat belgesi veya ihracat belgesi ve ruhsatnamesi 
almak için Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlen
dirme Genel Müdürlüğüne aşağıdaki belgelerle müracaatı yeterli bulunmaktadır. 

— Dilekçe, 
— Bağlı bulunulan Oda'dan alınmış, doldurulmuş ve tasdik edilmiş ihracat belge

si ve ruhsatnamesi istek formu (iki nüsha), 
— Ticaret siciline kaydını gösterir ticaret sicili gazetesi. 
Yürürlükteki İhracat Yönetmeliği'nin 16 numaralı Eki Liste'de sadece "A f yon " ve 

"Tütün"ün ihracatının ruhsata bağlı olduğu belirtilmektedir. Bu bakımdan, diğer 
maddelerin İhracı için, ihracatçıların sadece "İhracat Belgesi" almaları yeterlidir. 



Afyon ve tütün ihracatında bulunacak tacirlerin "İhracat Belgesi ve Ruhsatnamesi" 
alabilmeleri için, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak müracaatlarını aşağıdaki bel
geleri de eklemeleri gerekmektedir. 

— Oda'ca onaylı yeterlik belgesi, 
— Noterce tasdikli imza sirküleri, 
— Vergi kaçakçılığı, kambiyo ve gümrük kaçakçılığında hükümlü olmadıklarını gös

terir savcılık belgesi, 
— Hijeli veya taksiratlı olarak iflas etmediklerini ve konkordatoya gitmediklerini 

gösterir. Asliye Ticaret Mahkemesinden veya Ticaret Sicil Memurluğundan alına
cak belge. 

Resmi Sektör kuruluşlarının gerek İhracat Belgesi ve gerekse İhracat Belgesi ve 
Ruhsatnamesi isteklerinde, düzenlenecek 2 adet istek formu dışında bir belge aran
maz. 

İhracat Belgesi ve İhracat Belge ve Ruhsatnamelerinin geçerlilik süresi veriliş ta
rihinden itibaren üç yıldır. Geçerlilik süresi sona eden belgelerin yenilenmesi gerek
li olup, buna dair hükümler İhracat Yönetmeliğinde yer almaktadır. (İstek Formu, 
Türkiye Odalar Birliği'nden veya istekte bulunan firma ve kuruluşların bağlı bulun
dukları Oda'lardan sağlanır.) 

3- İ h r a c a t ç ı l a r ı n B ö l g e s e l B i r l i k l e r e K a y d o l m a M e c b u r i y e t i : 

İhracat Belgesi veya İhracat Belgesi ve Ruhsatnamesi temin edildikten sonra ih
racatçıların. İhracatçı Birliklerinin iştigal alanına giden maddeleri ihraç edebilmele
ri için. Bölgesel İhracatçı Birliklerine üye olmaları gerekmektedir 

Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın.Murakabesi ve Korunması hakkındaki 1705 
sayılı Kanun'a ek 3018 sayılı Kanun'un 7'incl maddesinde "Hükümet, lüzum gördü
ğü mıntıkalarda, muayyen malların ihracıyla meşgul ruhsatnameli tacirlerin birlik
ler kurmalarını emredebilir. Her ruhsatnameli tacir mıntıkasındaki birliğe aza olabi
lir. Birliğe girmeyen tacirler, birliğin iştigal mevzuu olan malları ihraç ödemezler." 
denilmektedir. (Nitekim, 1615 sayılı Gümrük Kanunu'na istinaden yayımlanan Güm
rük Yönetmeliği'nin 943'üncü maddesinde de, İhracatçı Birliklerine girmeyen tüc
carların. Birliklerin iştigal alanına giren malları ihraç edemeyecekleri, kaydedilmiş 
bulunmaktadır.) 

Yukarıda belirtildiği üzere, İhracatçı Birlikleri, ihracat ruhsatnamesi almış gerçek 
ve tüzel kişilerden meydana gelmek üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurulan mes
leki teşekküllerdir. Birliklerin ortadan kaldırılması da ancak Kararname ile mümkün
dür. 

İhracatçı Birliklerinin belli başlı görevleri; çalışma konusuna giren maddelerin cins, 
tür ve miktarlarına göre üretim bakımından gerek görülecek tedbirlerin alınması
na çalışmak, bu maddelerden gerekli stokların yapılmasını sağlamak. Birliğin konu
suna giren ürünlerin ülke içi ve dünya pazarlarındaki fiyat değişmelerini değerlen
dirip eğilimleri tespit ederek üyelerine bildirmek, üretimin alıcı piyasanın talepleri
ne yöneltilmesini sağlamak, ithalâtçı ülkelerin istek ve alışkanlıklarına göre mal ha
zırlanması hususunda ihracatçılarımızı uyarmak; ihracatçı ile üretici arasında işbir 



ligini tennin etmek, İhracat Rejimi Kararı ve Yönetmelikleri ile kendilerine verilen 
görevleri yerine getirmek. 

Birliklere üye olabilmek için, 3018 sayılı Kanunun aradığı nitelikleri taşımak. Birli
ğe giriş aidatı ile yıllık aidatı ödemek. Birlik statüsüne uyulacağına dair noterden 
onaylı bir taahhütname vermek gerekmektedir. 

BÖLÜM III 

İ H R A C A T R E J İ M İ N D E K İ G E N E L 
P R E N S İ P V E T A N I M L A R 

İhracat Rejimi Karan'nın 1'inci maddesinde; ihracatı artırmanın, zamanında ve dü
zenli yapılmasını sağlamanın Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ile, ilgili 
kamu ve meslek kuruluşlarının en önde gelen görevi olduğu; bunun için ilgili kamu 
ve meslek kuruluşları görevlilerinin ihracatı artıracak kolaylık ve tedbirleri almak, 
muameleleri sür'atle sonuçlandırmak durumunda oldukları, hiçbir görevlinin görev 
yapma gerekçesi ile İhracatçının faaliyetlerini engelleyemeyeceği, ihracata ait bü
tün bilgiler ilgili kuruluşlardan alınmadıkça ihracatçının üretiminin ve mal sevkıya
tının durdurulamayacağı, hükme bağlanmıştır. 

Yürürlükteki İhracat Rejimi Kararının 2'incl maddesine göre; Kanun ve Kararna
melerle ihracatı yasaklanmış malların dışında kalan bütün malların ihracatı, İhracat 
Rejimi çerçevesinde serbesttir. (İhracı yasak mallar İle ihracı belli bir merciin emri
ne bağlı malları gösterir "İhracı Sınırlamaya Tabi Mallar Listesi" ihracat Yönetmeliği 
ekinde (Ek:17) yer almaktadır.) 

Kapsam: 

Türkiye'den yabancı ülkelere yapılacak ticari nitelikteki ihracat ve özelliğine göre 
kredili ihracat, konsinyasyon veya müşterek hesap yoluyla ihracat, yur t içi ve dışın
da serbest bölge veya gümrüksüz antrepolara mal şevki ve buralardan yapılacak 
ihracat, yur t dışına işlenmek üzere veya diğer madenlerle geçici olarak yapılan ih
racat; İthal edilmiş bir malın aynen ihracı; kıymetli madenler, taşlar ve bunlardan 
mamul eşya ihracatı, pul ve kitap ihracatı, bedelsiz ihracat transit t icaret reek-
sport; yur t dışında inşaat tesisat ve montaj işleri alan müteahhitlerin yapacağı ih
racat Uluslararası sergi ve fuarlara katılma, ambalaj maddelerinin ihracı ile özel ta
kas ve bağlı muameleler, İhracat Rejimi esaslarına göre yapılır. 

ihracatçılar Hakkında Uygulanacak Müeyyideler 

İhracat Rejimi Kararının 12'nci maddesi uyarınca, ihracatçıların ihracat işlemleri
nin ifası sırasında düzenledikleri beyannamelerde yer alan hususlar aksi sabit olun
caya kadar doğru olarak kabul edilir. 

Ancak, ihracatçıların; 
— Gerçeğe aykırı beyanname doldurmaları. 



— ihracat Rejimi Kararı ile bu Karara dayanılarak yayımlanan Yönetmelik, Sirküler 
ve Tebliğlere aykırı davranmaları, 

— Alıcılarına karşı taahhütlerini haksız olarak yerine getirmemeleri, 
— ihracatla İlgili belgelerde tahrifat yapmaları, 
— Müsteşarlık ve Müsteşarlıkça görevlendirilen meslek kuruluşlarınca talep edi

len bilgi ve belgeleri zamanında vermemeleri, 
halinde haklarında Müsteşarlıkça aşağıda belirtilen müeyyidelerden fiilin ağırlığına 
göre bir veya birkaçı uygulanabilin 

a) Uyarma, 
b) Fiilinden doğan Hazine zararının bir misli ile tazmin ettirilmesi, 
c) 3 aydan 3 yıla kadar ihracattan men, 
d) 3aydan 3 yıla kadar ithalâttan men. 
Uygulanan ithalâttan ve/veya ihracattan men müeyyideleri Resmi Gazetede ya

yımlanır. 

T A N I M L A R : 

İhracat Yönetmeliğinde kullanılan deyimlerin anlannları aşağıda gösteril
miştin 

Karan 

İhracat Rejimi Kararı ve bu Karara ek kararlan 

Müsteşarlık: 

Başbakanlık, Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığı, 

Merkez Bankası: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Meslek Kuruluşu: 

İhracatçı Birlikleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Deniz ticaret Odaları. 

Tescil Mercii: 

Müsteşarlıkça tescille görevlendirilen meslek kuruluşları. 

İhracatçı: 

İhracat Belgesi veya İhracat Belgesi Ruhsatnamesi'ni haiz olan ve ilgili di
ğer kanunlara göre ihracat yapmasına engel bulunmayan gerçek veya tü
zel kişi tacirdin 

Serbest döviz: 



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alım-satım konusu yapı
lan konvertibl dövizlerdir. (İhracat Yönetmeliğine ek "EkiT'de yazılı paralar.) 
(Not: Alım-satımı yapılan bu dövizlerin yıl içinde Merkez Bankası'nca alım ve 
satımından vazgeçilmesi halinde ihracat bedeli olarak serbest döviz nitelik
leri kalkacak veya Merkez Bankası tarafından yeni dövizlerin alım ve satımı
na başlanması halinde bu ülke paraları da yapılacak ihracat karşılığında ser
best döViz olarak yurda getirilebilecektir.) 

A.E.T-Avrupa Ekonomik Topluluğu 

(İhracat Yönetmeliğine ek ''Ek2''de yazılı ülkeler) 

Bu Topluluğa üye bulunan 12 ülke şunlardır: 

Federal Almanya Hollanda İspanya 
Belçika 
ingiltere 

talya Portekiz 
rlanda 

Danimarka Lüksemburg 
Fransa Yunanistan 

Asgari İhraç Fiyatı: 
Lisans ve tescil işlemlerinin sonuçlandırılmasında altına inilmesine müsa

ade olunmayan fiyat düzeyidir. 

Gösterge (endikatif) fiyat 

Lisans ve tescil işlemlerinin sonuçlandırılmasında gözönünde tutulan ve 
fiyat denetiminde bir ölçü olmak üzere belirlenen fiyat düzeyidir 

Satış Sözleşmesi: 

ihraç edilecek malın cinsi, üretim yılı, miktarı, fiyatı, teslim tarihi v.b. bilgi
leri içeren bir sözleşme olabileceği gibi, aynı bilgileri içeren akreditif mek
tubu, telgraf veya teleks satış söz eşmesi olarak kabul edilir. Kredili ihracat
ta telgraf veya teleksle bağlantı yapılamaz. 

Lisans: 

Lisans ülke ekonomisinin ihtiyaçları ile iç ve dış piyasa şartları ve satışın 
yapılacağı piyasanın durumu ve Türkiye ile olan ticari ve ekonomik müna
sebetleri gözönünde tutularak Müsteşarlıkça verilen ihraç müsaadesidir. 

Tescil: 

Tescil, malın fiyatının iç ve dış piyasa fiyatlarına uygunluğundan başka ih
racat yapılan piyasanın özellikleri, teslim süresi, malın nitelik ve kalitesi, mik
tarı, satış şartları ve benzeri ölçüler gözönünde tutularak fiyat uygunluğu
nun tespiti suretiyle Müsteşarlık tarafından veya Müsteşarlıkça görevlendi
rilen tescil mercilerince verilen ihraç müsaadesidir. 

Konsinyasyon Yoluyla İhracat: 



Kesin satışta bulunulmadaa dış alıcılara komisyonculara, yabancı ülkelerde 
kurulu şube veya temsilcilikler adına emaneten mal gönderilmesidir. 

Müşterek Hesap Yoluyla İhracat: 

İhracatçıya asgari bir fiyatla satışı garanti edilen ve bu fiyatla satış fiyatı 
arasındaki farkın masraflar düşüldükten sonra kalan kısmının ihracatçı ile 
alıcı arasında paylaşılması esasına dayanan konsinye ihracattır. 

Kredili İhracat: 

Mal bedeli dövizlerin ihracattan sonra normal süreleri aşacak şekilde öden
mesine ve yurda getirilmesine imkân sağlayan satış şeklidir. 

Alivre Satış: 

Tarım ürününün ilk idrak tarihinden önce satışıdır. 

Serbest Bölge ve Gümrüksüz Antrepolardan Yapılan İhracat 
Kesin satışı yapılmadan yurt içinde ve dışındaki serbest bölge veya güm

rüksüz antrepolara gönderilen ve kesin satışı daha sonra yapılan ihracattır. 

Serbest bölgelere yapılan kesin satış ihracat hükmündedir. 

Fiili İhracat: 

ihraç eşyasının Gümrük Kanunu hükümleri çerçevesinde muayenesinin ya
pılıp taşıta yüklenmesi, bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya 
kısım kısım gelmekte olan dökme veya diğer eşyada yüklemenin tamam
lanmasıdır. (Fiili ihraç tarihi, gümrük çıkış beyannamesinin arka yüzündeki 
yüklemenin bitim tarihidir.) 

Geçici ihracat: 

Az veya çok işçilik görmek üzere veya diğer nedenlerle yabancı ülkelere 
mamul, yarı işlenmiş veya hammaddelerin geçici olarak ihracıdır. 

Başlamış İşlem: ^ 

Müsaade veya lisansa bağlı mallarda müsaade veya lisansın verilmiş ol
ması, tescile bağlı muamelelerle tescil beyannamesinin ilgili mercilerce onay
lanması, serbest ihracatta serbest ihracat beyannamelerinin Müsteşarlık ve
ya meslek kuruluşlarınca kayda alınması halinde kayıt tarihi, diğer hallerde 
serbest ihracat beyannamelerinin ilgili gümrük idarelerine ibraz edilerek 
gümrük çıkış beyannamelerinin tescil ettirilmiş olmasıdır. 

Gün: 

Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe takvim günüdür. 



BÖLÜM IV 

İ H R A C A T REJİlUİİ K A R A R I V E Y Ö N E T M E L İ Ğ İ N E G Ö R E 
İ H R A C A T Y Ö N T E M L E R İ 

Türkiye'den yapılacak ihracat, İhracat Rejimi Kararı ve Yönetmeliği çerçevesinde 
yapılır. 15.12.1984 tarihli ve 18606 sayılı Resmi Cazete'de yayımlanan 84/8859 sayılı 
"1985 yılı İhracat Rejimi Kararı" ve bu Karara dayanılarak (2912.1984 tarihli ve 18620 
sayılı Resmi Cazete'de yayımlanmak suretiyle) yürürlüğe konulan İhracat Yönetme
liği esaslarına göre yapılacak olan ihracat dört şekilde cereyan eden 

1- Müsteşarlığın müsaadesine bağlı ihracat, 
2- Lisansa bağlı ihracat, 
3- Tescile bağlı ihracat, 
4- Serbest ihracat. 

1- M ü s t e ş a r l ı ğ ı n M ü s a a d e s i n e Bağ l ı İ h r a c a t : 

Aşağıda belirtilen hallerde, ihracat için Müsteşarlıktan izin belgesi almak gerek
mektedir; 

a) Geçici ihracat, 
b) Transit ticaret, 
c) Reeksport, 
d) İthal edilmiş bir malın aynen ihracı, 
e) İhracı yapılıp da çeşitli nedenlerle alıcısına teslim edilememesi veya alıcısı tara

fından iade edilmesi nedeniyle geri getirilen, geri getirileceği taahhüt edilen, başka 
şartlarla satışına müsaade edilen veya geri getirilmesinde ekonomik yarar görül
meyen malar karşılığı ihracat, 

f) Alivre satış. 
Yukarıda belirtilen ihracatla ilgili müracaatlar doğrudan doğruya Hazine ve Dışti

caret Müsteşarlığına yapılır. 

2- L isansa B a ğ l ı İ h r a c a t : 

Lisans, ülke ekonomisinin ihtiyaçları ile iç ve dış piyasa şartları ve satışın yapılaca
ğı piyasanın durumu ve Türkiye ile olan ticari ve ekonomik münasebetleri gözönün-
de tutularak Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığınca verilen ihraç müsaadesidir. 

İhracat Yönetmeliği'nin 5'nci maddesi uyarınca. Yönetmeliğe ekli İhracı Lisansa 
Bağlı Mallar Listesi'nde (Ek:3) yer alan malların ihracı lisansa bağlıdır. 

Bu listede yer alan mallar aşağıda belirtilmektedir; 

— Pirinç 
— Yağlı Tohumlar 
— Bitkisel ham yağlar 
— Yem (Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının ön görüşü ile ) 



— Av hayvanlarının e t post kürk ve tahnitleri canlı veya cansız tümü (Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığının ön görüşü ile) 

— İşlenmiş deri ve kösele dışında kalaa pikle deri dahil her türlü hayvan deri ve 
postları. 

— Büyük ve küçükbaş canlı hayvan 
— Afyon 
— Haşhaş kellesi 
— Meyan kökü 

(Not: Müsteşarlık gerekli gördüğü hallerde lisans verme yetkisini kısmen veya ta
mamen meslek kuruluşlarına devredebilir.) 

3- Tesci le B a ğ l ı i h r a c a t : 

Tescil malın fiyatının iç ve dış piyasa fiyatlarına uygunluğundan başka ihracat ya
pılan piyasanın özellikleri teslim süresi malın nitelik ve kalitesi miktarı, satış şartları 
ve benzeri ölçüler gözönünde tutularak fiyat uygunluğunun tespiti suretiyle Müs
teşarlık tarafından veya Müsteşarlıkça görevlendirilen tescil mercilerince verilen ih
raç müsaadesidir. 

İhracat Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, aşağıda yazılı hallerde ihracat tes
cile bağlıdır; 

a) Konsinyasyon ve Müşterek Hesap Yoluyla İhracat 
b) Kredili İhracat 
c) Müsteşarlıkça belirlenen tesis ve özel kredi anlaşmaları çerçevesinde yapılacak 

ihracat (Halen Sovyetler Birliği ve Polonya ile olan tesis anlaşmaları çerçevesinde ya
pılan ihracat bu sistem çerçevesinde tescil edilmektedir.) 

d) Müsteşarlıkça tesbit edilen mallar ile ülkelere yapılacak ihracat (29 Aralık 1984 
tarih ve 18620 sayılı Resmi Cazete'de yayımlanarak 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren ihracat (85/1) sayılı Tebliğ uyarınca AET'ye yönelik çekirdeksiz kuru 
üzüm ve pamuk ipliği ihracatı ile. Potasyum Florid, Motil Fosfonil Diflorid, Dimentil 
Metil Fosfanat Fosforlu Oksiklorid, Tiodiglikol Klorotanol Dimentllamin ve Metil Fos
fonil Diklerid ihracatı ve ayrıca 24 Eylül 1985 tarih ve 18878 sayılı Resmi Cazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat (95/14) sayılı Tebliğ uyarınca Stator ve Rotor 
paketleri ihracatı bu çerçevede tescile tabi tutulmuştur.) 

Lisans v e Tesc i le y e t k i l i Mes lek K u r u l u ş l a r ı : 

Aşağıda belirtilen meslek kuruluşları Müsteşarlıkça lisans ve tescil vermekle gö
revlendirilebilirler; 

a) ihracatçı Birliklerinin çalışma konularına giren mallar için bu Birlikler, 
b) Birliklerin çalışma konuları dışında kalan mallar için Ticaret ve Sanayi Odaları, 

ticaret Odalan, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odaları. 

Bir maddenin çeşitli meslek kuruluşlarının görev sahasına girmesi halinde, mad
de ve ihracat politikası yönünden Müsteşarlık bu meslek kuruluşlarından sadece bi
rini görevlendirebilir. 



(Not: Tatbikatta; Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü, her 
yıl ihracat Yönetmeliği'nin yayımlanmasını müteakiben meslek kuruluşlarına gön
derdiği genel talimatla, hangi maddelerle ilgili lisans ve tescil işlemlerinin meslek 
kuruluşlanna bırakıldığını ve bu işlemlerin yürütülmesinde gözönünde bulunduru
lacak esasları, bildirmektedir.) 

F i y a t U y g u n l u ğ u : 

Müsaadeye, lisansa, tescile ve kayda tabi ihracatta fiyat uygunluğu aranabilin Fi
yat uygunluğu iç ve dış piyasa f iyatlan ile diğer ticari ve ekonomik ihtiyaç ve zorun
luluklar gözönünde tutularak sağlanır. Fiyat uygunluğunun tespitinde, ihracatta bu
lunulan piyasanın özellikleri, teslim süresi, malın nitelik ve kalitesi, miktarı, satış şart
lan ve benzeri ölçüler gözönüne alınır 

Lisans talepleri ise yukarıdaki fiyat uygunluğu denetimi dışında, iç piyasadaki arz 
ve talep durumu, iç ve dış piyasa şartları, ülke ihtiyacı gibi ölçüler dikkate alınarak 
incelenir 

4- S e r b e s t (Müsaadeye , L isansa v e Tesci le Bağl ı O l m a y a n ) İ h r a c a t : 

Müsaadeye, lisansa veya tescile bağlı olmayan bu ihracat şeklinde ihracatçılar, "Ser
best ihracat Beyannamesi"nden beş nüsha doldurarak, doğrudan-doğruya Gümrük 
İdaresine müracaat ederler 

BÖLÜM V 

İ H R A C A T L A İLGİL İ M U A M E L E L E R 

Yukanda (II. bölüm'de) belirtilen şekilde "İhracat Belgesi" veya "İhracat Belgesi ve 
Ruhsatnamesi"ni almış bulunan ihracatçı, IV. Bölüm'de belirlenen dört şekilden biri
ne göre (Müsteşarlıktan izin veya lisans alınması, tescile tabi ihracatta tescil alınma
sı veya serbest ihracat sistemine bağlı olarak) mallannı ihraç edebilecektir ' 

Bu hususta uygulanacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştın 
1- Lisans v e y a Tesc i le Bağl ı i h r a c a t : 

A- Müsteşarlığın Lisansına veya Tesciline Bağlı Mallann İhracına Ait Muameleler 

ihracatçıların. Müsteşarlığın yetkisine giren konularda lisans veya tescil talebinde 
bulunabilmeleri için, örneği İhracat Yönetmeliğine ekli (Ek:6) lisans/tescil beyanna
mesinden altı (6) nüsha doldurarak ilgili meslek kuruluşuna müracaatlan gerekir. 

Meslek Kuruluşları, lisans/tescil beyannamelerini süratle inceler ve görüşleri ile bir
likte iki (2) örneğini en kısa süre içinde Müsteşarlığa yollarlar 

Müsteşarlık onayladığı beyannamelerin bir (1) örneğini ilgili meslek kuruluşuna ia
de eder 

Meslek kuruluşlan Müsteşarlıkça iade edilen nüshaya dayanarak kendilerinde kalan 



nüshalar üzerinde gerekli işlemleri yaparlar ve dört (4) nüsha lisans/tescil beyanna
mesini ilgiliye iade ederler 

Meslek kuruluşlarınca, lisans/tescil beyannamelerinde yer alan bilgilerin teleksle 
bildirilmek suretiyle Müsteşarlık onayının teleksle alınması mümkündür Bu durum
da onaylanan lisans/tescil beyannamesinin bir örneği aynı gün Müsteşarlığa gönde
rilir 

B- Meslek Kuruluşlarının Lisans ve Tesciline Bağlı Malların İhracına Ait Muameleler 

İhracatçılar, lisans/tescil beyânnamesinden altı (6) nüsha doldurarak (lisans veya 
tescil için) meslek kuruluşlarına başvururlar İlgili meslek kuruluşları kendilerine ve
rilmiş olan talimat çerçevesinde, gerekli incelemeyi yapıp uygun gördüklerini onay
layarak lisans/tescil beyannamesinin dört (4) örneğini çıkışta kullanılması için ihra
catçıya iade ederler 

Meslek kuruluşları onayladıkları lisans/tescil beyannamesinde yer alan bilgileri Müs
teşarlıkça belirlenen esaslar dairesinde Müsteşarlığa bildirirler 

(Not: Eksik yazılmış, usulüne uygun doldurulamamış lisans/tescil beyannameleri 
Müsteşarlık ve ilgili Meslek Kuruluşlarınca kabul edilmez.) 

G ü m r ü k i d a r e l e r i n c e Yapıiacalc Muamele le r : 

Gümrük İdareleri, müsaade belgeleri, lisans veya tescil beyannamelerinin ihracat
çılar tarafından kendilerine verilmesi veya Müsteşarlık ve tescil mercilerince bu bel
gelerde yer alan gerekli bilgilerin telgraf veya teleksle kendilerine intikal ettirilmesi 
üzerine, ihracata müsaade ederler 

ihracatın telgraf veya teleksle bildirilmesi halinde Gümrük İdarelerince bu telgraf 
veya telekslerden yeteri kadar örnek çıkarılarak muamele tamamlanır 

Gümrük İdareleri, gümrük çıkış beyannamesinin kapatılışını takip eden ilk işgünü 
içinde kendilerine verilen dört (4) nüsha müsaade belgesi, lisans veya tescil beyan
namesinin bir (1) nüshasını gümrük çıkış beyannamesinin gümrükte kalacak nüsha
sına eklerler Bir nüshasını gümrük çıkış beyannamesinin bir (1) nüshası ile birlikte 
ihracatçının yetkili bankasına gönderirler. Kalan diğer iki (2) nüshayı ise gümrük çı
kış beyannamelerinin iki nüshası ile birlikte ihracatçıya verirler. 

İ h r a c a t ç ı l a r ı n M ü k e l l e f i y e t i : 

ihracatçılar, gümrük çıkış beyannamelerinin kapatılışını takiben Gümrük İdarele
rince kendilerine verilen iki (2) nüsha gümrük çıkış beyannamesinden bir (1) nüshası 
ile birlikte, müsaade belgesi veya lisans veyahut tescil beyannamelerinden bir (1) nüs
hayı on (10) işgünü içinde ilgili Meslek Kuruluşuna göndermekle yükümlüdürler 

Bu hususa uymayan ihracatçılara İhracat Rejimi Karan'nın 12'nci maddesinde yer 
alan müeyyideler uygulanır 



Lisans v e Tesci l Belgesi ü z e r i n d e Yapı lacak Değ iş ik l i k le r : 

Lisans ve tescil belgeleri üzerinde bulunan kayıt ve bilgilerden aşağıda belirtilen
ler, ilgili meslek kuruluşlarınca fiili ihracattan önce incelenip değiştirilir; 

a) Kalite ve/veya ambalaj değişikliği (fiyat uygunluğu şartıyle) 
b) Çıkış gümrükleri (Cümrüt İdarelerince de değiştirilebilir) 
c) Ülke değişikliği, 
d) Alıcı ve/veya komisyoncu değişikliği, 
e) Ödeme şekillerinin kısmen veya tamamen akreditif, prefinansman veya peşin 

ödemeye çevrilmesi, 
f) FOB değer değişmemek kaydıyla teslim şekli değişikliği, 
g) Maddi hataların düzeltilmesi. 

Ancak, yukarıda sayılanlar içinde kalmakla birlikte, yeni bir satış niteliği gösteren 
değişiklik talepleri kabul edilmez. Lehte fiyat farkları herhangi bir merciin incelen
mesine gerek olmaksızın kabul edilir. 

Meslek kuruluşları. Müsteşarlıkça verilen ihraç lisansları ile tescil belgeleri üzerin
de yaptıkları değişiklikleri Müsteşarlığa derhal bildirirler. 

Yukarıda belirtilenler dışındaki her türlü değişiklik talepleri Müsteşarlıkça incele
nip sonuçlandırılır. 

2- S e r b e s t i h r a c a t : 

Müsaadeye, lisansa veya tescile bağlı olmayan bu ihracat şeklinde ihracatçı, örne
ği İhracat Yönetmeliğine ekli (Ek:7) "Serbest İhracat Beyannamesi"nden beş (5) nüs
ha doldurmak suretiyle, doğrudan doğruya ihracatın yapılacağı gümrük idaresine 
müracaat eder 

Müsteşarlık gerektiğinde serbest ihracat beyannamelerinin gümrük idarelerine 
ibrazından önce Müsteşarlık veya İhracatçı Birliklerince kayda alınmasını zorunlu kı
labilir. 

Nitekim, Müsteşarlıkça Resmi Cazete'de yayımlanmış olan Tebliğlerle hangi mad
delere ait "Serbest İhracat Beyannameleri"nin Cümrük İdarelerine ibrazından önce 
kayıt ettirilmesi gerektiği, belirtilmiştir. 

Buna göre: 

a) S e r b e s t i h r a c a t B e y a n n a m e l e r i M ü s t e ş a r l ı ğ a k a y ı t e t t i r i l m e s i z o 
r u n l u i h r a c a t : 

— Yassı ve uzun demir-çelik mamulleri, blum ve kütükler, levha blokları ve saç pla-
tinaları ile dövme taslakları. 

— Türk Lirası karşılığında yapılan ihracat (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapı
lan ihracat hariç). 



b) S e r b e s t i h r a c a t B e y a n n a m e l e r i i h r a c a t ç ı B i r l i k l e r i n e k a y ı t e t t i r i l 
m e s i z o r u n l u i h r a c a t : 

— ihracatı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonusprimi kesintisine tabi maddeler (çe
kirdeksiz kuru üzüm ve pamuk ipliği (AET dışı ülkeler için) Antep fıstığı, fındık, kuru 
incir, pamuk, arpa, buğday, un, mısır, canlı hayvan, mercimek, nohut, tütün). 

— Tekstil ürünleri (Giyim eşyaları ve aksesuarları, mensucattan mamul mefruşat 
eşyası, kumaş ve iplikler). 
olarak belirlenmiştir 

Kayda alınan serbest ihracat beyannamelerinin kayıt tarihinden İtibaren 60 gün 
içinde Gümrük İdarelerine ibraz edilmesi ve gümrük çıkış beyannamesinin tescil et
tirilerek yüklemeye başlanması gerekmektedir 

S e r b e s t i h r a c a t t a G ü m r ü k i d a r e l e r i n c e Yap ı lacak ı^uamele ler : 

Gümrük İdareleri, ihracatçı tarafından düzenlenen beş (5) nüsha Serbest İhracat 
Beyannamesi'nin kendilerine ibrazı üzerine, (ihracata ilişkin olarak aranan diğer bel
gelerin tetkikini müteakip) ihracata İzin verirler 

Bu beyannamelerden bird) nüshasının altına ilgili gümrük idaresince gereken şerh 
(miktar, kilo veya adet, değer tutarı vb.) verilerek onaylanır ve ihracatçıya iade olu
nur. 

Gümrük İdareleri, gümrük çıkış beyannamesinin kapatılışını takip eden ilk iş günü 
içinde kendilerinde mevcut dört (4) nüsha serbest ihracat beyannamesinin bir (1) 
nüshasını gümrük çıkış beyannamesinin gümrükte kalacak nüshasına eklerler İkin
ci nüshayı gümrük çıkış beyannamesinin bir nüshası ile birlikte ihracatçının yetkili 
bankasına gönderirler. Kalan iki nüshayı da gümrük çıkış beyannamesinden iki (2) 
nüsha ekleyerek ihracatçıya verirler. 

s e r b e s t İ h r a c a t B e y a n n a m e l e r i n d e Banka la rca Yap ı l acak 
Değ iş ik l i k le r : 

ihracat Yönetmeliği'nin 18'nci maddesi uyarınca; Serbest İhracat Beyannameleri 
tahtında yapılan ihracatta (İhracat Rejimi Kararı ve Yönetmeliğinde belirtilen pren
sipler içinde kalmak kaydıyla) yetkili bankalar, fiili ihracatı müteakip serbest ihracat 
beyannameleri üzerinde aşağıdaki değişiklikleri yapmaya yetkili kılınmışlardın 

a) Lehte fiyat farkları, 
b) Ödeme şekillerinin kısmen veya tamamen akreditif, prefinansman veya peşin 

ödemeye çevrilmesi, 
c) Alıcı ve/veya komisyoncu değişikliği, 
d) Serbest İhracat beyannamesi üzerinde belirtilen yabancı bir paranın, çapraz kur

lar gözönünde tutularak, (Yönetmelik Ek:1'de yer alan) diğer bir yabancı paraya çev
rilmesi, 

e) Ülke değişikliği. 
Yukarıda belirtilen değişiklik talepleri dışında kalan değişiklik taleplerini ihracatçı

lar ilgili meslek kuruluşuna yaparlar. İlgili meslek kuruluşlarınca görüşleriyle birlikte 
Müsteşarlığa İntikal ettirilen değişiklik talepleri incelenip sonuçlandırılır. 



s e r b e s t i h r a c a t t a i h r a c a t ç ı l a r ı n M ü k e l l e f i y e t i : 

ihracatçılar gümrük çıkış beyannamesinin kapatılışını müteakip Gümrük İdarele
rince kendilerine verilen iki nüsha gümrük çıkış beyannamesinden bir nüsha ile bir
likte serbest ihracat beyannamesinin bir suretini on (10) işgünü içinde ilgili meslek 
kuruluşuna göndermek zorundadırlar 

3 - O r t a k H ü k ü m l e r : 

A- ihraç Süreleri (Yönt.Mad14): 

ihraç süresi; müsadeye bağlı ihracatta müsaade, lisansa bağlı ihracatta lisans, tes
cile bağlı ihracatta tescil tarihinde başlar, fiili ihraç tarihinde biter. 

ihraç süresi, ihracatçının alıcısı ile yaptığı anlaşmaya göre beyan edeceği süre olup 
en çok doksan (90) gündür. 

Özelliği olan ihracatta ihraç süreleri hakkındaki hükümler mahfuzdur. 
Zorunlu hallerde meslek kuruluşlarının lisans veya tesciline bağlı ihracatta bu sü

re lisans veya tescili veren meslek kuruluşlarınca doksan (90) güne kadar ek süre 
verilebilir 

Süre uzatma talepleri için normal sürelerin bitiminden başlayarak onbeş (15) gün 
içinde ilgili mercie müracaat etmek gerekir. 

Bunun dışında kalan ihraç ve kesin satış ek süre talepleri Müsteşarlıkça incelenip 
sonuçlandırılır 

Verilen ek süreler de dahil olmak üzere, ihraç süresi içinde gümrük çıkış beyanna
melerinin tescili ve fiili yüklemenin başlaması halinde ihraç süresi yalnız gümrük çı
kış beyannamesinde kayıtlı miktar için fiili ihraç tarihine kadar uzatılmış sayılır. 

B- ihracatın Yapılması Şartı (Yönt.MdlS): 

Müsaadeye, lisansa ve tescile bağlı ihracatta fiili ihracatın süresi veya alınan ek 
süreler içinde gerçekleştirilmesi esastır Müsaadeye, lisansa veya tescile bağlanmış 
ihracatın normal veya ek süresi içinde gerçekleştirilemeyen bölümleri bu süreJerin 
bitiminden itibaren onbeş (15) gün içinde onay merciine bildirilir. 

C- Satış, Fiyat ve Değer Tutarlannın Yabancı Para ile Gösterilmesi Şartı (Yönt.Md.12): 

Lisans, tescil ve serbest ihracat beyannamelerinde birim satış fiyat ve değer tu
tarları sadece yabancı para ile gösterilir Ancak, Türk Lirası karşılığı yapılacak ihra
catta (29.12.1984 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 85/4 sayılı Tebliğ'de yer alan ih
racatta) birim satış fiyat ve değer tutarları Türk Lirası ve mezkûr beyannamelerin 
düzenlendiği tarihteki cari kur üzerinden A.B.D. Doları olarak gösterilir. 

D- ihracatçı Birliklerinin iştigal alanlanna giren maddelerin lisans, tescil veya ser
best ihracat beyannameleri tahtında ihraç edilmeleri halinde Gümrük İdareleri, ih
racatçının ilgili Birliğe üye olup olmadığını gümrük çıkış beyannamelerinin kabul ve 
tescili anında bu Birliklerce düzenlenerek ihracatçılara verilen hüviyet belgelerinin 
kontrolü suretiyle tespit ederler. (Yönt.Md.20). 



E- Meslek Kuruluşlarınca tutulacak Kayıtlar (YönetMd.21): 

Meslek kuruluşları, müsaade, lisans, tescil ve serbest ihracat beyannameleri ile il
gili gümrük çıkış beyannamelerini birbirine ekleyerek bunlara istinaden gerekli ista
tistik kayıtlarını tutarlar. 
I 

Müsteşarlık gerektiğinde Meslek kuruluşlarından istatistik kayıtları ile ilgili bilgi ve 
belgeler isteyebilir. 

4- Fiili ihracatı Müteakip Satış veya Ödeme Şekillerinin Değiştirilmesi veya Malları
nın Terk Edilmesi (Yönt.Md.4): 

« Fiili ihracatı müteakip alıcısına teslim edilemeyen veya alıcısına teslim edildikten 
sonra çeşitli nedenlerle alıcısı tarafından iade edilen malların yurt dışında satış ve 
ödeme şekillerinin değiştirilmesi veya terk edilmesi aşağıdaki usul ve esaslar dahi
linde yapılabilecektir; 

a) Fiili ihracatı müteakip çeşitli nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen, alıcısına teslim 
edildikten sonra iade edilen malların başka bedel ve şartlarla satışına, satış imkânı 
bulunmadığı ve yurda getirilmesinin ekonomik olmadığı hallerde bu malların terk 
edilmesine ilişkin taleplerin, durumu gösteren belgeler ve tercümeleri ile birlikte 
yeni satış ve ödeme şartlan da belirtilerek ihracat bedeli dövizlerin yurda getirilme 
süresi içinde Müsteşarlığa yapılması gerekmektedir. 

Müsteşarlıkça, talebin sonucu, ihracatçıya, ilgili Kambiyo Müdürlüğüne ve ihraca
ta aracılık eden bankaya bildirilir. 

b) Fiili ihracatı müteakip çeşitli nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen, alıcısına teslim 
edildikten sonra iade edilen yaş meyve ve sebzeler (Soğan, patates dahil), su ürünle
ri ve et mamulleri (Konserve olanlar hariç) lokum ve şekerlemelerin başka bedel ve 
şartlarla satışı için müracaatlar, durumu gösterir belgelerle ve yeni satış ve ödeme 
şartları belirtilerek malın bulunduğu ülkedeki Müsteşarlık yurt dışı teşkilâtına yapı
labilir. 

Müsteşarlık yur t dışı teşkilâtınca değerlendirilen bu taleplerin sonuçları ilgili Kam
biyo Müdürlüğüne ve ihracata aracılık eden bankaya iletilmek üzere Müsteşarlığa 
bildirilir. 

c) Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında açıklanan şekilde "Müsteşarlık veya yur t dışı teş
kilâtınca yapılacak satış ve ödeme değişikliklerinde verilecek ek satış süreleri onay 
tarihinden itibaren kesin satışlarda otuz (30) günü, konsinyasyon veya müşterek he
sap yoluyla yapılan satışlarda doksan (90) günü aşamayacaktır. 

Buraya kadar olan incelememizde; İhracat Rejimimizin genel prensipleri, nasıl ih
racatçı olunacağı, hangi tür ihracatın temin olunacak hangi çeşit ihraç müsaadesi 
ile yapılabileceği, gümrük idarelerinin, ihracatçıların. Bankaların ve meslek kuruluş
larının başlıca görevleri izah edilmiş oldu. 

Şimdi ise, İhracat Yönetmeliği'nin on büyük bölümünü teşkil eden "Özelliği Olan 
İhracat" başlığı altında yer alan ihracat türlerinin (Konsinyasyon ve Müşterek Hesap 
Yoluyla İhracat Kredili İhracat Yurt içindeki ve dışındaki Serbest Bölge veya Gümrük-



süz Antrepolara Mal şevki ve bunlardan Yapılacak İhracat Geçici İhracat Bedelsiz 
İhracat Yurt Dışında İnşaat Tesisat ve Montaj İşleri Alan Müteahhitlerin Yapacağı 
ihracat Reeksport ve Transit t icaret kitap Gazete Mecmua ve Pul İhracı'nın) esasla
rı belirtilecektir 

BÖLÜM V I 

Ö Z E L L İ Ğ İ OLAIM İ H R A C A T 

KONSİNYASYON V E Y A MÜŞTEREK HESAP Y O L U Y L A İHRACAT: 

T a n ı m v e Esaslar ( Y ö n t . M d . 22-29): 

Konsinye İhracat kesin satışta bulunulmadan dış alıcılara, komisyonculara, yabancı 
ülkelerde kurulu Şube ve Temsilcilikler adına emaneten mal gönderilmesidir. 

Bu tür satışta, fiyat henüz belirli olmadığı gibi malın kısmen veya tamamen satıl
maması da mümkündür. Bu sebeple, konsinyatör piyasa şartlarına göre malı hangi 
fiyattan satarsa ihracatçıya da (giderler düşüldükten sonra) o fiyattan ödeme ya
par. 

Müşterek Hesap Yoluyla İhracat İhracatçıya asgari bir fiyatın satışı garanti edilen 
ve bu fiyatla satış fiyatı arasındaki farkın giderler düşüldükten sonra kalan kısmının 
ihracatçı ile alıcı arasında paylaşılması esasına dayanan konsinye ihracattır 

Müşterek Hesap Yoluyla İhracatta, 

— Müsteşarlık veya Meslek kuruluşlarınca onaylanan tescil beyannamesindeki fi
yatların konsinyatör (malın sevk edildiği firma) tarafından garanti edilmesi ve 

— Bu fiyatla satış fiyatı arasında olumlu bir fark doğduğu takdirde, bu farktan 
giderler düşüldükten sonra ihracatçının payının ne olacağının sözkonusu beyanna
mede belirtilmesi şartıyla izin verilir. 

Gerek konsinye ve gerekse müşterek hesap yoluyla ihracat ancak serbest döviz 
karşılığında yapılır. 

F i y a t u y g u n l u ğ u (Yönt .Md.23) : 

Konsinyasyon veya Müşterek hesap yoluyla yapılacak ihracatta, tescil beyanname
sinde belirtilen fiyatın, başvuru anında geçerli ihraç fiyatına uygunluğu esastır. 

M ü r a c a a t v e Tesci l (Yönt .Md.24) : 

a) Yönetmeliğe ekli (Ek:4) listede yer alan malar için müracaat ve tescil: 
Konsinyasyon veya müşterek hesap yoluyla yapılacak İhracatla ilgili müracaatlar 

ihracatçıların Yönetmeliğe ekli (Ek:8) örneğe uygun olarak düzenleyecekleri altı (6) 
örnek tescil beyannamesi ile ilgili meslek kuruluşuna yapılır 



Yönetmeliğin (4) numaralı ekinde sayılmış bulunan mallan 
— Yaş meyveler 
— Yaş sebzeler (soğan ve patates dahil) 
— Şarap (A.E.T. ülkeleri hariç) 
— Lokum ve şekerlemeler 
— Et memulleri 
— Her nev'i taze ve dondurulmuş su ürünü (kerevit hariç) 
— Hediyelik eşya (halı, kilim, seccade hariç) 

için müracaatlar doğrudan doğruya ilgili meslek kuruluşlarınca incelenerek tescil 
işlemi sonuçlandırılır 

b) Yönetmeliğe ekli (Ek:4) listede yer almayan mallar için müracaat ve Tescil: 

Yukarıdaki mallar dışındaki malların (Halı, kilim, seccade) konsinyasyon veya müş
terek hesap yoluyla ihracına ilişkin müracaatlar 6 nüsha tescil beyannamesiyle ilgili 
meslek kuruluşuna yapılır 

Meslek kuruluşları görüşleri ile birlikte iki (2) nüsha tescil beyannamesini Müste
şarlığa gönderirler Müsteşarlıkça uygun görülen müracaatlar için gerekli tescil işle
mi yapılarak tescil beyannamelerinin bir (1) nüshası ilgili meslek kuruluşuna iade olu
nur 

Meslek kuruluşları Müsteşarlıkça iade edilen nüshaya dayanarak kendilerinde ka
lan nüshalar üzerinde gerekli işlemleri yaparak, dört (4) nüsha tescil beyannamesini 
ilgiliye iade ederler. 

Meslek kuruluşlarınca tescil beyannamelerinde yer alan bilgilerin teleksle bildiril
mesi suretiyle Müsteşarlık onayının teleksle alınması mümkündür Bu halde onayla
nan tescil beyannamesinin bir örneği aynı güm Müsteşarlığa yollanacaktır. 

Müsteşarlık gerekli gördüğünde (Yönetmeliğe Ek:4) liste kapsamı dışında kalan mal
ların konsinyasyon veya müşterek hesap yolu ile ihracatı için belirleyeceği esaslar 
çerçevesinde tescil vermeye meslek kuruluşlarını yetkili kılabilir 

İ h raç Süres i (Yönt.Mcl.25): 

Bu tür ihracatta, tescil beyannameleri geçerlilik süreleri ilgili meslek kuruluşu ve
ya Müsteşarlığın onay tarihinden başlamak üzere (30) otuz gündür 

Kesin Sa t ış la r ın Y a p ı l a c a ğ ı Süre v e Süre u z a t ı m ı (Yönt .Md.26) : 

Konsinyasyon veya Müşterek Hesap Yoluyla İhracatta çürüyebilir veya bozulabilir 
malların fiili ihraç tarihinden başlayarak en geç (60) altmış gün, diğer malların ise 
en geç (180) yüzseksen gün içinde kesin olarak satılması şarttır 

Bu süreler zorunlu ve haklı sebeplerle (90) doksan günü geçmemek üzere ilgili 
meslek kuruluşlarınca uzatılabilir 



i h r a c a t ç ı l a r ı n Y ü k ü m l ü l ü ğ ü (Yönt .Md.27) : 

Konsinyasyon veya müşterel< hesap yoluyla satılan malların kesin satışından son
ra, ihracatçıların durumu kesin satış faturası örneği ile birlikte en geç 30 gün içinde 
ilgili meslek kuruluşlarına bildirmeleri gerekmektedir 

K a m b i y o Hesabı K a p a t ı l m a s ı (Yönt.li / ld.28): 

Meslek kuruluşlarının, tescil edilen konsinye veya müşterek hesap yoluyla ihracat 
beyannamelerinin birer suretini kambiyo hesabının açılışına esas olmak üzere ilgili 
Kambiyo Müdürlüğüne yollamaları gerekmektedir 

Tescil edilip de 25'nci madde çerçevesinde süresi içinde ihracatı gerçekleştirile
meyen konsinye veya müşterek hesap yoluyla ihracat beyannamelerinin, ihracatçı-
larca tescili veren meslek kuruluşuna iadesi gerekir. Bu durumda meslek kuruluşla
rı gerçekleşmeyen ihracata ait kambiyo hesabının kapatılması amacıyla keyfiyeti il
gili Kambiyo Müdürlüğüne bildirirler 

Gerçekleşen konsinye veya müşterek hesap yolu ile ihracatta Kambiyo hesabı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesinde kapatılır 

Kambiyo Müdürlükleri hesapların kapatılmasını müteakip durumu onbeş (15) gün 
içinde Müsteşarlığa bildirirler 

Ülke d e ğ i ş i k l i ğ i (Yönt .Md.29) : 

Malın tamamının veya bir kısmının serbest döviz karşılığında başka bir ülke ve/ve
ya başka bir alıcıya nakli mümkündür Bu işlem için herhangi bir merciden izin al
maya gerek yoktur ^ 

K R E D İ L İ İ H R A C A T 

T a n ı m v e Esas (Yönt.Md.30-2g): 

Kredili ihracat; mal bedellerinin, malın alıcısının eline geçmesinden sonra ve ihra
cat bedellerinin normal ödeme sürelerini aşacak şekilde ödenmesine imkân sağla
yan bir satış şeklidir 

Yönetmeliğin 30'uncu maddesine göre 261 sayılı Kanun (İhracatı Geliştirmek Amacı 
ile Vergilerli İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun) uyarınca vergi 
iadesinden yararlanan sınai ürünler ile komple tesislerin kredili ihracı mümkün olup, 
sözkonusu mal bedeli dövizlerin fiili ihraç tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde 
(gemilerde 8 yıl içinde) ödenmesi kaydıyla kredili olarak satışı yapılabilir 

Yukarıda belirtilen mallar ve/veya vadeler dışında kredili ihraç edilebilecek diğer 
mallar ile ödeme güçlükleri içinde bulunan ülkelere yapılacak kredili ihracat müra
caatları, ilgili meslek kuruluşlarınca Müsteşarlığa iletilir Bu kabil müracaatlar Müs
teşarlıkça incelenmek suretiyle sonuçlandırılır 

Kredili ihracatta bir (1) yıl kadar vadeli satışlarda peşinat miktarları Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Mevzuatında belirlenmiştir (Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak
kında 30 sayılı Karara İlişkin Tebliğin 4'ncü maddesine göre; kredili ihracatta, iki yıla 



kadar vadeli satışlarda FOB bedelin % 10'nua üç yıla kadar vadeli satışlarda, FOB 
bedelinin % 20'sinin üç ay içinde; peşinat dışında kalan kısmın ise satış sözleşmesin
de belirtilen süreler içinde yurda getirilmesi ve bankalara satılması zorunludur.) 

Banka la rca Yap ı lacak i ş l e m l e r (Yönt.Md.33-34): 
Kredili ihracat uluslararası bankacılık teamüllerine göre yapılır Kredili ihracat aracılık 

eden yetkili bankalar ile ihracatçıların-kredi anlaşması çerçevesinde mal bedeli dö
vizlerin yurda getirilmesi için gerekli tedbirleri almaları zorunludur 

Mal bedeli dövizlerin taksitleri için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım-
satım konusu yapılan könvertibl dövizler üzerinde düzenlenmiş bir bonç senedi alı
nır Ancak bu borç senedinin, yur t dışındaki güvenelir bir bankanın vereceği "Temi
nat, garanti veya kontrgaranti veyahut aval"i karşılığında düzenlenmiş olması gere
kir. 

Kredili ihracatı gerçekleştiren ihracatçının, mal bedelini, senetlerini iskonto ettir
mek suretiyle, senet vadelerini beklemeksizin alması mümkündür. Bunun için, yet
kili bir banka aracılığı ile senetler yurt dışındaki muhabir bir bankaya veya muteber 
bir kredi kuruluşuna iskonto ettirilebileceği gibi. Iskontonun yurt içindeki bir ban
kaya da yaptırılması mümkün bulunmaktadır Senet bedellerinin yurt dışında iskonto 
ettirilmesi halinde mal bedeli dövizlerin alışının yapılmasında, döviz alışı, senet be
delinin tamamı üzerinden yapılarak, iskonto faizi ile sair giderler için döviz satış bel
gesi düzenlenir. 

Müracaat şekl i v e Meslek Kuruluş lar ın ın S o r u m l u l u ğ u (Yönt.Md.35-37): 

Kredili ihracat tescile bağlıdır. Bu bakımdan sözkonusu ihracat ile ilgili müracaat
lar İhracat Yönetmeliğinin tescil hükümlerine tabidir. Ancak, tescil taleplerine kredi
li satış sözleşmesinin aslı ve iki örneğinin eklenmesi ve sözleşmede kredi satışlarının 
ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir. Kredili ihracatta telgraf ve teleksle bağlantı 
yapılamaz. 

Kredili ihracat müracaatlarında vadesi bir yıla kadar olanlar doğrudan doğruya 
ilgili meslek kuruluşlarınca incelenip sonuçlandırılır. Bir yıldan uzun vadeli kredili ih
racat talepleri. Müsteşarlığın onayını takiben ilgili meslek kuruluşlarınca sonuçlan
dırılır. 

İlgili meslek kuruluşları, kredili ihracatta, onayladıkları tescil beyannamesinin üze
rine ihracatın vadesini, peşinat tutarını ve taksitlerin miktar ve ödeme tarihlerini 
belirten bir şerh koyarlar ve keyfiyeti ihracatçının aracı bankasının bağlı olduğu Kam
biyo Müdürlüğüne bildirirler. 

İ h r a ç Süres i ( Y ö n t . M d . 39): 

Kredili ihraç süresi tescil tarihinden başlar ve ihraç süresi ihracatçının alıcısıyla 
yaptığı sözleşmede belirtilen süredir. Eğer sözleşmede herhangi bir süre belirtilme
mişse. Yönetmeliğin 14'ncü maddesindeki sürelere dair hükümler caridir. 

Ülke v e F i r m a D e ğ i ş i k l i ğ i (Yönt .Md.39) : 
Kredili ihracatta, öngörülen süre içinde ve serbest döviz olarak mal bedelinin ge

tirilmesi kaydıyla ülke ve firma değişikliği talepleri Müsteşarlıkça sonuçlandırılır. 



Y U R T İÇİNDEKİ VE DIŞINDAKİ SERBEST BÖLGE V E Y A GÜMRÜKSÜZ 
A N T R E P O L A R A MAL ŞEVKİ V E B U R A L A R D A N Y A P I L A C A K İHRACAT; 

( Y ö n e t m e l i k Md.40-48): 

bu tür ihracat; l<esin satışı yapılmadan yurt içinde ve dışındaki serbest bölge ve
ya gümrüksüz antrepolara gönderilen ve kesin satışı daha sonra yapılan ihracattır. 

Yurt içindeki ve dışındaki serbest bölge ve gümrüksüz antrepolara konvertibl dö
viz karşılığı yapılan ihracat Yönetmelikte belirtilen genel sınırlamaların dışında her
hangi bir izne tabi bulunmamaktadır 

Yurt içindeki ve dışındaki serbest bölge ve antrepolara daha sonra satılmak üze
re mal şevki için müracaat Yönetmeliğin (9) sayılı ekindeki talepname ile yapılır. 

Bu talepler, lisansa bağlı mallarda Müsteşarlıkça, diğer mallarda ise meslek kuru
luşlarınca incelenerek sonuçlandırılır 

Yurt içindeki ve dışındaki serbest bölge veya gümrüksüz antrepolara şevki tamam
lanan mallardan lisansa bağlı olanların satışı lisansa tabidir Lisansa bağlı olmayan 
malların satışı ise serbest ihracat esasları çerçevesinde yapılır (Buralara şevki tamam
lanan malların sözkonusu yerlerden satışı (ihracı) konvertibl dövizlerle yapılır) 

Meslek K u r u l u ş l a r ı n c a S o n u ç l a n d ı r ı l a c a k Muame le le r : 

Malların şevki için müracaat ve müsaade temini: 

a) Lisansa bağlı olmayan malların, yurt içindeki ve dışındaki serbest bölge veya 
gümrüksüz antrepolara şevkine dair müracaatlar Yönetmeliğe ekli (Ek:9) beş (5) nüsha 
talepname ile ilgili meslek kuruluşuna yapılır 

b) İlgili meslek kuruşulunca gerekli çıkış müsaadesi düzenlenerek, bu müsaadenin 
bir (1) nüshası ihracatçıya, birer nüshası da Müsteşarlığa, ilgili Kambiyo Müdürlüğü
ne ve çıkışın yapılacağı Gümrük İdaresine derhal gönderilir. 

c) Bu müsaadenin kullanılma süresi taşıdığı tarihten başlayarak otuz (30) gündür. 
Bu süre, kullanma içinde müracaat kaydıyla, haklı ve zorunlu sebeplerle bu müsaa
deyi veren meslek kuruluşunca„en çok otuz (30) gün uzatılabilir. 

M a l l a r ı n i h r a ç (Satış) M u a m e l e l e r i : 

Yurt içindeki ve dışındaki serbest bölge veya gümrüksüz antrepolardan; lisansa 
bağlı olmayan malların ihracı serbesttir. İhracatın (satışın) tamamlanmasını mütea
kip, ihracatçı dört (4) nüsha "Serbest İhracat Beyannamesini" Çıkış Müsaadesini ve
ren meslek kuruluşuna gönderir. 

İlgili Meslek kuruluşu bu beyannamelerin birer nüshasını Müsteşarlığa, ilgili Kam
biyo Müdürlüğüne ve çıkışın yapıldığı Gümrük İdaresine gönderir. 



M ü s t e ş a r l ı ğ ı n M ü s a a d e s i y l e s o n u ç l a n d ı r ı l a c a k M u a m e l e l e r : 

Malların sevk! için müracaat ve müsaade temini: 

a) Lisansa bağlı malların yurt içindeki ve dışındaki serbest bölge veya gümrüksüz 
antrepolara şevkine dair müracaatlar bu Yönetmeliğe ekli (Ek:9) beş (5) nüsha Ta
lepname ile Müsteşarlığa yapılır 

b) Müsteşarlık uygun görülüp onaylanan Talepnamenin bir (1) nüshasını ihracatçı
ya, birer nüshasını da ilgili Kambiyo Müdürlüğü ve çıkışın yapılacağı Gümrük İdaresi
ne derhal gönderir 

c) Bu müsaadelerin kullanılma süresi taşıdığı tarihden itibaren (30) gündür Bu sü
re, kullanma süresi içinde müracaat kaydıyla, haklı ve zorunlu sebeplerle Müsteşar
lıkça en çok otuz (30) güne kadar uzatılabilir 

Malların İhraç (Satış) Muameleleri: 

Yurt içindeki ve dışındaki serbest bölge veya gümrüksüz antrepolara şevki tamam
lanan lisansa bağlı malların tamamen veya kısmen satışına (ihracına) dir müracaat
lar, ihracatçı tarafından Müsteşarlığa dört (4) nüsha lisans/tescil beyannamesiyle ya
pılır 

Müsteşarlık, uygun görülüp onaylanan lisans/tescil beyannamesinin bir (1) nüsha
sını mensup muamelesinde kulanılmak üzere ihracatçıya, birer nüshasını da ilgili Kam
biyo Müdürlüğüne ve çıkışın yapıldığı Gümrük İdaresine gönderir 

Bu lisans/tescil beyannamelerinin kullanılma süresi lisans tarihinden başlayarak otuz 
(30) gündür Bu süre, kullanma süresi içinde müracaat kaydıyla, haklı ve zorunlu se
beplerle Müsteşarlıkça otuz (30) güne kadar uzatılabilir 

Kesin Sat ış ın Y a p ı l a c a ğ ı Süre v e Süre u z a t ı m ı : 

Yurt içindeki ve dışındaki serbest bölge veya gümrüksüz antrepolara sevkedilen 
malların bir (1) yıl içinde satışının yapılması veya bu maların aynen yurda getirilmesi 
esastır Ancak, yurtdışına sevkedilen malların satış süreleri, haklı ve zorunlu sebep
lerle. Müsteşarlıkça yüzseksen (180) güne kadar uzatılabilir ve uzatma keyfiyeti Müs
teşarlıkça ilgili meslek kuruluşuna ve ilgili Kambiyo Müdürlüğüne bildirilir (Not: Di
ğer müteferrik bazı hükümler Yönetmeliğin 46-48'nci maddelerinde belirlenmiştir.) 

GEÇİCİ İHRACAT 

Geçici ihracat; az veya çok işçilik görmek üzere veya diğer nedenlerle yabancı ül
kelere mamul, yarı işlenmiş veya hammaddeler ile ambalajlanacak mamullerin. Ha
zine ve Dışticaret Müsteşarlığının izni ile geçici olarak ihracıdır 

Geçici ihracatta aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde müsaade edilir; 

a) İhracat yönetmeliğine ekli (Ek:5) listede yer alan maddelerin yur t dışında işlen
mek üzere geçici ihracına dair müracaatlar, örneği Yönetmeliğe ekli (Ek:10) bir ta
lepname ile ve Yönetmeliğin 50-56'ncı maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesin
de Müsteşarlığa yapılır bu talepler Müsteşarlıkça sonuçlandırılır 



b) İhracat Yönetmeliğine ekli (Ek:5) listede yer almayan ham ve yarrmamul mad
delerin şurt dışında işlenmek veya ambalajlanmak üzere geçici ihracına dair müra
caatlar, örneği Yönetmeliğe ekli (Ek:11) bir talepname ve geçici ihraç talebinin ge
rekçesi ile birlikte Müsteşarlığa yapılır Bu talepler gerektiğinde ilgili kuruluşların gö
rüşü alınarak Müsteşarlıkça sonuçlandırılır 

c) Dolu film, video bant ve slaytların geçici ihracına, bunların yurt dışına gönderil
mesinde bir sakınca bulunmadığına dair Film Gösterme İzin Belgesi ile film sahibi 
firmanın muvafakat yazısı ve yurt dışındaki alıcı firma ile yapılan anlaşmaya dayanı
larak Müsteşarlıkça izin verilir 

Bu tür geçici ihracatta geçici ihraç süresi altı (6) ay olup, gösterme veya kullanma 
süresi karşılığı dövizlerin bu sürenin bitiminden itibaren üç (3) ay içinde yurda geti
rilmesi gerekir bu konudaki ek süre talepleri Müsteşarlıkça incelenir 

d) Kıymetli tablo veya diğer sanat eserlerinin geçici İhracına ait taleplerde, bunla
rın altı ay içinde aynen veya karşılığı dövizlerin yurda getirileceğine dair taahhütna
me alınarak müsteşarlıkça izin verilir 

Kıymetli tablo veya diğer eserlerinin geçici ihracı sırasında gerektiğinde Müste
şarlıkça Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşü alınır 

e) Yurt dışında iş alan müteahhit firmaların, bu işlerinde kullanmak üzere makina, 
demirbaş ve teçhizatın geçici ihracına Müsteşarlıkça izin verilir Başvurularda iş ile 
ilgili bilgiler (İşveren, konusu, tutarı, başlama ve bitiş tarihi gibi) detaylı olarak belir
tilir Bu tür geçici ihracatta; ihraç ve geri getirme süreleri ile ek süreler talebin nite
liğine göre Müsteşarlıkça tespit edilir Mezkûr geçici ihracatta, geçici ihracata konu 
malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi halinde, bedellerinin 
verilen süre veya ek süre bitiminden itibaren üç (3) ay içinde yurda getirilmesi gere
kir 

f) Geri getirilmek kaydıyla dışarıya gönderilecek ticari olmayan eşya ile geçici ola
rak yabancı ülkelere gidecek olan Türkiye'deki kişiler tarafından (Yabancı elçilik men
supları ile bunlar gibi işleme tabi olanlar hariç) beraberlerinde götürülmek isteni
len şahsi binek otomobilleri, motosiklet ve diğer taşıtların yurt dışına çıkarılmasına, 
fabrika veya müesseselerin demirbaş makina ve cihazlarının kontrol, ayarlama ve 
tamir gibi sebeplerle geçici olarak ihracına ilişkin talepler, eşyanın Gümrük Kanununda 
belirtilen süre bitiminde aynen geri getirileceğine dair taahhütname ile birlikte ilgi
li gümrük idarelerine yapılır Geçici ihraç işlemini müteakip ilgili gümrük idareleri 
sözkonusu taahhütnameleri en geç on (10) gün içinde Kambiyo Müdürlüğüne gön
derirler Bu konudaki ek süre talepleri Kambiyo Müdürlüğünve incelenip sonuçlan
dırılır 

Ancak, değerleri dörtyüzbin (400.000) Türk Lirasını aşmayan bu tür eşyanın geçici 
İhracına taahhütname aranmaksızın Gümrük İdarelerince izin verilebilir 

Yukarıda belirtilen ve (f) bendi dışında kalan geçici ihraç müracaatlarından. Müs
teşarlıkça incelenerek uygun görülecek talepler için düzenlenecek geçici ihraç mü
saadelerinin bir (1) örneği talep sahibine, bir (1) örneği ilgili Gümrük İdaresine, bir 
(1) örneği de ilgili Kambiyo Müdürlüğüne gönderilir 



BEDELİ TÜRKİYE'DE PEŞİN DÖVİZLE ÖDENEN MALLARIN İHRACI: 

(Yön.MCl.58): 

Yurt dışından getirildiği tevsik edilen döviz karşılığı mal ihracı malın özelliğine gö
re lisans, tescil veya serbest ihracat esasları çerçevesinde gerçekleştirilir 

İhracat Yönetmeliği'nin 58'nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden bu konudaki 
düzenleme Merkez Bankası tarafından yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yapılan düzenlemeye göre, Türkiye'de peşin 
dövizle ödenmiş olan malların ihracı aşağıda belirtilen esaslara bağlıdır; 

a) Merkez Bankası'nca alım-satımı konvertibl dövizler, yapılacak ihracat bedeli ola
rak yurda getirilerek Türkiye'deki yetkili bankalarda Türk lirası'na çevrilebilir 

İhracat bedeli dövizler; yetkili bankalar aracılığı ile havale ve yurt içinde mukim 
ihracatçı veya ihracatçı adına hareket eden üçüncü şahıslar veya yurt dışında mu
kim şahıslarca çek (seyyah çeki dahil) veya efektif olarak getirilebilir 

b) Mezkûr kişilerin beraberlerinde getirdikleri efektiflerin yurda giriş sırasında güm
rüklerce pasaporlarına kayıt veya gümrük idarelerince düzenlenen bir yazı ile dek
larasyonlarının sağlanmış bulunması gerekir 

Ayrıca; 

aa) Yurt içinde mukim veya ihracatçı adına hareket eden üçüncü şahısların bera
berlerinde getirdikleri efektifleri malın ihraç tarihinden önce yetkili bankaya sat
ması ve 

bb) ihracatçı adına hareket eden yurt içinde mukim üçüncü şahıslarca efektif ge
tirilebilmesi için, mezkûr kişilerin yurda giriş tarihinden önce düzenlenmiş (noter 
veya konsolosluklarca olabilir) bir resmi belge ile ihracatçı adına hareket etmeye yetkili 
kalınmış bulunmaları 

zorunludur 
Bedeli bu şekilde peşin ödenmiş bulunan malların ihracatı, ihracat Yönetmeliği

nin lisans, tescil veya serbest ihracat esasları çerçevesinde, dövizi gönderen veya ge
tiren hariçte mukim şahıslar ile mezkûr ve dövizleri beraberlerinde getiren yurt içinde 
mukim ihracatçı veya ihracatçı adına hareket eden üçüncü şahısların beyan edecekleri 
hariçte mukim özel veya tüzel kişiler adına yapılabilir Ancak, ihraç konusu mal mik
tarının en az ticari geleneğe uygun olması aranır. 

c) döviz alışını yapacak yetkili bankalar yukarıdaki hususlara ilaveten, dövizlerin 
hangi firma adına ve ne kadar süre ile getirildiğini ve ihracatın hangi firmaya yapı
lacağını döviz alışından önce tesbit edecekler ve müteakiben düzenleyecekleri dö
viz alım belgelerinde, gelen dövizlerin, yapılacak ihracat bedeli olduğunu, havale, çek, 
seyyah çeki veya efektif şeklinde geldiğini göstereceklerdir (İhracat bedelinin efek
tif olarak gelmiş olması halinde, dövizi satan kişinin pasaport numarası, pasapor
tun verildiği yer, adı ve soyadı ile adresinin ve Türkiye'ye son girişinin de döviz alım 



belgeleri üzerine yazılması gerekmektedir.) 
d) Bu tür satışlarda Gümrük İdareleri döviz alım belgesine istinaden işlem yapar

lar. 

e) Bedeli Türkiye'de peşin dövizle (havale, çek, seyyah çeki, efektif dahil) ödenmiş 
malların ihracatının gerçekleştirilmediği veya sözleşmenin feshedildiği hallerde, alı
şı yapılmış dövizlerin yetkili bankalarca transfer edilmesi mümkün bulunmaktadır 

BEDELSİZ İHRACAT 
(YÖnt .Md . 59-62) 

Bede ls iz T i c a r i i h r a c a t : 

ihracat Yönetmeliği'nin 59'uncu maddesine göre, kamu ve özel sektör ihracatçı-
larınca ticari amaçla bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştin 

a) Miktarı ticari teamüllere uygun numune ve/veya mallar 
b) Ticari teamüllere uygun hediyeler, 
c) Reklâm eşyası, 
d) ihracatı yapılmış mallann bedelsiz gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun 

parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yeni
lenmesi gereken parçaları. 

M ü r a c a a t Şekl i : 

özel ve kamu sektörü ihracatçılarının. Yönetmeliğin 59'uncu maddesinde sayılan 
ticari malları bedelsiz ihraç etmeleri için müracaatlarını aşağıda belirtilen mercile
re yapmaları gerekmektedir 

a) Posta ve çıkış gümrüklerince sonuçlandırılacak işlemler; 

— Değeri ikiyüzbin (200.000.-) Türk Lirasını aşmayan Ticari nitelik taşıyan eşyanın 
(veya eşyaların) bedelsiz ihraç talepleri, herhangi bir merciin iznine gerek olmadan, 
ihracatçının beyanına dayanılarak Posta ve Çıkış Gümrüklerince tekemmül ettirilir 

— Değeri ikiyüzbin (200.000.-) bir milyon (1.000.000.-) T L arasında kalan ticari nite
lik taşıyan eşyanın (veya eşyaların) bedelsiz iharcı için, özel ve kamu sektör ihracatçı
ları (Ek:12) bedelsiz ticari ihracat talepnamesi ile doğrudan doğruya Gümrük Baş Mü
dürlüklerine müracaat ederler Bu müracaat üzerine, herhangi bir mercii veya ma
kamın onayı aranmaksızın, ihracat işlemleri Gümrük İdarelerince tekemmül ettirilir 

b) Meslek Kuruluşlarınca Sonuçlandırılacak İşlemler 

— Değeri birmilyon (1.000.000.-) ikimilyon (2.000.000.-) T L arasında kalan ticari ni
telikteki eşyanın (veya eşyaların) bedelsiz ihracı için ihracatçılar (Ek:12) bedelsiz ticari 
ihracat talepnamesinden iki (2) örnek doldurarak bağlı bulundukları meslek kurulu
şuna müracaat ederler Talebin uygun görülmesi halinde bir nüsha talepname ilgili 
meslek kuruluşunca onaylanıp ihracatçıya iade edilir (Meslek kuruluşları onayladık
ları bedelsiz ihraç talepnamelerinin detaylı bir listesini her alın son günü bir yazı 
ekinde Müsteşarlığa gönderirler.) 



Bedelsiz ihracat işlemleri meslek kuruluşlarınca tasdikli beyannamelere istinaden 
Cümrük İdarelerince tekemmül ettirilir. 

c) Müsteşarlıkça Sonuçlandırılacak İşlemler-

— Değeri ikimilyon (2.000.000.-) TL.'nı aşan bedelsiz ihracat talepledi, bu bedelsiz 
ihracatı gerektiren nedenleri belirten ve (Ek:12) bedelsiz ihraç talepnamesinde yer 
alan bilgileri ihtiva eden bir dilekçe ile doğrudan doğruya Müsteşarlığa yapılır Müs
teşarlık bu taleplerin incelenmesi sırasında gerekli ek bilgi ve belgeleri talep edebi
l ir 

Talebin incelenip uygun görülmesi halinde durum ilgili Cümrük İdaresine ve ihra
catçıya bildirilir 

(b) ve (c) bentlerine göre yapılan bedelsiz ticari ihracatta ihraç süresi onay tarihin
den itibaren doksan (90) gündür Bu süre ihracatçının talebi üzerine Müsteşarlıkça 
uzatılabilir 

T i c a r i O l m a y a n Bede ls iz i h r a c a t : 

Ticari olmayan bedelsiz ihracat aşağıdaki esasları tabidir 

a) Yabancı turistlerin, Türkiye'de çalışan yabancıların yur t dışına gönderecekleri 
veya götürecekleri eşyalar ile hane nakli suretiyle yur t dışına gidecek veya yerleşe
cek Türk vatandaşlarının gönderecekleri veya götürecekleri eşyalar 

— Yabancı misyon mensuplarının (Yabancı misyon mensubu olduklarının Dışişleri 
Bakanlığınca onaylanması şartıyla) görevlerinin bitiminde gönderecekleri veya gö
türecekleri eşyaların bedelsiz ihracına döviz bozdurulup bozdurulmadığına bakıl
maksızın doğrudan gümrük idarelerince, 

. — Türkiye'de çalışan yabancıların ve yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek ve
ya yerleşecek Türk vatandaşlarının bu durumlarının Kambiyo Müdürlüklerince bel
gelenmesi şartıyla ve bu mercilerin yazılarına dayanılarak gönderecekleri veya gö
türecekleri eşyaların bedelsiz ihracına Cümrük İdarelerince, 

— Daimi veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin yurt dışına atan
dıklarına dair resmi belgeyi gümrük idarelerine ibraz etmeleri şartıyla gönderecek
leri veya götürecekleri eşyaların bedelsiz ihracına doğrudan Cümrük İdarelerince, 

— Yabancı turistlerin, değerine ve döviz bozdurulup bozdurulmadığına bakılmak
sızın, Türkiye'de satın aldıkları, yurt dışına çıkartılması yasaklanan veya özel izine 
tabi olan mallar dışındaki şahsi, ailevi, mesleki ve turistik nitelikteki eşyalar ile top
lam değeri üçbin (3.000.-) ABD Dolarını aşmayan kıymetli maden, kıymetli taş ve 
kıymetli eşyaları (kıymetli maden, kıymetli taş ve kıymetli eşyaların toplam değeri
nin üçbin (3.000.-) ABD Dolarını aşması halinde, aşan kısım için Türkiye'de bir banka
da döviz bozdurulduğunun tevsiki kaydıyle) beraberlerinde götürmelerine doğru
dan Cümrük İdarelerince izin verilir 



b) Kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerin yur t dışına bedelsiz olarak yolla
yacaklar gayri ticari mahiyetteki hediye ve eşyaların değeri ikiyüzbin (200.000.-) TL'nı 
aşmadığı takdirde; bu eşya veya hediyelerin ihracına Posta ve Çıkış Cümrüklerince 
İzin verilir. 

değeri ikiyüzbin (200.000.-) ikimilyon (2.000.000.-) T L arasındaki gayri ticari mahi
yetteki hediye ve eşyaların bedelsiz ihracı için ilgili Kambiyo Müdürlüklerinden izin 
alınması gerekir. 

c) Yukandaki belirtilen mallar dışında kalan gayri ticari bedelsiz ihraç talepleri Müs
teşarlıkça incelenip sonuçlandırılır. 

Y U R T DIŞINDA İ N Ş A A T , TESİSAT V E M O N T A J İŞLERİ 
A L A N MÜTEAHHİTLERİN Y A P A C A Ğ I İ H R A C A T : 

(YÖnt.Md.63-65) 

ihracat Yönetmeliğinin 65'ncü maddesi uyarınca; yurt dışında inşaat, tesisat ve 
montaj işi alan müteahhitlerin, makina, teçhizat, inşaat malzemeleri ve işçilerinin 
ihtiyacı olan tüketim maddelerinin ihracatı için, müteahhit firmalar bir dilekçe ekinde 
yurt dışında işe alındığını gösterir belgelerle birlikte ihraç edilecek malların cins, mik
tar ve konvertibl bir döviz cinsinden değerini belirten beş (5) örnek liste ile Müste
şarlığa müracaat ederler. 

Uygun görülen talepler için Müsteşarlıkça düzenlenecek ihraç müsaadesinin aslı 
ilgili Gümrük İdaresine, birer sureti de ilgili Kambiyo Müdürlüğüne ve firmaya gön
derilir, (ihraç müsaadelerinin kullanılma süresi taşıdıkları tarihten itibaren 90 gün
dür.) 

Bu tür ihracatta "İhracat Belgesi" veya "İhracat Belgesi ve Ruhsatnamesi" aran
maz. 

Gümrük İdareleri, Müsteşarlıkça verilen ihraç müsaadelerine dayanarak ve ilgili-
. nin ihracata aracılık edecek banka ve şubesini beyan etmesi üzerine ihracata izin 
verirler. (Gümrük İdareleri, gümrük çıkış beyannamesinin kapatılışını müteakip; bir 
(1) örnek gümrük çıkış beyannamesini ilgilinin beyan ettiği banka şubesine yollar, 
iki (2) örneğini de ilgiliye verirler.) 

I 

Bu tür ihracatta dövizin yurda getirilme süresi bir yıldır. 

REEKSPORT V E TRANSİT T İCARET 
(YÖn.Md.66-77) 

R e e k s p o r t : 

Reeksport; Diğer ülkelerden yurda ithal edilen malların daha sonra yurt dışına 
ihraç edilmesidir. (Diğer bir ifadeyle Reeksport; yabancı menşeli mallann, ihraç edil
mek kaydıyla, Türkiye'ye getirilip millileytirilmeyl müteakip yeniden ihraç edilmesi 
işlemine denilmektedir.) 

Ülkemizde Reeksport uygulamasına ilk defa 20.6.1980 gün ve 8/1151 sayılı Ka
rarname ile başlamıştır. 



Yürürlükteki İhracat Yönetmeliği'nin 66'ncı maddesi uyarınca Reeksporta ilişkin 
işlemler aşağıdaki şekilde yapılmaktadır; 

a) İhracatçının müracaatı üzerine, yetkili banka tarafından onaylanan beş (5) nüs
ha beyannameden (Ek:13) dört (4) nüshası banka tarafından ihracatçıyş iade edilir. 

b) İhracatçı Müsteşarlığa yapılacak müracaatında dört (4) nüsha beyannameye 
satın alma ve satış sözleşmelerinin (kontrat, mektup, akreditif mektubu, telgraf 
veya teleks) asıllarını veya tasdikli örnekleri ile tercümelerini ekler. Uygun görülen 
talepler Müsteşarlıkça onaylanarak, onaylı üç (3) örnek beyanname ihracatçıya ia
de edilir. 

c) İlgili gümrüklerce bu beyannameye istinaden reeksport konusu mal ve eşya
nın giriş ve çıkışına için verilir. 

d) Giriş ve çıkış işleminin tamamlanmasını izleyen on (10) gün içinde bu hususta 
üzerine giriş gümrüğü-çıkış gümrüğü ve sınır gümrüğü şerh düşülmüş beyanna
menin iki (2) nüshası ihracatçı tarafından yetkili aracı bankaya tevdi edilir. Malların 
deniz ve hava yolu ile ihraç edilmesi halinde ayrıca sınır gümrüğü tasdiki aranmaz. 

(Not: Reeksport muamelelerine ilişkin olarak yurt dışına açılacak akreditifler, it
halâtçı tarafından Türk Bankalarına gönderilen konvertibl dövizlerle Türk Bankala
rı veya yur t dışındaki muhabirleri nezdinde oluşturulan bir depo hesabına veya gayri 
kabili rücu ihracat akreditifine istinaden eder.) 

T r a n s i t T i c a r e t : 

Transit Ticaret; Türkiye'ye net döviz sağlanması kaydıyla, kendi kaynaklarımız
dan döviz tahsis edilerek veya döviz tahsis edilmeksizin satın alınan yabancı men
şeli malların transit olarak veya doğrudan doğruya başka bir ülkeye satılmasıdır. 

İhracat Yönetmeliği'nin 67'nci maddesine göre, transit ticaret aşağıdaki esaslar 
dahilinde yapılmaktadır: 

a) Önceden döviz tahsisi suretiyle, 
b) Mahsup suretiyle, 
c) Net döviz girdisinin beyanı suretiyle. 

Bu şekilde transit ticaret yapmak isteyen ilgilinin, transit ticaret beyannamesin
den yani İhracat Yönetmeliğinin 14 numaralı Ek'indeki beyannameden beş (5) nüs
ha doldurarak Müsteşarlığa müracaat etmesi gerekmektedir. Talebin Müsteşarlık
ça uygun görülmesi halinde onaylanarak, beyannamenin aslı ilgiliye, onaylı birer su
reti ise bilgi ve gereğinin yapılması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ilgi
linin yetkili bankasına gönderilir. 

M a h s u p S u r e t i y l e T r a n s i t T i c a r e t : 
Bu şekilde transit ticaret yapmak isteyen ilgili, akreditif gelmeden veya geldik

ten sonra beş (5) nüsha transit ticaret beyannamesini doldurarak Müsteşarlığa mü
racaat eder. alebin uygun görülmesi ve Müsteşarlıkça onaylanması halinde. 



beyannamenin aslı ilgiliye, onaylı birer sureti İse T. Cumhuriyet Merkez Bankası İle 
ilgilinin yetkili bankasına gönderilir. 

Net Döviz Girdisinin Beyanı Suretiyle Transit Ticaret: 

İlgilinin, net döviz girdisini sağlayıp bunun yurt içinde yetkili bir bankaca satın 
alınmasını teminen düzenleyeceği beş (5) nüsha transit ticaret beyannamesiyle Müs
teşarlığa müracaat etmesi ve talebin Müsteşarlıkça uygun görülerek onaylanması 
halinde, onaylı beyannamenin asli ilgiliye, birer sureti ise T. Cumhuriyet Merkez Ban
kası ile ilgilinin yetkili bankasına gönderilir. 

Transit Ticaret için Müsteşarlığa yapılacak müracaatlarda beş (5) nüsha transit 
ticaret beyannamesi ile birlikte satın alma ve satış sözleşmelerinin (kontrat, mek
tup, akreditif mektubu, telgraf veya teleks) asıllannın veya tasdikli örneklerinin ter-
cümeleriyle birlikte tevdi edilmesi gerekmektedir. 

Transit ticaret tescil beyannameleri onay tarihinden itibaren ithalât için 90 gün, 
ihracat için ise 120 gün geçerlidir. 

Reeksport ve transit ticaret konusu mal ve eşya İthalât için 90 gün, ihracat için 
ise 120 gün geçerlidir. 

Reeskont ve transit ticaret konusu mal ve eşya İthalât Rejiminde belirtilen liste
lerdeki sınırlamalar tabi olmayıp, bu tür işlemlerde İthalât Rejiminde öngörülen te
minatlar aranmaz ve Toplu Konut Fonu'na herhangi bir kesinti yapılmaz. Yurda gi
rişi ve çıkışı yapılan reeksport ve transit konusu mallar için gümrük mevzuatında 
öngörülen vergi, resim ve harçlar ile teminatlar aranmaz. 

Reeksport ve transit ticaret işlemleri konvertibl döviz ile yapılır. 

K İ T A P , G A Z E T E , MECMUA v e PUL İHRACI 

Ticari amaçla yurt dışına gönderilecek kitap, gazete, mecmua ve benzeri matbu
alarla pulların ihracına Gümrük veya PTT İdareleri tarafından izin verilir. Bu İdare
lerce düzenlenen çıkış beyannameleri veya benzeri belgelerin birer örneği ilgili Kam
biyo Müdürlüğüne gönderilir. Bu konu ile ilgili sair hükümler İhracat Yönetmeliği
nin 78'nci maddesinde açık bir şekilde ifade edilmiştir. 

ULUSLARARASI F U A R VE SERGİLERE K A T I L M A 

Uluslararası fuar ve sergiler ile haftalara iştirak edecek kamu ve özel sektörVirma 
ve kuruluşlarının yur t dışına bedelli veya bedelsiz olarak mal göndermelerine dair 
esas ve usuller İhracat Yönetmeliği'nin 79-ornci maddelerinde hükme bağlanmış
tır. : 



İ H R A C A T T A K A M B İ Y O MUAMELELERİ 
ARACI B A N K A L A R I N ROLÜ 

A T İ L L A M A C U N 

Türkiye İş Bankası 
Dışişler Müdür Yardımcısı 

27.5.1986 



İ H R A C A T T A KAMBİYO MUAMELELERİ VE A R A C I BANKALARİN ROLÜ 

29.12.1983 tarihinden başlayaral< l<ambiyo mevzuatında liberasyon başlamış, bu 
hareketle dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi ve bürokrasinin kaldırılması özel
likle de ihracatın artırılması amaçlanmış, daha önce mevzuat karmaşası ve detay 
çokluğu nedeniyle öğrenilmesi güç ve hata korkusuyla ürkeklik yaratan kambiyo 
işlemleri artık nisbeten kolay ve anlaşılır bir hale gelmiştir. Ülkemiz ekonomisi güç
lendikçe bu düzenlemelerin de giderek azalacağı tabiidir ve dileğimizdir. 

A ) İ H R A C A T L A İLGİLİ M E V Z U A T 

İhracatla ilgili kambiyo işlemleri aşağıdaki mevzuat çerçevesinde yürütülmekte
dir; 

— 1567 sayılı T.P.K.K.K. 
— 30 sayılı Karar (7.7.1984 tarih, 18451 sayılı Resmi Gazete) 
— 30 Sayılı Karara ilişkin 84/30-1 sayılı Tebliğ (7.7.1984 tarih, 18451 sayılı R.C. ve 

bu tebliğe ilişkin T.C.M.B. İader Merkezinin 1/A sayılı genelgesi 
— 1985 yılı ihracat rejimi kararı (15.12.84/18606 R.C.) ve İhracat Rejimi Kararına 

ek karar (26.12.1985/18970 sayılı R.C.) 
— 1985 yılı ihracat yönetmeliği 29.12.1984/18620 R.C.) ve İhracat Yönetmeliğine 

ek yönetmelik (18970 sayılı R.C.) 
1986 yılı ihracatı teşvik kararı (26.12.1985/18970 sayılı R.C.) ve 1.6.86'dan geçerli 

ihracatı teşvik tebliği (7.4.1986/19071 R.C.) (85/2 İhracatı Teşvik Tebliği 
31.12.1984/18622 R.C. ve 86/2 İhr. Teşvik Kararı 1.6.86'dan geçerli 7.4.1986/19071 
R.C.) 

— Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığı ve T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi'nin muh
telif talimatları 

— Cümrük Kanunu 

B) MERİ İHRACAT M E V Z U A T I N I N FELSEFESİ 

İhracat rejimi kararının 1. maddesinde; 

"Hiçbir görevli görev yapmak gerekçesi ile ihracatçının faaliyetlerini engelleyemez" 
denilerek gereksiz bürokratik engellerin kaldırılması, bürokrasinin formaliteleri as
gariye indiren bir tutum içinde çalışması hedeflenmektedir. Öte yandan, ihracatın
dan destekleme ve fiyat istikrar primi kesintisi yapılan malların ihracatı dışındaki 
ihracatta dövizlerin yurda getirilmesi yükümlülüğü tamamıyla ihracatçıya yüklen
miş, gerek ihracat gerek diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunanlara güven 
duygusu beslenmesi temel prensip olarak kabul edilerek bunlara insiyatif kullan
ma, serbestçe karar verme ve sözleşme yapma olanağı tanınmıştır. 

C) İ H R A C A T ŞEKİL V E Ş A R T L A R I 

İhracat yönetmeliğinde, ihracat edilecek mal veya ihracatın yapılış şekli göz önünde 
tutularak bazı esaslar konulmuştur. Bunlar; 

1- Müsteşarlığın iznine bağlı ihracât (Transit Ticaret ve reeksport, Ceçici ihracat, 
alivre ihracat gibi) 



2- Lisansa bağlı ihracat (Yönetmeliğe ekli lisansa bağlı mallar listesindeki malların 
ihracı lisansa tabidir. Pirinç, yağlı tohumlar, canlı hayvan, afyon gibi) 

3- Tescile bağlı ihracat (Kredili ihracat, konsinyasyon veya müşterek hesap yoluy
la ihracat gibi) 

Müsteşarlık, 

a) Çalışma konularına giren mallar için ihracatçı birlikleri, 

b) Birliklerin çalışma konusu dışındaki mallar için Odalar 

olmak üzere meslek kuruluşlarını lisans ve tescil vermekle görevlendirebilir. 

4- Serbest ihracat 

Yetkili bankalar, serbest ihracat beyannameleri üzerinde fiili ihraçtan sonra, 
a) Lehe fiat farkları, 
b) Ödeme şekillerinin kısmen veya tamamen akreditif, prefinansman veya öde

meye çevrilmesi, 
c) Alıcı ve/veya komisyoncu değişikliği, ' 
d) Çapraz kurlar dikkate alınarak beyannamedeki döviz cinsi değişikliği, 
e) Ülke değişikliği 

yapmaya yetkili kılınmışlardır. Belirtilen bu konular dışındaki değişiklik talepleri ilgi
li meslek kuruluşuna yapılır. Meslek kuruluşunun görüşü ile birlikte Müsteşarlıkça 
değerlendirilir. 

D) B A N K A L A R I N İ H R A C A T T A ROLÜ 

Bankaların ihracattaki temel rolü aracılık olmaktadır. Esas itibariyle ihracat be
dellerinin ödenmesinin yanısıra, belgelerin alıcıya ulaştırılması, belirgin roldür an
cak, daha ender olmakla birlikte bankaların firmalara yol gösterdikleri, bilgi sağla
dıkları, kısaca danışmanlık yaptıkları da olmaktadır. 

1 -F i i l i i h r a c a t t a n ö n c e 

Bankaların fiili ihracattan önce akreditif hali hariç işlem bazından yaptıkları faz
laca bir iş bulunmamaktadır. Ancak ihracatçının talebi üzerine bilgi vermek veya 
yol göstermek suretiyle yardımcı olmaları söz konusudur. Akreditif halinde ise ih
racatçı lehine gelen akreditifi ihbar eder ve dikkat edilmesi gereken hususları belir
tirler. Yine, akreditif şartlarında yapılan değişiklikleri ihracatçıya bildirirler. 

2- Fi i l i İ h r a c a t t a n s o n r a : 

Bankaların önemli rolü fiili ihracattan sonra başlamaktadır. Mevzuat destekle
meye tabi malların ihracı hariç, diğer işlemlerinde dövizlerin yurda getirilmesini iz
lemekle görevlendirmiştir Fiili ihracatı takiben gümrüklerce, gümrük çıkış beyan
namesi ve serbest ihracat beyannamesinin birer nüshaları aracı bankaya gönderi-
lin Bu arada ihracatla ilgili vesaik de ihracatçı tarafından bedelinin tahsili için aracı 



bankaya verilir ve aracı bankaca alıcının bulunduğu yerdeki muhabir bankaya gön
derilir. Özet olarak bankalar, fiili ihraçtan sonra vesaikin kendilerine ibrazından baş
layıp mal bedelinin tahsili ve ihracat taahhüt hesabının kapatılmasına kadar aracı
lık fonksiyonlarını yerine getirirken işlemlerin mevzuata uygunluğunu sağlamaya 
çalışırlar. 

Bundan sonra anlatılacak olanların tümü ihracat sonrası döneme ilişkin olacağın
dan, 84/30-1 Tebliğ ve TCMB 1/A genelgesinin ihracata ilişkin hükümlerine bir göz 
atmak ve sonra ihracatta ödeme şekillerini teker teker incelemek yararlı olacaktır. 

a) Gene l B i lg i l e r : 

7.7.1984 tarihii Resmi Gazetede yayımlanan 84/30-1 Tebliğin ihracatla ilgili hük
mü aşağıda verilmiştin . 

"Türkiye'den ihracat, ihracat Rejimi Kararı, İhracat Yönetmelikleri ve Tebliğleri 
ile bu konuda verilecek talimatlar ve ihracatçı ile alıcı arasındaki anlaşmalara uy
gun olarak yürütülür. 

Kambiyo işlemlerine ilişkin hususlar, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
ki Kararlar ve bu Kararlara ilişkin tebliğler çerçevesinde yapılır. 

Akreditif ve vesaik mukabili ödeme şekilli veya vesaikin bedelsiz teslimi yoluyla 
yapılan ihracatta, konsinyasyon ve müşterek hesap yoluyla yapılan ihracatta ulus
lararası sergi ve fuarlar ile Türk ihraç ürünleri sergilerinde ve Türk haftalarındaki 
mal satışlarında, yurt içinde ve dışında serbest bölge ve gümrüksüz antrepolardan 
yapılan ihracatta, önceden döviz tahsisi suretiyle yapılan transit ticarette kesin sa
tışı müteakip yurt dışında işlem gördükten sonra alıcısına teslim edilen malların ih
racı ile geçici olarak ihraç edilen malların kesin olarak ihracında mal bedellerinin 
en az % 80'inin, kredili ihracatta, iki yıla kadar vadeli satışlarda FOB bedelin % 
10'unun, üç yıla kadar vaden satışlarda ise FOB bedelinin % 20'sinin üç ay içinde, 
kitap, gazete, mecmua, pul ihracı ile yurt dışında iş yapan müteahhit firmalarca 
Bakanlıktan izin almak suretiyle yapılan ihracatta mal bedellerinin 1 yıl içinde. 

Kredili ihracatın peşinat dışında kalan kısmı kredili satış sözleşmesinde belirtilen 
süreler içinde, 

yurda getirilmesi ve bankalara satılması zorunludur. 

Bu sürelerin başlangıcı ve ihracatla ilgili diğer konulardaki usul ve şekle ait husus
lar Merkez Bankası'nca tesbit edilir. 

Her ihracat partisinde olmak üzere, bankalar 1.000.- ABD dolarını. Merkez Banka
sı 10.000.- ABD dolarını aşmamak üzere yurda getirilmesi zorunlu olap ihracat be
delinin % 10'una kadar açık olan hesaplarda döviz getirme yükümlülüğünü kısmen 
veya tamamen kaldırmaya belge aranması kaydıyla yetkilidir. 

Bu miktarların üzerindeki talepleri inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir." 

Yeni mevzuat çerçevesinde bankaların yükümlülüğü 84-30/1 Tebliğe ilişkin Mer-



kez Bankası'nın l/A sayılı genelgesinin "İhracata İlişkin Hükümleri" uyarınca aşağıda 
belirtilmiştin 

"Türkiye'den ihracat ihracat Rejimi Kararı ve Yönetmelikleri ile Türk Parası Kıy
metini Koruma Hakkındaki Kararlar ve bu Kararlara ilişkin tebliğler ve talimatlar ile 
bankacılık teamüllerine göre alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmalara uygun olarak ya
pılır." 

İhracat bedelleri aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilir: 

a. Peşin döviz, 
b. İhracat prefinansmanı, 
c. Akreditifli ödeme, 
d. Vesaik mukabili ödeme, 
e. Bedeli dövizler, yurda getirme süresi içinde getirilmek şartıyla mal mukabili 

ödeme. 

Ancak, Para Kredi Kurulu'nca ilan edilmiş veya edilecek tutarlarda Destekleme 
ve Fiyat İstikrar Fonu'na prim kesintisi yapılan majların ihracatının bankaların doğ
rudan aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve bankalarca, 

— Vesaikin ihracatçılara teslim edilmemesi, 

— Bedeli tahsil edilmeksizin veya tahsili garanti altına alınmaksızın muhabirlerce 
vesaikin alıcılara teslim edilmemesinin sağlanması 

zorunludur. Bu amaçla, yükleme belgeleri, deniz yolu ile nakliyatta Türkiye'deki, di
ğer tüm nakliyatta ise Türkiye'deki bankaca belirtilecek muhabir banka adına dü
zenlenecektir. 

Yukarıdaki genelgede tanımı yapılan mal mukabili ödeme ile ilgili olarak şu açıkla
manın yapılması yararlı görülmektedir. 

a) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na tabi olmayan malların dışsatımına ilişkin 
vesaik, dışsatımcının, 

— dövizin yurda getirilmesiyle ilgili herhangi bir süre belirtilmeksizin veya 
' ^ dövizin 5 ayın alündaki bir sürede getirileceğine ilişkin 

vereceği.talimat doğrultusunda muhabirimize bedelsiz teslim koşuluyla gönderile
cektir. 

Buna karşılık, desteklemeye tabi olmayan malların dışsatımına ilişkin vesaikin mal 
bedeli dövizin 3 aylık süreyi aşan bir tarihte yurda getirilmesi koşulunu içeren bir 
talimata dayanılarak muhabirimize bedelsiz teslim koşuluyla gönderilebilmesl müm
kün değildir. 

b) Öte yandan. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna tabi olan malların karşılığı 
dövizin yurda getirilmesinde, bundan böyle bankalar da dışsatımcılarla birlikte so
rumlu tutulmuşlardır. 



Bu nedenle, desteklemeye tabi bir malın dışsatımına ilişkin bir vesaikin bedelsiz 
teslim koşuluyla muhabirimize gönderilmesi mümkün değildir. 

Ancak, vesaik bedelinin ödenmesi veya ödeneceğinin muhabirimizce garanti edil
mesi halinde ilgili vesaikin alıcıya teslim ettirilmesinin mümkün olabileceği önemli 
gözönünde bulundurulmalıdır. 

T.C. Merkez Bankası İdare Merkezinin 

— 1 Ağustos 1984 ve 
- 5 Eylül 1984 

tarihli talimatları uyarınca, destekleme ve fiyat istikrar fonuna tabi bir malı yurt 
dışına sevk etmeden önce, dışsatımcıların, destekleme fon borcu tutarındaki, 

• Teminat mektubu 
• Devlet tahvili veya 
• Hazine bonosunu 

ilgili ihracatçı birliğine tevdi etmeleri gerekmektedir. 

İhracatçı birliğine hitaben düzenlenmiş teminat mektubunun geçerlilik süresi bu 
mektuba dayanılarak gümrükçe düzenlenen gümrük çıkış beyannamesinin arka yü
zünde kayıtlı yükleme bitiş tarihinden itibaren 3 üncü ayın sonunda sona erecek
tir. Dövizin yurda getirilme süresinin Bakanlıkça veya yetkili bankalarca uzatılması 
teminat mektubunun süresini uzatmayacaktır. 

Öte yandan, T.C. Merkez Bankası İdare Merkezinin 25 Ekim 1984 tarihli talimatı 
uyarınca, desteklemeye tabi ürünlere ilişkin primlerin ödenmesini garanti altına al
mak için dışsatıma yararına, 

• dövizlerin yurda getirilme süresi içinde koşulları arasında dışsatımı müteakip 
Türk Parasına çevrilmesine engel bulunmayan 

bir gayri kabili rücu akreditif açıldığının yetkili bankaca yazılı olarak bildirilmesi de 
yeterli görülmüştür. 

b ) i h r a c a t i ş l e m l e r i n d e D ö v i z G e t i r m e S ü r e l e r i v e Kur u y g u l a m a s ı : 

84-30/1 Tebliğ uyarınca yurt dışına ticari amaçlarla mal ihraç edenler, ihracat be
deli dövizlerin en az % 80'lni fiili ihraç tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yurda ge
tirmek ve bankalara satmak zorundadır. (Kredili İhracatta döviz getirme süresi ih
racat yönetmeliği ile düzenlenmiştir.) 

Ayrıca, T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi'nin 31 Ekim 1984 tarihli genelgesi uya
rınca, gümrük çıkış beyannamesindeki yükleme bitiş tarihinin 7 Şubat 1984 ve da
ha sonraki bir tarihi taşıması kaydıyla, Suriye, Mısır, Tunus, Cezayir ve Ürdün'e ger
çekleştirilen dışsatımda dövizin yurda getirilme süresi 5 ay olarak saptanmıştır. 

Ancak, ihraç bedeli dövizlerden getirilmesi zorunlu dövizlerin süresi içinde geti-



rilmemesi halinde, dövizin getirilmesinin zorunlu olduğu son gündeki döviz kuru 
üzerinden döviz alım işlemi yapılır. 

İhracata aracılık eden bankalar, ihracat bedeli dövizlerin yurda getirilmesinden 
sorumlu olmayıp, sadece getirilmesini izlerler, (Kredili ihracat ve Desteklemeye ta
bi malların dışsatımı hariç). 

ihracat Rejim ve Yönetmeliğinde aksine bir hüküm bulunmadığı hallerde ihracat 
bedeli dövizlerin % 80'inin fiili ihraç tarihinden itibaren 3 ay içinde yurda getiril
mesi gerekir. 

Döviz getirme süresinin bitiminden sonra süre dışında yurda getirilen ihracat be
deli ile ilgili dövizlerin; 

a. değer kazanması halinde alış işlemi cari alış kurundan yapılmakla beraber ihra
catçı firmaya döviz getirme süresinin son günündeki kurdan ödeme yapılacak ve 
aradaki fark nezdindeki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu hesabına alacak geçiril
mek üzere T.C. merkez Bankasına aktarılacaktır. 

b. Değer yitirmesi halinde alış işlemi cari alış kurundan yapılarak ihracatçı firma
ya ödenecektir. 

ihracatla ilgili dövizlerin süresi içinde yurda getirilmiş olsa dahi Türk Lirasına çev
rilmesi, süre dışında yapılmış ve bu.arada ilgili dövizin alış kuru değer yitirmişse dö
viz alışı cari kurdan hesaplanarak ihracatçı firmaya ödemenin düşük kurdan yapıla
cağı doğaldır. 

O S ü r e l e r i n H e s a p l a n m a s ı : 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 30 sayılı Kararla söz konusu Karar'a 
ek olarak yayımlanacak kararlarda ve bunlara ilişkin tebliğlerde hak doğurucu ve hak 
düşürücü ve uyulmaması aykırılık oluşturan sürelerin hesaplanmasında işlemin ya
pıldığı gün hesaba katılmaz. 

Ancak, hesaplanacak sürelerin son günü resmi tatile rastlarsa, süreler izleyen ilk 
iş günü çalışma saati sonunda biter. 

ca) Süreler gün olarak ifade edilmiş bulunduğu takdirde ilk gün (muamelenin ya
pıldığı gün) hesaba katılmaz. Günler ertesi günden hesaplanmaya başlanır ve süre 
son günün hıesai saati sonunda biter. 

cb) Süreler hafta olarak zikredildiği ahvalde, sürenin bitimi, müteakip haftaların 
ilk gününe tekabül eden günün mesai saati sonudur. 

cc) Süreler ay olarak gösterildiği takdirde sürenin bitimi nrıüteakip ayların mua
mele tarihine tekabül eden tarihteki günün mesai saati sonudur. O ayda muamele 
tarihine tekabül eden bir gün bulunmuyor ise sürenin bitimi ayın son günüdür. 

cd) Süreler yıl olarak tayin olunduğu takdirde ise sürenin bitimi, müteakip yılların 
muamelelerin yapıldığı ay ve tarihe tekabül eden ay ve tarihteki gQnün mesai saa
ti sonudur. 



Ayrıca, T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi'nin 13 Temnnuz 1984 tarihli talimatı 
uyarınca, dışsatımcılara dövizin yurda getirilme süresinin Bakanlıkça uzatılabilme 
olanağı getirilmiştir. 

Bakanlığın vereceği yazılı talimata dayanılarak süre dışında gelen dövize Bakanlı
ğın uygun göreceği bir kur uygulanabileceği gibi, önceden T.C. Merkez Bankasına 
devredilmiş kur farklarının da dışsatımcıya iadesi mümkün olabilecektir. 

E) ÖDEME ŞEKİLLERİ: 

Ödeme şekilleri, ihracatçılarımıza sağladıkları güvence sırasına göre aşağıda be
lirtilmiştin 

1. Peşin Ödeme ve Prefinansman 
2. Akreditif 
3. Tahsil Vesaiki 

1. Peşin Ödeme ve Prefinansman: 

Bu tür satış şeklinde, ihracatçı mal bedelini, malı sevketmeden önce tahsil etmek-
tedin Alıcı ise satıcıya güvendiği için malların şevkinden önce mal bedelini ödeye
rek ihracatçıya dış finansman sağlamaktadın 

a) Peşin ödeme: 

Peşin ödeme ile ilgili hükümler Yönetmeliğin 58. maddesi uyarınca Merkez Ban
kasının 25.2.1986 tarihli İ M sayılı talimatında yer almaktadın (25.2.86/19030 sayılı 
Resmi Gazete) 

İhracat bedeli peşin olarak havale çek, seyahat çeki ve efektif şeklinde ödenebilin 
Dövizlerin efektif olarak ithalatçı, ihracatçı veya bunları temsile yetkili kişilerce yurda 
getirilmesi gümrüklerde deklare edilmek kaydıyla mümkündün Temsile yetkili kişi
lerin, noter veya konsolosluklarca düzenlenmiş yetki belgelerini ve ayrıca deklaras
yon belgesini dövizlerin alışının yapıldığı sırada bankaya ibraz etmeleri gerekildin 

Döviz alım bordrosu üzerinde dövizlerin hangi ihracatçı adına geldiği, ithalatçı 
firma, dövizin peşin döviz olduğu, ne şekilde geldiği (çek-efektif) süresi, dövizlerin 
yetkili 3. kişilerce getirilmesi halinde bunların soyadı adresi, eğer efektif olarak ge
tirilmişse ayrıca pasaport numarası, pasaportun verildiği yer ve Türkiye'ye son gi
riş tarihi belirtilin 

Dövizi gönderenin muvafakati alınmak suretiyle ithalatçı değişikliği yapılması müm
kündün Yihe amirin muvafakati ile peşin dövizlerin iki ihracatçı arasında kısmen 
veya tamamen devri, kullanım süresi içinde kalmak ve 1 defa yapılmak kaydıyla 
mümkündün 

— Peşin döviz karşılığı ihracatın 1 yıl içinde yapılması gerekildin Ek süre verilmez 
ve mahrece iade yapılamaz. Sürenin 1 yıldan kısa olması halinde 1 yıla kadar süre 
uzatımı işlemleri bankalarca yapılın 



— Peşin dövizlerden Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna tabi malların ihracında 
kesilen primler dışında herhangi bir kesinti yapılmaz. 

— Peşin dövizlerin ihracatçı adına açılacak döviz tevdiat hesaplanna alınması müm
kün değildir. ANcak, ithalatçı adına hesap girişlerinin yurt dışından geldiğinintevsi-
ki kaydıyla DTH açılması ve buradan peşin döviz alışı yapılması mümkündür. 

— Fındık ihracı amacıyla peşin döviz getirilmesi halinde döviz alım belgesine bu 
hususun açıkça yazılması gerekmektedir. Zira başka mal ihracı amacıyla getirilen 
peşin döviz karşılığında fındık ihracı mümkün bulunmamaktadır. 

— Peşin dövizler için bankalarca garanti verilmesi mümkün değildir. 

— Peşin döviz karşılığı ihracatta gümrüklerce döviz alım belgesi arkasına C.Ç.B. 
tarih numara ve meblağı kaydedilecektir. 

— Akreditiflerden peşin ödeme için verilen kısım için (Red-Clause) akreditif tali
matlarına uyulacaktır. 

b) Prefinansman Kredileri: 

Merkez Bankası'nın 26 Ocak 1984 tarihli talimatına göre; 

— mal ve hizmet ihracı için 
— en çok 1 yıla kadar 
— faizi taraflar arasında serbestçe belirlenmek suretiyle 
— bankaların garantisi koşulu aranmaksızın 
— Merkez Bankasınca alım-satım konusu yapılan dövizlerle 

prefinansman kredisi alınabilir. 

Faiz, prefinansman kredisi vadesine kadar değiştirilmeden (sabit) uygulanabile
ceği gibi,aylık üç aylık değişken olarak da belirlenebilir. Faizler bankacılık teamülleri 
çerçevesinde ve döviz kaybına meydan verilmemesi koşuluyla taraflar arasında ser
bestçe belirlenir. 

— Yurda getirilen prefinansman dövizleri ile dışsatıma adına bir döviz tevdiat 
hesabı açılması ve bu hesaptan zaman zaman alış yapılması mümkün değildir. Pre
finansman dövizlerinin tümünün bir defada alışı yapılacaktır. 

— Prefinansman dövizlerine ilişkin dışsatımın en çok 1 yıl sonunda gerçekleştiril
mesi esastır. Bir yıldan daha kısa süreli prefinansman-dövizlerinde, 1 yıla dek uzat
ma işlemi Bankamızca re'sen yapılabilecektir. 

13 Şubat 1985 (dahil) tarihinden sonra alışı yapılan prefinansman işlemlerinde, 
firmaların 1 yıldan sonraki ek süre istemleri yerine getirilmeyecektir. Bu olgunun 
doğal sonucu olarak dışsatım gerçekleşmediği takdirde, en çok 1 yılın sonunda pre
finansman dövizinin mahrece iade edilmesi gerekmektedir. 

— Prefinansman dövizlerinin dışsatımcı firmalar arasında devri, 



• 1 yıllık azami prefinansman süresi içinde kalmak ve 
• Prefinansman dövizini gönderen kişi veya kuruluşun (muhabir banka aracılığı 

ile) onayının sağlanması 

koşullarıyla mümkün bulunmaktadır. 

Buna karşılık, prefinansman dövizlerinin kısım kısım veya birden fazla firmaya devri 
yolundaki talepler yerine getirilmeyecektir. 

Prefinansman dövizini devreden lehine kredi tahsis edilmiş olması halinde, tah
sis edilen kredinin yeni dışsatımcı lehine tahsisi ve eski kredinin iptali işlemleri ta
mamlanmadan devir yolundaki istemler yerine getirilmeyecektir. 

— Bilindiği üzere, bir ülkeden getirilen prefinansman kredisinin, gönderen firma
ya veya kuruluşun muhabir banka kanalıyla onayı alınmak suretiyle bir diğer ülke
ye yapılacak akreditifli veya vesaik mukabili ihracat bedeli ile mahsubu mümkün 
bulunmaktadır. 

Ancak, söz konusu mahsup işleminin yapılabilmesi için, 

• dışsatım bedelinin süre içinde yurda getirilmiş olması, 
• Prefinansmanın en çok 1 yıl olan kullanma süresinin de dolmamış olması 

gerekmektedir. Su iki koşulun birarada bulunmaması halinde mahsup işlemi yapıl
mayarak prefinansman dövizleri cari satış kurundan mahrece iade edilecektir. 

— Faizin mal ile ödenebilmesi, taraflar arasında bir sözleşmenin mevcudiyeti ile 
bu sözleşmede belirli bir oranda faizin öngörülmesi koşullarına bağlanmıştır. 

2. Akreditif: ^ 

a) Genel Bilgilen 

Akreditifi açan bankanın (ithalatçının bankası-amin banka) akreditifte yar alan ko
şullara uyulması halinde karşı üstlendiği ödeme taahhüdüdür. Bu itibarla akreditif 
müşteri taahhüdü yerine banka taahhüdünün söz konusu olduğu bir ödeme aracı
dır. 

Akreditifler, uygun vesaikin ibrazı halinde, 

a. rambursman bankasından dövizlerin hesaplarımıza alacak kaydı yetkisini 

veya 

b. rambursman bankası öngörülmemişse ilgili Türk bankasının uygun göreceği bir 
banka nezdinde alacaklandırmayı 

veya 

c. sevk evrakının muhabire ulaşmasından sonra Türk bankasının uygun göreceği 



bir banl<a nezdindelci hesabın alacal<landırılmasını 

öngörebilir. 

Rannbursman bankası belirtilmiş bir akreditifte, ihracat bedelinin yurda getiril
mesi "b " ve "c" şıklarına oranla daha çabuk gerçekleşeceği için ihracatçılarımızca 
tercih edilmelidir. Özellikle " c " şıkkı sevk vesaikinin muhabire ulaşmasına kadar ge
çen sürece ihracat bedelinin yurda getirilmesini geciktirebilir. 

Bir akreditifte; 

— Amir (ithalatçı) 
— Akreditifi açan banka (ithalatçının bankası) 
— Muhabir (lehdar) banka (ihracatçıya akreditifi ihbar eden banka) 

— Lehdar (ihracatçı) 

olmak üzere 4 taraf vardır. 

Akreditifler, 

— kabili rücu 

veya 

— gayrıkabili rücu 

olabilir. 

Gayri kabili rücu akreditifler, 

— teyitli 
— teyitsiz 

olabilir. 

Kabili rücu akreditif, sevk vesaiki ibraz edilmeden önce herhangi bir tarihte (güm
rük çıkışı yapılış olsa dahi) akreditifin alıcı tarafından satıcının onayını almaksızın 
iptalini mümkün kılan bir akreditif türüdür. ANcak sevk evrakı ibraz edildikten son
ra akreditif açan bankaca gönderilen iptal talimatı ibraz edilen vesaik tutarı için 
hüküm ifade etmez. Diğer bir deyimle akreditif ibraz edilen uygun vesaik tutarı 
kadar gayri kabili rücu olmaktadır. 

Gayrikabili rücu bir akreditif tarafların onayı olmaksızın değiştirilemez ve iptal 
edilemez. Bir gayrikabili rücu akreditif teyitli olduğu takdirde, akreditifi açan ban
ka ile birlikte akreditifi ihracatçıya ihbar eden banka da ihracatçıya karşı ödeme 
taahhüdü altına girer.^Akreditiflerin teyitli olması satıcı yönünden çok önemlidir. 
Çünkü uygun vesaikin ibrazı halinde muhabir banka (ihracatçıya akreditifi ihbar eden 
banka) vesaikin akreditif koşullarına uygun olması koşuluyla bedelini derhal kendi
sine ödeyecektir. 

b) Transferabl Akreditif ler 



Transferabl (kabili devir) bir akreditif lehdarın ödeme işlemini yapmaya izinli ban
kaya akreditif meblağının bir kısmını veya tamamını bir veya birden fazla 2 nci leh-
darlara devredilmesi hususunda talimat verme hakkını haiz bulunduğu bir akredi
tiftir. 

Akreditif 2 nci lehdara devredilirken, akreditif koşullarında akreditif miktarı, bi
rim fiyatı, vesaik ibraz süresi ve yükleme süresi dışında hiç bir değişiklik yapılamaz. 

Birinci lehdarın, akreditif meblağını geçmemek koşulu ile akreditifteki birim üze
rinden düzenleyeceği kendi faturasını, ikinci-lehdarın faturası yerine ikame etme 
hakkı mevcuttur. 

Fatura değiştirilmesi halinde, birinci lehdar kendi faturası ile ikinci lehdar fatura
sı arasındaki farkı akreditif meblağı üzerinden tahsil edebilir. 

c) Back-to Back Akreditifler (Sırt-sırta Akreditifler): 

Transferabl akreditiflerin başka bir şeklidir. Birinci lehdar akreditifi aldığında ve 
onu karşılık göstermek suretiyle başka bir ülkeden alacağı mal için kendisi ayrı bir 
akreditif açtırır. 

Açılacak ayrı akreditifte lehdarın kârını oluşturacak şekilde akreditif meblağı, bi
rim bedeli azaltılır. Akreditif ve yükleme vadeleri kısaltılır. 

d) Red-Kloz Akreditifler: 

Red-Kloz (clause) akreditifler, mal bedelinin bir kısmının veya tamamının mallar 
sevkedilmeden akreditifin açılışında peşin ödenmesini mümkün kılan akreditifler
dir. 

ithalatçı, mallar sevkedilmediği takdirde gönderdiği dövizin taraflar arasında ka
rarlaştırılacak faizi ile birlikte geri gönderileceğine ilişkin ihracatçıdan taahhütna
me alabileceği gibi, ihracatçının taahhüdünün bir banka teminat mektubuna bağ
lanmasını da isteyebilir. 

e) Revolving Akreditif ler 

Daha ziyade ithalatçısı ile devamlı ve doyurucu iş ilişkileri içinde bulunan ihracat
çıların yeğlediği bir akreditif türüdür. 

Uygulama iki şekildedir 

— Belirli bir meblağ ile sınırlı revolving akreditifler (örneğin $ 1.000.000'a kadar) 
her uygun vesaik ibrazında ödenen vesaik tutarı kadar akreditif yürürlüğe girer 
Ancak tüm ödemelerin $ lOOO.OOO'ı aşmaması gerekir Akreditif vadede hüküm-
der düşer 

— Her ay belirli bir meblağa.kadar (örneğin $ 100.000) ödemeye olanak tanıyan 
revolving akreditifler 



Satıcı her ay en çok $ 100.000 değerinde sevkiyat yaparak bedelini tahsil eder. 
Her ay itibariyle akreditifte öngörülen meblağa kadar akreditif yürürlükte kalır. Ak
reditif vadede hükümden düşer. 

Bu tür revolving akreditiflerde; 

• Bir ay içinde yapılmayan ihracat tutarı ondan sonraki ay tutarına eklenebilir 

veya 

• Bir ay içinde yapılmayan ihracat miktarı izleyen ay ihracat tutarına eklenemez. 
O ay içinde kullanılmayan akreditif tutarı izleyen ayda kullanılacak tutara eklenme
diği için her ay yapılacak sevkiyat akreditifte öngörülen ayiık sevkiyat tutarını aşa
maz. 

3. Tahsil Vesaiki: 

1. Genel Bilgilen 

Malların ilk önce ihraç gayesiyle sevkedilip sonradan bedelinin tahsil için yükleme 
vesaikinin bankaya verilmesine veya tahsil edilmek üzere muhabir bankaya gönde
rilmesine tahsil vesaiki denir. 

Bir tahsil vesaikinin söz konusu olabilmesi için en azından arada mutlak bir veya 
iki bankanın bulunması gereklidir. 

Bu tahsil işleminde; 

a) Amir, tahsil İşlemini bankasına veren müşteridir. 

b) Tahsile gönderen banka, amirin tahsil işlemini verdiği kendi ülkesindeki banka
sıdır. 

c) Tahsil eden banka, yani tahsil işlemine aracılık eden herhangi bir banka, (bu 
genellikle tahsile gönderen banka dışındaki bankadır) 

d) ibraz eden banka, muhataba vesaiki ibraz eden banka, 

e) Muhatap, tahsil emrine göre vesaiklerin ibraz edileceği kimsedir. 

Tahsile gönderilen vesaike tam ve kesin talimatı içeren bir tahsil emri eklenmeli
dir. Buna refakat mektubu denir. 

Bankalar kesinlikle ve sadece bu tahsil emirlerine verilen talimata ve tahsil vesai
ki ile ilgili yeknesak kurallara göre hareket etmeye izinlidir. 

Bir banka, herhangi bir nedenle, aldığı tahsil emrindeki talimata uygun hareket 
edemeyecekse, tahsil talimatını aldığı tarafa hemen bilgi vermek zorundadır. 

Tahsil emrini alan bankalar refakat mektubunda tadat edilen vesaikin tamam olup 



olmadığını dikkatle inceleyecekler ve herhangi bir noksanlık tespit edildiği takdir
de bunu tahsil talimatını aldığı tarafa gecikmeye meydan verilmeden bildirecek
lerdir. 

Bankaların vesikaları daha fazla inceleme zorunluluğu yoktur. 

Vesikalar muhatapa alındığı şekilde ibraz edilir. Tahsil talimatında muhatabın ve
ya ibrazın yapılacağı yerin açık ve tam adresi bulunmalıdır. Eğer adres tamam de
ğilse veya yanlışsa tahsil eden banka, hiçbir sorumluluk altına girmeden doğru ad
resi bulmaya çalışır. 

Refakat mektupları tahsil vesaikinin kabul karşılığı mı (D/A) veya ödeme karşılığı 
(D/P) mı veya bedelsiz mi teslim edileceğini açıkça belirtmesi gerekir. Böyle bir tali
matın olmaması halinde tahsil vesaiki ancak ödeme karşılığında teslim edilebilir. 

Tahsil vesaiki işleminde kısmi ödeme karşılığında ödenen kısım kadar mal teslimi 
ancak tahsil talimatında bula özellikle yetki verildiği takdirde yapılabilir. 

Tahsil vesaiki kabul karşılığında teslim edilecekse ibraz eden banka ilgili poliçenin 
eksiksiz ve doğru olarak düzenlenip düzenlenmediğini yapılan kabulün usulüne uy
gun olup olmadığını incelemekle sorumludur. 

Ancak, bankalar poliçe üzerinde konan imzaların firmayı temsil edip etmediğin
den, sahte olup olmadığından sorumlu tutulamazlar. 

Tahsil talimatında bir poliçe eklenmiş olduğu takdirde bu pliçenin ademi kabul 
veya ademi tediye halinde protesto edilip edilmeyeceği hususu mezkûr talimatta 
kesinlikle belirtilmelidir. Böyle bir talimatın olmadığ ahvalde muhatabın ademi ka
bul veya ademi tediye halinde ilgili banka tarafından protesto edilmesi zorunlulu
ğu yoktur. 

Protesto ile ilgili masraf ve harçlar amirin hesabına yapılır. 

2. Tahsil Vesaikin Şekilleri: 

Tahsil vesaiki aşağıda belirtilen 4 ödeme şeklinden biri karşılığında muhataba teslim 
edilir. 

a) Ödeme karşılığında (D/P) -delivery against payment- ödeme karşılığında teslim
den maksat ilgili vesaik bedelinin fatura üstünde yazılı para cinsinden ödenmesi 
karşılığında teslim edilmesidir. 

b) Kabul karşılığında (D/A) -delivery aainst acceptance- kabul karşılığında teslim
den maksat, ilgili vesaikin tahsil talimatına ekli poliçenin kabulü karşılığında teslim 
edilmesidir. 

Poliçeler; 

ba) İbrazında ödemeli -at sight, 
bb) Kabulden belirli bir süre sonra ödemeli, 



be) Düzenledikleri tarihten belirli bir süre sonra ödemeli, 
bd) Belirli bir tarihli 

olabilirler. 

c) Mahalli paranın tediyesi karşılığında teslim, 
d) Bilabedel teslim -Free of payment. 

Kredili ihracat konusu, ihracat yönetmeliğinin 30-39 uncu maddelerinde düzen
lenmiştir. 

KREDİLİ İ H R A C A T 

Esaslar: 

M a d d e 30— 261 sayılı Kanun uyarınca vergi iadesinden yararlanan sanayi ürün
leri ile komple tesisler mal bedeli dövizlerin fiili ihraç tarihinden itibaren en geç üç 
yıl içinde (gemilerde sekiz yıl içinde) ödenmesi kaydıyla kredili olarak satılabilir. 

M a d d e 31— Yukarıdaki maddede belirtilen mallar ve/veya vadeler dışında kre
dili ihraç edilebilecek diğer mallar ile ödeme güçlükleri içinde bulunan ülkelere ya
pılacak kredili ihracat müracaatları, ilgili meslek kuruluşlarınca Müsteşarlığa iletilir. 
Bu kabil müracaatlar Müsteşarlıkça incelenmek suretiyle sonuçlandırılır. 

M a d d e 32- Kredili ihracatta bir (1) yıla kadar vadeli satışlarda peşinat zorunlu 
değildir. 1 yılı aşan kredili ihracatta peşinat miktarları Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Mevzuatında belirlenmiştir. 

Banka la rca Y a p ı l a c a k M u a m e l e l e r : 

M a d d e 33— Kredili ihracat uluslararası bankacılık temettülerine göre yapılır. 
Yetkili bankalar ve ihracatçılar kredi anlaşması çerçevesinde mal bedeli dövizlerin 
yurda getirilmesi için gerekli tedbirleri alırlar. 

Mal bedeli dövizlerin taksitleri için, yurt dışındaki güvenilir bir bankanın vereceği 
teminat, garanti veya kotrgaranti yahut aval karşılığında ve bu Yönetmeliğe ekli 
bistede yer alan könvertibl döviz cinsinden bir borç senedi düzenlenebilir. 

M a d d e 34— Kredili ihracat bedellerini erken almak isteyen ihracatçının; senet
lerini Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı hükümlerine göre yetkili bir ban
ka aracılığıyla yurt dışında bir muhabir bankaya veya muteber bir kredi kuruluşu
na yahut yur t içindeki bankalara iskonto ettirmesi mümkündür. 

Mal bedeli dövizlerin alışının yapılmasında senet tutarı üzerinden döviz alım bel
gesi, iskonto faizi ve sair giderler için döviz satım belgesi düzenlenir. 

M ü r a c a a t şekl i v e Meslek K u r u l u ş l a r ı n ı n S o r u m l u l u ğ u : 

M a d d e 35— Kredili ihracat ile ilgili müracaatlar bu Yönetmeliğin tescil hüküm
lerine tabidir. Ancak, tescil taleplerine kredili satış sözleşmesinin aslı ve iki örneği-



nin eklenmesi ve sözleşmede kredi şartlarının ayrıntılı olarak belirtilmesi gerek'i-
dir. 

Kredili ihracatta telgraf ve teleksle bağlantı yapılamaz. 

M a d d e 36— Vadesi bir yıla kadar olan kredili ihracat talepleri ilgili meslek kuru
luşlarınca incelenip sonuçlandırılır. 

Vadesi bir yıldan fazla olan kredili ihracat taleplerini ilgili meslek kuruluşları gö
rüşleri ile birlikte Müsteşarlığa intikal ettirirler. Müsteşarlıkça uygun görülen müra
caatların tescil muameleleri ilgili meslek kuruluşlarınca tekemmül ettirilir. 

M a d d e 37— ilgili meslek kuruluşları, kredili ihracatta onaylandıkları tescil be
yannamesinin üzerine ihracatın vadesini, peşinat tutarını ve taksitlerini miktar ve 
ödeme tarihlerini belirten bir şerh koyarlar ve keyfiyeti ihracatçının aracı bankası
nın bağlı olduğu Kambiyo Müdürlüğüne bildirirler. 

İ h raç Süres i : 

M a d d e 38— Kredili ihraç süresi tescil tarihinden başlar ve ihraç süresi ihracat
çının alıcısıyla yaptığı sözleşmede belirtilen süredir. Sözleşmede herhangi bir süre 
belirtilmemişse 14 üncü madde hükümleri caridir. 

Üilce v e F i r m a Değiş i lc l iğ i : 

M a d d e 39— Kredili ihracatta, öngörülen süre içinde ve serbest döviz olarak 
mal bedelinin getirilmesi kaydıyla ülke ve firma değişikliği talepleri Müsteşarlıkça 
sonuçlandırılır. 

Kredili ihracat bedellerini erken almak isteyen ihracatçıların, senetlerini yetkili bir 
banka aracılığı ile yurt dışında bir muhabir bankaya yahut yur t içindeki bankalara 
Iskonto ettirmeleri mümkündür. 

Ancak, bu takdirde yapılacak işlemlerde kredi niteliği bulunup bulunmadığının ve 
kredi lehdarının saptanması önem kazanmaktadır. 

Şöyleki; 

— Yurt dışındaki bankaların veya Türkiye'de faaliyette bulunan yerli ve yabancı 
bankaların borçluluğu, avali veya ödeme garantisi altında yapılan işlemlerde, İhra
cat Rejimi hükümleri çerçevesinde yürütülen kredili ihracat işlemleri ile ilgili olarak 
yabancı bir bankanın avalini taşıyan borç senedinin; 

• ihracatçı tarafından Türk Ticaret Kanununun 597. maddesinin birinci fıkrasın
daki hüküm çerçevesinde gayrikabili rücu (without recourse veya non-recourse) Is
konto ettirilmesi halinde iskonto işlemini yapanTürkiye'deki bankanın senedin va
desinde ödenmemesi halinde ihracatçıdan bir talepte bulunmaması ve senet be
deli senede aval veren bankaya başvuracak olması nedeniyle kredi tahsisinin bu ban
kaya yapılması gerekmektedir. 

• Türkiye'deki yetkili bankaca ihracatçı lehine aval verilmeksizin yurt dışına tah-



sile gönderilmesi halinde yapılan iş bir bankacılık hizmeti niteliğini alacağından bu 
durumda kredi söz konusu değildir. 

• Türkiye'deki yetkili bankaca ihracatçı lehine aval verilerek yur t dışına tahsile 
gönderilmesi durumunda ise Türkiye'deki yetkili bankanın ihracatçıya gayri nakdi 
kredi tahsisi söz konusu olacaktır. 

F) DÖVİZ T E V D İ A T HESAPLARINDAN İ H R A C A T BEDELİ ALIŞ I : 

— Yurt dışında yerleşik T.C. vatandaşı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına açı
lan döviz tevdiat hesaplarından, dışsatımcılar tarafından bu kişilere (alıcı) veya bu 
kişilerin gösterecekleri diğer alıcılara gerçekleşmiş veya gerçekleştirilecek dışsatı
mın bedeli olarak döviz alışı yapmak mümkündür. 

— Buna karşılık, Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişiler adına açılan döviz 
tevdiat hesaplarından ihracat bedeli olarak alış yapılnnası mümkün değildir. 

— Ancak, dışsatım bedelinin yurda getirilmesi zorunlu olmayan kısmında döviz 
tevdiat hesabına yatırılan tutarların bilahare kısmen veya tamamen dışsatım be
deli olarak alışı, , 

• daha önce alışı yapılan % 80 dışsatım bedeli ile ilgili gümrük çıkış beyannamesi 
ile ilişki kurulması 

koşulu ile yapılabilecektir. 

Bu halde, döviz tevdiat hesabından alışı yapılan dövizlerin karşılığı Türk Liraları 
cari alış kurundan ödenecek, vergi ladesi yapılacak ve bu tutarlar dışsatım taahhüt 
hesabının kapatılmasında dikkate alınacaktır. 

— Yurt dışında inşaat, tesisat, montaj ve teknik hizmetler yapan Türk girişimcile
rinin açtıracakları döviz tevdiat hesaplanndan, 

• bu kuruluşların Türkiye'den ithalat yapan firma (alıcı) sıfatıyla hareket etmeleri 
halinde malın dışsatımcısına (satıcı), 

• bu firmaların hem alıcı, hem satıcı olarak hareket etmeleri halinde ise kendi 
lehlerine, 

dışsatım bedeli karşılığı Türk Liraları ödenebilecek, bu dövizler dışsatım bedeli gibi 
işlem görecektir. 

G- TÜRK LİRASI İ H R A C A T : 

ihracat Rejimi Kararının 7. maddesine dayanılarak 29/12/1984 tarihli Resmi Ca-
zete'de yayımlanan İhracat: 85/4 sayılı Sirküler uyarınca 1.1.1985 tarihinden itiba
ren; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bütün maddelerin, 

— AET ülkelerine ise, buzdolabı, çamaşır makinası, televizyon, radyo, video, pi-



kap, teyp ve diğer elektrikli ev aletleri ile boş veya dolu görüntü ve ses kasetlerinin 

dışsatınnının Türk Lirası karşılığında yapılabileceği hükme bağlanmıştır. 

H- K A Y N A K KULLANIM DESTEKLEME FONU 

15 Aralık 1984 tarihli Resmi Cazete'de yayımlanan Kaynak Kullanımı Destekleme 
Fonu hakında 84/8860 sayılı Karar ile bu Karara ilişkin olarak 31.12.1984 tarihli Res
mi Cazete'de yayımlanan Kaynak Kullanım Destekleme Fonu hakkındaki 1 no.lu Tebliğ 
ile, Cümrük çıkış beyannamesinde kayıtlı yükleme bitiş tarihinin 1.1.1985 tarihin
den sonraki bir tarihi taşıması kaydıyla, ihracatçılara yetkili bankalar aracılığı ile T.C. 
Merkez Bankası tarafından; 

— Desteklemeye tabi malların ihracında % 2 

— ihraç sayılan satış ve teslimlerle diğer malların ihracında % 4 

oranlanndaprim ödenmesi, 

— Reeksport ve transit ticarete, 
— Kullanılmış olarak ihraç edilen mamullere 
ve 1.1.1985 tarihinden önce kullandırılmış ihracat kredilerine faiz farkı iadesi ya
pılmış olması gerekçesiyle bu kredilerle finanse edilen 1.1.1985'ten sonraki ihraca
ta prim ödemesi yapılmaması hükme bağlanmış, daha sonda, 16 Mart 86 tarihli 
Resmi Cazete'de yayımlanan 5 Sıra No.lu Tebliğ ile, yukarıdaki prim oranları 

— Desteklemeye tabi malların ihracatında % O 
— İhraç sayılan satış ve teslimlerle diğer 
' malların ihracında % 2 olarak değiştiril

miştir. 

I- MADENCİLİK FONU 

İşlenmemiş maden ihracatında, ihraç edilen malın FOB ve FOT bedelinin % 1'i ih
racat bedellerinin ödenmesi sırasında kesilerek fon hesabına yetkili bankalarca tahsil 
tarihini izleyen 10 gün içinde yatırılır. 



İ H R A C A T T A GÜMRÜK 
MUAMELELERİ 

M Ü R Ş İ T E R E N 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü 
Çıkış Cümrük Müdürü 

28.5.1986 



B Ö L Ü M I 

K o n u : Sizlere bugün sunacağımız konular, ihracatımızı düzenleyen İhracat Re
jim Kararı ve bu karara istinaden çıkarılan İhracat Yönetmeliği ve Gümrük Kanun 
ve Yönetmeliğinde iharcatla ilgili yeralan hususlar ve ihracat sırasında, gümrükler
de ortaya çıkan sorunlar, bu sorunların giderilmesinde karşılıklı olarak alınacak ted
birlerden meydana gelmektedir. Ancak istisnai olarak karşılaşılan durumlar ve Yö
netmeliklerde yer almakla birlikte tatbikatta ender rastlanan hususların açıklanma
sına gidilmeden ağırlık olarak ihracatın gerçekleşmesinde Gümrüklerde olunan iş
lemlere geniş yer verilmesine çalışılmıştır. 

İ h r a c a t ç ı n ı n sah ip o l m a s ı g e r e k e n b e l g e l e r : 

ihracat yapacak Firma ve kişilerin Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığınca verilen 
ihracat Belgesi hamili olması şarttır. Alınan ihracatçı belgelerinin onaylı birer foto
kopisi ile ihracat beyannamelerini imzalamaya yetkisi bulunan şahıslara ait imza sir
külerlerinin Gümrüklerimizde açılan dosyalarında saklanması şart olduğundan bun
ların ihracata başlamadan önce gümrüğe ibrazı gerekmektedir. Aynca İhracatçı Bel
gelerinin yenilenmesi veya değişikliklere gidilmesi hallerinde alınan yeni belgelerin
de Gümrüğe verilmesi gerekir. AYrıca İhracatçı Birlikleri'nin iştigal konusuna giren 
mal ve maddeleri ihraç etmek isteyen ihracatçılarımızın da, bu birliklere üye olup, 
üyelikleri sonucu aldıkları Kimlik kartlannı ihracat sırasında ibraz etmeleri. Gümrük 
idarelerince istenilmektedir. 

Haz ine v e Dış t i c a r e t M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n i z n i n i g e r e k t i r e n i h r a c a t l a r : 

a) Geçic i i h r a c a t : Bir işçilik görmek üzere, veya yurtdışında işlenmek veya am
balajlanmak veya tamir ve kontrol ve bakım yapılmak maksadıyla yurtdışına eşya 
gönderilmesidir. Bu ihracatı bölümler halinde incelemek istersek; 

— sülfür, çinko, kurşun, anot çamuru ve kuyumcu curugu ve artığı gibi maddele
rin işlenmek üzere yurtdışına gönderilmesi, 

— Yukarıda belirtilen ham ve yarı mamul maddelerin dışında kalan maddelerin 
işlenmek veya ambalajlanmak üzere yurtdışına gönderilmesi, 

— Dolu film ve video bantların geçici olarak yurtdışına gönderilmesi. 

Yurtdışında iş yapan müteahhit firmalann, işlerinde kullanmak üzere geçici olarak 
götürmek istedikleri iş makinaları ve teçhizatın ihracı, 

— Fabrika ve müesseselerin demirbaşlarına kayıtlı olmayan makina ve cihazların 
kontrol, tamir ve ayarlarının yapılmak üzere geçici olarak yurtdışına ihracına Müs
teşarlıkça izin verilir. 

b) Diğer ülkelerden yurda ithal edilen malların daha sonra yurtdışına ihracı ola
rak tarif edebileceğimiz, Reeksport ticaret ile ülkemize döviz kazandırıcı özelliği olan, 
gerek döviz tahsisi yapılan veya döviz tahsis edilmeden alınan yabancı rmenşeli eş
yaların transit olarak veya doğrudan doğruya başka ülkeye satılmasına imkan ve-



ren Transit Ticarette I\/lüsteşarlıl< izni'ne bağlıdır. 

c)lşlenmiş kıymetli maden, kıymetli taş ve kıymetli eşya ihracı, 

d) ihracaatı yapıldıktan sonra, alıcısına teslim edilemeyen veya alıcı tarafından 
iade edilen veya geri getirilmesi taahhüt edilen, başka şartlarla satışı yapılan veya 
yurda getirilmesinde fayda görülmeyen ihracaat konusu eşyalar karşılığında yapı
lan ihracat, 

e) Tarım ürünlerinin ilk idrak tarihinden önce yapılan alivre satışlar, 

f) Uluslararası Fuar ve Sergilere katılacak firmaların teşhir edecekleri eşyaların ih
racı, 

g) Değeri 2 milyon Türk Lirasını aşan ticarî veya gayriticari eşyaların bedelsiz ihra
cı. 

h) Daha önce yurda ithal edilmiş olan malların tekrar ihracı Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının iznine bağlı olup, bu konuda Gümrüklerde ortaya çıkan bazı tered
dütlerin giderilmesi bakımından konunun Bakanlığınızca bu hususa açıklık getiril
miştir. Buna göre ihraç edilmek istenen bir eşyanın daha önce yurda ithal edilmesi 
sırasında yer aldığı tarife ve istatistik pozisyonunun değişmemiş olması halinde müs
teşarlık iznini gerektirmektedir. 

M ü s t e ş a r l ı k ç a Lisans v e y a Tesc i l v e r m e y e y e t k i l i k ı l ı nan Meslek 
K u r u l u ş l a r ı n ı n i z n i n e b a ğ l ı ihracat : : 

öncelikle. Lisans veya Tescil vermekle görevli meslek kuruluşlannın açıklanmasında 
yarar görülmektedir. Şöyle ki, İhracatçı Birlikleri'nin çalışma konularına giren mal
lar için bu birlikler, bu birliklerin çalışma konuları dışında kalan malların ihracı için
de Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Oda
ları yetkili kılınmışlardır. 

Lisansa bağlı ihracat konusuna giren mallan pirinç, arpa, yağlı tohumlar, bitkisel 
ham yağlar, yemler, av hayvanları ve ürünleri, ham deri ve postlar, canlı hayvanlar, 
afyon ve haşhaş kellesi, meyan kökü'dür. 

Tescil'e bağlı ihracat ise; 

— Konsinye veya müşterek hesap yoluyla yapılacak ihracat, 
— AET ülkelerine yapılacak çekirdeksiz kuru üzüm ve pamuk ipliği ihracatı, 
— Bunların dışında kalan ve müsteşarlıkça belirlenen ülkelere yapılacak ihracat 

ve uygun görülen eşyaların ihracı. 

G ü m r ü k l e r c e i z i n v e r i l e n i h r a c a t : Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığı veya 
Tescil veya Lisans vermeye yetkili kuruluşlann iznine bağlı ihracat dışında kalan ih
racı yasak veya sınırlamaya veya herhangi bir merciin iznine bağlı olan eşyalar dı
şında kalan (EK-1) malların ihracına, İhracatçılar taraf ından doldurulan Serbest İh
racat Beyannameleri tahtında. Gümrüklerce izin verilir. 



Müsteşarlığın iznine bağlı veya tescil veya lisans aranan eşyaların ihracında bu 
müsaadelerin nasıl alınacağı, süreleri ve bu müsaadelerin alınması sırasında iste
nen belge ve bilgiler ile diğer hususlar ihracat yönetmeliğinde açıkça yer aldığın
dan dolayı burada ayrıca açıklanmasına gerek görülmemekle birlikte, Gümrüklerin 
izni dahilinde olup değeri 1 milyon Türk Lirası'na kadar olan ve ihracatçıları büyük 
ölçüde ilgilendirdiği düşünülen bedelsiz ihracatın açıklanmasında yarar bulunmak
tadır. 

Bedels iz İh raca t : ihracatçıların bedelsiz olarak, yani herhangi bir döviz trans
ferine gerek göstermeyen, ticari teamüllere uygun numune veya mallar ile buna 
uygun hediyeler, reklamlarının yapılmasına yönelik reklam eşyaları, ihracı yapılmış 
malların örf ve adetlere uygun parçaları ve garanti süresi içerisinde yenilenmesi 
gereken parçaları bu ihracat kapsamında mütalaa edilmekte ve bu yöndeki talep
ler Gümrüklerce karşılanmaktadır. 

İ h r a c a t t a G ü m r ü k M u a m e l e l e r i : 

Çıkış B e y a n n a m e s i n d e b e l i r t i l e c e k b i l g i l e r v e e k l e n e c e k b e l g e l e r : Ih 
racı yapılacak maddeler için matbu olarak bastırılmış Çıkış Beyannamelerinin dol
durulması ve ihracatçı veya kanuni vekili tarafından imzalanması şarttır. Beyanna
melerde gösterilecek bilgiler şunlardır. 

— İhracatçının adı soyadı, unvanı ve adresi 
— Eşyayı götürecek taşıtın adı, plakası, acentası 
— Eşyanın gideceği memleket ve alıcı adresi, 
— İhracat konusu eşyanın cinsi, miktarı, koli adedi, kıymeti, ağırlığı ve satış şekli, 
— Gümrük işlemlerini takibe yetkili komisyonucunun adı soyadı ve belge numa

rası, 
— Aracı Bankanın adı, 
— ihracatçının sair bilgiler bölümüne yazacağı varsa teşvik belge numara ve tari

hi ve beyanını gerektiren diğer hususlar. (Örneğin; imalatçı, vergi dairesi, imal yılı 
gibi) 

Ek lenecek b e l g e l e r : 

— Eşyanın faturası (Noterden tasdikli) 
— Eşyakoliler içerisinde ihraç ediliyor ise çeki listesi, 
— Serbest İhracat Rejimine tabi bir eşya ise. Serbest ihracat Beyannamesi veya 

herhangi bir merciin iznine bağlı ise bu izin belgeleri (Örneğin; Müsteşarlık izni, li
sans veya tescil belgesi gibi) 

— İhraç edilen eşya, orman ürünü ise, nakliye tezkeresi, bitki ve parçaları ise, sağ
lık belgesi kontrole tabi eşyada, İhracat Kontrolörlüğünce verilmiş kontrol belgesi 
(EK-2), basılı yayın ise, yurtdışına ihracında sakınca olmadığına dair Emniyet Müdür-
lüğü'nce verilmiş belge, vergi iadesine tabi mobilya gibi eşya da Ticaret Odası Ek-
sperlerince verilmiş. Ekspertiz Raporu, kullanılmış halı ve bakır ile demir ve diğer ma
denlerden hediyelik eşyalarda, ihraç konusu eşyanın antika ve tarihi değeri olmadı
ğına dair müze raporu, 

— Destekleme ve fiyat istikrar fonu primine tabi malların ihracatı sırasında, çıkış 



beyannamesinin tescil servisince kabul edilmesi ve tescil işleminin yapılabilmesi için, 
deniz yoluyla yapılan nakliyatta nakliyat acentalannca Türkiye'deki aracı banka adına, 
hava, kara ve demir yolu ile nakliyatta ise nakliyat acentalannca hava konişmento-
su, hakliyeci mektubu, hamule senedi gibi belgelerin Türkiye'deki aracı bankanın 
talimatında gösterilen hariçteki banka adına düzenlenip, bunların uygunluğunun 
tespiti için Gümrüğe ibraz edilmesi gerekin 

Burada da açıklandığı üzere, eski yıllara göre ihracat bazı kalem eşyalar veya özelliği 
olan ihracatlar dışında iznine veya tasdikine gerek göstermeyen ve süratle gerçek
leşecek bir şekli getirilmiş bulunmaktadın 

G ü m r ü k l e r d e iş t a k i b i : 

Çıkış beyannamelerinin Gümrükteki muamelelerinin takibi ve sonuçlandırılması 
Gümrük Komisyoncuları veya yardımcılan bulunmayan kişilerin Gümrüklerde iş ta
kibine izin verilmemektedin Ancak, ihracat şirketlerinin kendilerine ait ticaret işle
rini yapmakla mükellef olan memurlar kendilerine sarih temsil hakkı verilmiş ise, 
tescil ve ilan olunan temsilnamede yazılı hususlarda Dış Ticaret ve ihracatla ilgili 
muameleler yer aldığı takdirde, kendi firmalarının işlerini Gümrüklerde de takip ede-
bilirlen Bu takdirde bu memur veya yetkili kişilerin Gümrük Çıkış Beyannamelerin
de firma unvanı yanında, vekaleten kelimesiyle birlikte beyannameleri de imza et
meleri gerekin Bu kişilere ait selahiyetnamelerin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
nin ve imza sirkülerlerinin Gümrüğe ibrazı şarttın 

B e y a n n a m e l e r i n t a n z i m i v e d ü z e l t i l m e s i : 

Çıkış Beyannameleri en az 7 nüsha olarak tanzim edilir ve ihracatçı veya kanuni 
vekili tarafından imzalanın Ayrı ayrı şahıslar tarafından birlikte düzenlenen veya 
başka taşıtlara yüklenecek eşyalar için tanzim edilmiş beyannameleri Gümrükçe ka
bul ve tescil olunmaz. Ancak bir ihracat konusunu teşkil eden ve aynı alıcıya sevke-
dilecek, birden fazla kara taşıtına yüklenecek eşyalar için tanzim edilmiş beyanna
meler sevkiyata ara verilmemesi kaydıyla kabul olunabilin Beyannamelerin yazıl
ması, okunaklı olmak kaydıyla kopya kalemi ile elle yazılabileceği gibi, daktilo maki-
nası ile de yazılabilin Çok sayıda beyanname nüshası tanzim edilmesi ve bu beyan
namelerin Gümrüklerde 5 yıl saklanma mecburiyeti karşısında daktilo ile yazılmala
rı tavsiye edilmektedin Beyannamelerin tanzimi sırasında yapılan hatalan okuna
cak surette tek bir çizgi ile iptal edilerek, doğrusu yazılmalı ve düzeltmeyi yapan 
yani beyannameyi tanzim ve imza eden tarafından imza ile tasdik edilmelidin Ka
zıntı ve silinti ihtiva eden beyannameler tescil edilmek üzere Gümrüklerce kabul 
edilmez. Beyannamelerin tescil işleminden sonra, eşyanın cinsi, nev'i, nitelik ve bi
rim fiyatları bakımından herhangi bir düzeltme talebinin karşılanmasına imkan bu
lunmadığından, beyannamelerin yazılmasında özen ve titizlik gösterilmesi gerek-
mektedin Beyannamelerin tescilinden sonra ve eşyanın şevkinden önce yukarıda 
belirtilen hususlar dışında kalan düzeltme talepleri, dilekçe ile müracaat edildiği tak
dirde İdare Amiri'nin izni ile kabul edilmekte ve düzeltmelere gidilmektedin 

' B e y a n n a m e l e r i n k a b u l , t e s c i l v e hava les i : 

İhracatçıların, Gümrüğe çıkış beyannamesi verebilmesi için ihracatının yapılaca
ğı beyan edilen eşyanın ihraca hazır vaziyete getirlmiş olması ve bu eşyayı götüre-



cek nakil vasıtasının gelmiş veya yedi gün içerisinde geleceğinin acentasından alı
nacak belge ile ispatlanması gerekin bu şartlara uygun olarak düzenlenmiş çıkış be
yannameleri Gümrükçe kabul olunduktan sonra tescil edilin Ve beyanname eşyayı 
muayene edecek muayene memuru ile yüklemeye nezaret edecek kolcuya idare 
amiri veya görevlendireceği Müdür Yardımcısı tarafından havale edilin 

Çıkış e ş y a s ı n ı n m u a y e n e s i v e t a ş ı t l a r a y ü k l e n m e s i : 

idare amirince muayene için görevlendirilen muayene memuru, beyanname üze
rinde amirce işaretlenen şekilde eşyayı muayene etmekle yükümlüdün Muayene 
yeri Gümrüklere ait sundurma veya Sundurma İşletme Tekeli'ni elinde bulunduran 
kuruluşlara ait sundurma işletmesi bulunmayan Gümrüklerde, örneğin halen İstanbul 
Çıkış Gümrük Müdürlüğü'nde olduğu gibi. Gümrük İdaresi'nce ihracatçıya ait sun
durma veya depolarda muayene edilmesine Gümrük Amiri'nce izin verilebilmekte-
din ihracatçı veya vekili tarafından temin edilen vasıta ile Muayene memuru ken
dine havaleli işleri bir sıra dahilinde giderek, eşyanın yapılan beyanına uygunluğu
nu, beyannameye ekli belgelerin tamam olup, olmadığını, eşya geçici kabul sure
tiyle yurda girmiş ise giriş ayniyatına uygun olup, olmadığım tetkik ve muayene 
neticesinde uygunluğunu tesblti halinde, nakil vasıtasına yüklenmesine nezaret et
mesi ve yüklemeyi müteakip vasıtaya kurşun mühür tatbik etmesi yönünden gö
revi Gümrük Kolcusu'na tevdi eden Gümrük kolcusu tarafından bu eşyalar nakil va
sıtasına sayılarak ve gerektiğinde tartılarak yüklenmesini müteakip, nakil vasıtası 
vagon veya kara nakil vasıtası ise, vasıtanın kapılarına veya branda iplerinin bağ
lantı ve bitiş yerlerine Gümrük Kurşun Mühürü'nü tatbik ederek, yükleme işini ta
mamlamış olun Gümrük Muayene Memuru tarafından eşyanın muayene ve tesbiti 
sırasında, beyan edilen eşya ile, muayeneye ibraz edilen eşya arasında farklılık bu
lunması hallerinde, farklılık % 10 miktarını aşmıyor ise, beyanname üzerinde gös
terilmesi veya bu miktarı aşması halinde ise farklılığın mahiyet ve miktarı yönün
den 1918 sayılı Kaçakçılık Kanunu hükümleri gereğince takibata geçilmesi veya Güm
rük Kanunu ilgili hükümlerine İstinaden para cezası tatbiki yönünden durumu İda
re Amiri'ne bildirmekle yükümlüdün 

1918 s a y ı l ı Kaçakç ı l ık K a n u n u ' n i n i h r a c a t a a i t H ü k ü m l e r i : 

Gümrüklere verilen Serbest Dış Satım Rejimi'ne bağlı çıkış beyannamelerinde, eş
yanın cinsi, nevi, miktan menşe, gönderileceği yer ve ticari eşya için kıymet bakı
mından yanlış beyanda bulunanlar hakkında 1918 sayılı Kaçakçılık Kanunu'nun 45. 
maddesine istinaden yetkili mahkemelerce 11i bin liradan aşağı olmamak üzere para 
cezasına hükmedilmektedin Ayrıca yine aynı kanunun EK 2/3 maddesi Gümrük Ka
nunu'nun kısıntı yasaklık ve önlemlerle ilgili 19. ve 20.nci maddelerine dayanılarak 
çıkarılan Hükümet Kararlarına veya ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve maddeler 
hakkında konulan kayıt ve şartlara aykın olarak veya izin veya lisans alınmadığı, halde 
alınmış gibi gösterilerek, herhangi bir madde ve eşyayı yurt tan çıkaranlar veya bu 
fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş seneye kadar hapis ve yirmibin liradan 
az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlan Sözkonusu eşya ve madde 
müsadere edilin Bunların müsadere edilememesi halinde, eşya veya maddenin ra
yiç değeri miktannca, rayiç değer tesbit edilemezse, yirmibin liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunun 



Haz ine v e Dış T i c a r e t M ü s t e ş a r l ı ğ ı n c a u y g u l a n a n M ü e y y i d e l e r : 

ihracatçılar tarafından doldurularak, Gümrüğe ibraz edilen ve tescil edilen çıkış 
beyannamelerinde; 

— Gerçeğe aykırı hususların tesbit edilmesi, 
— İhracat Rejimi Kararı ve bu karara istinaden çıkarılan yönetmeliklerde yer alan 

hususlara ve bu konudaki tebliğlere aykın hareket edilmesi, 
— alıcılarına karşı taahütlerini haksız olarak yerine getirmemeleri, 
— İhracat sırasında düzenlenen veya ilgili mercilerden alınan belgeler üzerinde 

ilaveler ve tahrifatlar yapılması cihetine gidilmesi, 
— Müsteşarlık veya müsteşarlıkça görevlendirilen Meslek Kuruluşları olan Tica

ret ve Sanayi Odaları ile İhracatçı Birlikleri'nce talep edilen bilgi ve belgeleri zama
nında vermemeleri, 

hallerinde Müsteşarlıkça uyarma ve 3 yıla kadar ithalat ve ihracattan men edilebi
lecekleri, bu fiillerinden dolayı bir hazine zararı sözkonusu ise bunun bir misli ile 
ihracatçıya tazmin ettirilmesi cihetine gidildiği gibi, ihracat veya ithalattan mer karan 
verilmiş ise bu hususta Resmi Gazete'de yayınlanmaktadır. 

Çık ış E ş y a s ı n ı n K ı y m e t i : 

Çıkış eşyasının kıymetinin FOB olarak çıkış beyannamelerinde Konvertibl döviz
lerden biri ile yabancı para cinsinden gösterilmesi esastır. Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti'ne yapılan ihracatlarda eşya kıymeti Türk Lirası olarak gösterilmektedir. 
Çıkış eşyasının kıymeti, müstakil bir satıcı ile müstakil bir alıcı arasında (yani bağlan
tı ve ortaklığı olmayan iki firma arasında) tam ve serbest rekabet şartları altında 
oluşmuş, eşyanın çıkış mahallindeki FOB kıymetine tekabül eden ihraç fiyatıdır. 

B e y a n n a m e l e r i n aç ık k a l m a s ü r e s i : 

Beyannamelerin tescilinden itibaren eşyanın 1 ay içerisinde şevki ile beyanna
menin kapatılması esastır. Zorlayıcı sebepler karşısında bu süre içerisinde ihracat 
gerçeklenemiyor ise, zorlayıcı sebeplerin belgelendirilmesi ile 3 aya kadar ek süre 
verilmesi talep olunabilir. ANcak bu müracaatın bir dilekçe ve 1 aylık kanuni süresi 
içerisinde yapılması şarttır. Ek süre verilmesi İdare Amirleri'nin takdir ve selahiyeti 
içerisinde bulunmaktadır. İhracat eşyası bir Gümrük Sundurması'na konulmuşsa ve 
süresi içerisinde ihracatın gerçekleştirilmemesi ve ek süre talebinde de bulunulma
ması hallerinde Gümrükçe tasfiye edilmesi cihetine gidilir. 

B e y a n e d i l e n e ş y a n ı n t a m a m ı n ı n i h r a ç e d i l m e m e s i : 

Bir beyanname muhteviyatı olarak beyan edilen eşyanın tamamının, nakil vası
tasında yer kalmaması veya acılının talebi halinde sevkedilmemesi hallerinde, eşya 
sevkedilmeden önce veya taşıtın hareketinden sonraki ilk iş günü İçerisinde yazılı 
olarak Gümrüğe müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre geçirildikten sonra ya
pılan müracaatlarda Gümrük Kanunu'nun 156. maddesi gereğince 20 bin Türk Li
rasına kadar para cezası tatbikine gidilmekte ve beyanname fiilen ihraç edilen kı
sım üzerinden kapatılmaktadır. Ancak parti parti başka yerlerden gelen yaş sebze 
ve meyva ile balık ihracatlarında beyannamenin kapatılmadan 10 gün süre ile sev
kiyat yapılmasına Gümrük Amirince müracaat halinde izin verilmektedir. 



i k inc i b i r G ü m r ü k t e t a ş ı t d e ğ i ş t i r i l e r e k y a p ı l a c a k i h r a c a t : 

Zorlayıcı nedenlerle bir ihracat beyannamesi muhteviyatı eşyanın başka bir Güm
rükte taşıt değiştirerek ihracına Gümrük Amirince izin verilmektedir. Örneğin İs
tanbul Çıkış Gümrük Müdürlüğü'ne verilen bir beyanname muhteviyatı eşyanın Hay
darpaşa Limam'na yanaşmış bulunan bir gemi veya uçakla Yeşilköy'den şevki talep 
edildiği takdirde bu talep, eşyanın muayenesi neticesinde uygunluğunun tesbiti ha
linde, bu ikinci Gümrüğe seyanname ve Kolcu nezaretinde sevkedilmekte ve ihra
cat eşyasının bu Gümrük'ten yurtdışı edilmesi sağlanmaktadır. 

B e y a n n a m e l e r i n i h r a c a t t a n s o n r a d a ğ ı l ı m ı : 

7 nüsha olarak alınan ve Gümrükte tescil edilen çıkış beyannamelerinden 1 nüs
ha, tescil nüshası olarak, tescil işlemi sırasında ilgili serviste alıkonulur. Eşyahıh ih
racatının gerçekleştirilmesinden sonra beyannamenin 1. nüshası eklenen belgeleri 
ile birlikte Gümrük Arşivi'nde saklanmaktadır. 2 nüsha beyannameden ise bir nüs
hasına "Vergi İade Nüshasıdır" kaşesi basılmak suretiyle bir nüshaya da destekle
me primi iadesine esas olmak üzere "Asıl nüsha suretidir" kaşesinin tatbikiyle be
yannamede gösterilen ihracatçının raacı bankasına gönderilmektedir. Ayrıca ihra
catçının bu ihracatını herhangi bir taahhüt hesabının kapatılmasında kullanmak is
temesi talebi halinde bir nüshasının üzerinde "Taahhüt Kapatma Nüshasıdır" kaşe
si vurulmak suretiyle kendisine verilmesi cihetine gidilmektedir. Bir nüsha beyan
name ise istatistik Fişi tanzim edilerek Devlet İstatistik Enstitüsü'ne gönderilmek
tedir. Bununla birlikte, ihracat konusu eşyanın imalinde, daha önce geçici kabul ve
ya geçici muaflık rejimlerine göre ithal edilen bir eşya veya malzeme kullanılmış 
ise, ithalat hesabı kayıtlarının kapatılmasına esas olmak üzere 1 nüsha beyanna
mede, sözkonusu eşyanın ithalinin yapıldığı Gümrüğe sevkedilmektedir. Ayırca 1 
nüsha beyanname de KDV iadesi için Vergi Dariesi'ne ibraz edilmek üzere tasdiken 
verilmektedir. 

Geri gelen eşyada uygulanacak işlemler 

ihracı yapılıp da, alıcısı tarafından alınmayan veya sipariş evsafına uygun çıkma
dığı nedeniyle iade edilen ihracat eşyaları 2 yıl içerisinde yurda geri getirildiği tak
dirde. Gümrük vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edilir. Bu ithalat sırasında. 
Giriş Gümrüğü'ne verilecek ithalat beyannamelerine, eşyanın ihraç delidiği Güm
rük'ten alınan çıkış beyannamesinin onaylı suretleri eklenir. Eşyanın çıkışında yapı
lan muayenesinde belirtilen ayniyatına, yani cins, evsaf ve miktarına, gelen eşya
nın uygunluğu tesbit edildiği ayrıca vergi iadesi ve destekleme primi iadesi ve des
tekleme primi iadesi alınmadığına dair veya alınmış ise geri ödendiğine iliştin Mer
kez Bankası'ndan alınmış belgenin ibraz edildiği hallerde, ithalat bekletilmeksizin 
gerçekleştirilir. 

Fazla mesa i u y g u l a m a s ı : 

Gümrüklerimizde, normal mesai saatleri dışında kalan ihracat talepleri, ihracatçı 
firmaların yazılı talepleri halinde görevlendirilecek memurlara ödenecek fazla me
sai ücretinin taraflarından karşılanacağı hususundaki bildirişleri dahilinde uygun gö
rülmektedir. Fazla mesai ücretleri saat olarak şu anda, 500 TL. olup, tahsil edilecek 
mesai ücreti görevlendirilen memur sayışı ve işin bitirilme süresine göre İdare Amir-



leri tarafından takdir edilmektedir. Ayrıca belirtilmekte yarar görülen bir husus, 
iş sahiplerinin, görevli memurları yükleme mahalline kendileri tarafından götürü
lüp, geri getirilmesini sağlamak veya yol masraflarını, ödemek zorundadırlar. 

B Ö L Ü M II 

İhracata Gümrüklerce getirilen uygulama kolaylıkları: 

Herkesin malumu olduğu üzere, ihracat artık, istisnalar dışında, genellikle herhangi 
bir merciin onay ve izni aranmadan ve tamamen ihracatçı tarafından tanzim edi
len beyanname ve eklerine istinaden yapılabilir bir hale getirilmiş olmakla birlikte, 
işlemlerin daha basite indirilmesi ve ihracatın süratle gerçekleşebilmesini temir yö
nünden yoğun çalışmalara devam edilmektedir. İhracattaki bürokratik engellerin 
tamamen ortadan kaldırılması yönünden yapılan çalışmalara Gümrük İdareleri ola
rak yardımcı olmaya büyükbir çaba sarf etmekteyiz. İhracatın süratle gerçekleşme
sini temin bakımından uygulamada alınmış veya alınmasına çalışılan hususları be
lirtmekte yarar görülmektedir. 

— Gümrüklerimiz, fazla mesai ücreti mükellefler tarafından ödenmek kaydıyla 
ve önceden dilekçe verilmek şartı ile tatil günleri dahil süresiz hizmete açık tutul
makta ve ihracat taleplerinin süratle ve beklemelere uğratılmadan, gerçekleşmesi 
sağlanmaktadır. 

— Geçici kabul yolu ile ithal edilen eşyaların, bilhassa tekstil ürünlerinin çıkışına, 
giriş ayniyatlarına uygunluğunun tesbitleri Gümrüklerimizde teşekkül ettirilen he
yetler, Bümerbank Müessesesi'ne veya Kimyagerliğe müracaat edilmeden en az 1 
günlük süre ihracatçılarımıza kazandırılmaktadır. 

— Yine Geçici Kabul yolu ile ithal edilen bilhassa kumaş gibi eşyaların dikilmesini 
müteakip, yurtdışı edilmesinde meydana gelen ve teşvik belgesinde belirtilen ar
tıkların bugüne kadar ihracatçılar tarafından yurtdışına gönderilmesi cihetine gi
dilmekte ise de, bu durum hiçbir ticari değer ihtiva etmeyen kırpıntıların alıcıya 
geri gönderilmesi neticesi, ülkemiz Gümrük sistemi ve uygulamaları hakkında yan
lış intibalara neden olunduğu görülerek, İhracatçı Teşvik Tebliği'nin ilgili maddele
rinde (5-9) yer alan kırpıntı ve artıkların imhasına imkan sağlayan hususa işlerlik ka
zandırılmış ve imalatçı ile ihracatçılarımıza bu yola başvurabilecekleri ve gerçekleş
mesinde kolaylıklar sağlanacağı duyurulmuştur. 

— Birçok Gümrüğümüzün İhracat Sundurmalarına sahip olmaması gerçeği karşı
sında, ihracatçılarımızın fabrika ve depoları yükleme ve muayene mahalle olarak 
Gümrüklerimizce kabul edilmiş ve bu mahallere görevli memurların gönderilmesi 
ile zaman kayıpları önlenmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte, iharcat için hazır
lanmış ve son yıllarda özel bir önem gösterildiği görülen ambalajların muayene sı
rasında zarara uğramamasını temin bakımından muayenelerin hazırlanmış, çeki lis
telerinin muntazam olması hallerinde, sondaj usulü seçilen birkaç kolinin muaye
nesi ile genellikle ihracatçının beyanına itibar eden bir uygulama yapılmaktadır. 

— KDV iadesi için bilindiği üzere 1 Nisan 1986 tarihinden itibaren geçilen uygula
maya göre, ihracat eşyasının Gümrük hattını geçmesi, yani eşyanın yüklendiği vası-



tanın Türkiye hudutlarını terketmesi esas kabul edildiği gözönüne alınarak ihracat
çıların bu konuda Gümrüklerde meydana gelecek beklemelerin önüne geçilmesi ba
kımından, ihraç konusu eşyanın yurtdışı edildiği teyidinin çıkış kapı Gümrüğü'nden 
Gümrüklerimize ulaştığı zaman bir nüsha çıkış beyannamesi ilgili vergi dairesine ib
raz edilmek üzere tasdik edilerek, ihracatçı veya vekiline derhal teslim edilmekte
dir. 

— Çıkış beyannamelerinin, vergi iade destekleme primi iadesi nüshalarının çıkış 
kapı Gümrüklerinden manifesto teyid nüshalarının gelmesini müteakip, aracı ban
kaya gönderilmesi uygulaması sonucu, bazı kapı Gümrüklerimizin yoğundan iş hacmi 
veya postada vaki gecikmeler, personel azlığı gibi nedenlerle. Çıkış Gümrüklerimize 
geç intikali sonucu, ihracatçıların haklı sızlanmalarının önlenmesi bakımından, Ba
kanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmakta ve çabuklaştırıcı tedbirler aldırtmakta
dır. Yakın tarihte tüm Gümrüklere yazılan bir talimatla çıkış yapan ihracat eşyası 
yüklü vasıtalara ait manifestoların sayı ve tarihlerinin teleks, telefaks gibi seri ha
berleşme araçlan ile ilgili Gümrüklere intikal ettirilmesi çıkış gümrüklerinde mani
festo nüshasının gelmesini beklemeden, alınan teleks ve telefaksa istinaden işlem 
yapmaları istenilmiştir. Bu uygulamaya daha çok işlerlik ve sürat kazandırmak için 
çalışmalar devam etmektedir. 

BÖLÜM III 

G ü m r ü k l e r d e İ h r a c a t s ı ras ında m e y d a n a g e l e n ih t i l a f l a r v e ö n l e n m e 
si i ç in a l ınmas ı g e r e k l i g ö r ü l e n t e d b i r l e r : 

— ihracata konu eşyalar, görevli Gümrük Muayene Memurlarınca muayene edil
meden ve bu muayene neticesi eşyanın beyana uygunluğunun tesbiti sonucu na
kil vasıtasına yüklenmesi için görevli Gümrük Kolcusu'na tevdi edilmeden yüklen
melere sıkça şahit olunmaktadır. Budurum karşısında Gümrük Muayene Memuru'-
nun eşyanın muayene için vasıtadan kısmen dahi olsa indirilmesini talep etmesi hal
lerinde ihtilaf ve tartışmalara sebep olunduğu müşahade edilmiştir. Bilindiği üzere 
mer'i Gümrük mevzuatı ve İhracat Yönetmeliği ihraç edilecek eşyanın muayene edil
mesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle ihracatçılarımızın Gümrüğe beyanname ver
meden ve görevli Gümrük memurlan hazır bulunmadıkça ihraç edecekleri eşyala
rı, götürecek olan nakil vasıtalanna kesinlikle, yüklememeleri gerekmektedir. Bu du
ruma sebebiyet veren ihracatçılarımızın, görevli memurların talebi halinde ihraç 
eşyalarını nakil vasıtalarından tekrar tahliyeleri hususunda ortaya çıkabilecek za
man ve maddi kayıplarına yer verilmemesi için bu konuya gerekli hassasiyeti gös
termeleri gerekmektedir. 

— ihracatımızın büyük bir bölümü ihraç edilecek eşyaların genellikle karton kutu 
veya tahta sandıklara yüklenmiş olarak gerçekleşmektedir. Bu şekilde yani ambalaj 
edilmiş vaziyette ihraç edilecek eşyalann hazırlanmasında Gümrük Çıkış Beyanna
melerine eklenmesi gereken Çeki Listelerinin tanziminde, büyük bir dikkat ve titiz
likle gösterilmesi gerekmektedir. Ambalaj bozukluklarına ve zaman kayıplarına ne
den olunmaması bakımından Gümrük muayeneleri genellikle, sondaj suretiyle seçi
len birkaç kolinin muayenesi sırasında açılan koliler ile düzenlenmiş Çeki Listesinde 
gösterilen miktarlar arasında mübayenet olduğunun tesbiti halinde, muayene ko-



lilelerin tamamının tesbiti şekline otomatik olarak dönüştürülmekte ve neticesin
de de gerek Gümrük memurlarının ve gerekse de ihracatçının lüzumsuz meşguli
yeti ve zaman kayıpları ile açılan kolilerin tekrar kapatılması gibi işlemlere sebebi
yet vermektedir. 

ihraç edilecek eşyaların, nakil vasıtasına yüklenmesi sırasında ender de olsa rast-
laan hususlardan birisinin de yükleme sırasında meydana gelen hatalar olduğunu 
belirtmek gerekir Şöyle ki; Gümrük Muayene Memurunca muayene sonucu uygun
luğu tesbit edilen eşyalar, bilâhareGümrük kolcusu ve ihracatçım depo veya fabri
ka sorumlulan tarafından nakil vasıtasına yüklenirken koli sayısı yönünden veya mu
ayene edilen eşya dışında bir eşya yüklenmesine sebep olunmaktadır. Bilâhere ya
pılacak bir tesbit veya eşyanın ÇıkışKapısındaki Gümrük görevlilerince muayene edil
mesi halinde farklılık çıkması durumlarında, ihracatçı ve depo sorumluları hakkın
da ilgili Mahkemelerde dava açılması cihetine gidilmesi zorunluluğunda kalınmak
tadır. Bu gibi durumlara sebebiyet verilmemesi bakımından, ihracatçılarımız veya 
kanunî vekilleri ve yüklemeden sorumlu elemanlarının konuya özel bir dikkat ve 
hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. 

— ihracatı yapılacak bazı eşyalar için Gümrüklerce, ihraç edilecek eşyanın tarihi 
eser veya antika eşya olup, olmadığı yönlerinden Müze Müdürlüklerince verilecek 
raporlar aranmakta olup, bu raporlann Çıkış beyannamesinin Gümrüğe ibraz ve tescil 
olunmasından sonra alınması esastır. Ancak, birçok ihracatçımızın bu gibi eşyaların 
(Örneğin; Halı, bakır ve pirinçten eşyalarda olduğu gibi) beyannameleri Gümrüğe 
verilmeden yetkili Müze Müdürlüklerine müracaatla bu eşyalara ait raporların alın
ması cihetine gidildiği görülmektedir. Bilhassa eşyanın yenilik veya eskilik durumu 
gibi vergi iadesi ödenmesine esas teşkil eden unsurlar ihtiva etmesi halinde, müze 
ilgililerince yapılan inceleme sonucu eşyaların bulunduğu koliler bu Müdürlüğün mü-
hürü altına alındığından, Gümrük muayenesi için mühürlerin sökülmesi ve tekrar 
müracaatla yeniden ilgili eksperler veya elemanlarca tetkiki sonucu ikinci kez mü
hür tatbiki cihetine gidilmesi çoğu kez birkaç günlük zaman ̂ kayıplarına ve ihraca
tın aksamasına sebebiyet vermektedir. Bu gibi gecikme ve görevli memurların za
man israfına neden olunmaması bakımından, Müce Müdürlüğü Raporu gerektiren 
eşyaların ihracında, müze raporu alınmadan önce Gümrüğe beyanname verilmesi 
ve Müze yetkilileri ile gümrük Muayene Memurlarının birarada görev yapmalarını 
sağlamaları şarttır. 

— Beyanname ve eklerinde ihraç edilecek eşyaların cins ve nev'ilerinin yeterli açık
lıkta gösterilmediği görülmektedir. Ayrıca, ihraç edilecek eşya veya maddenin tari
fe ve istatistik pozisyonlarının beyanında gerekli hassasiyet gösterilmemektedir. 
Çoğu kez karşılaşıldığı üzere, bilhassa tekstil ürünlerinin ihracında, dış giysi veya iç 
giysi tabirleriyle karşılaşılmakta ve gerek beyanname ve gerekse de ekleri olan fa
tura ve diğer belgelerde de aynı şekilde beyan cihetine gidilmektedir. Eşyanın be
yana uygunluğunun saptanabilmesi için neden imal edildiğinin belirtilmesi ile bir
likte, erkek, kadın veya çocuk için imal edilme gibi hususlarında açıkça beyan edil
mesi yanında, tarife ve istatistik pozisyonlarının da tarife cetvelinden sıhhatli bir 
şekilde tesbiti ile doğru beyan edilmesi şarttır. Beyan edilen Tarive ve istatistik cet
velindeki pozisyonların yanlış belirtilmesi hallerinde Gümrük Kanunu 156.ncı mad
desi hükümlerine göre ihracatçı hakkında para cezasına hükmedilmesi yoluna gi
dildiği gözönönü alınarak, konu üzerinde gerekli hassasiyet ve dikkat gösterilme. 

— ihracatçılarımız. Gümrüklerle temas etmekten genellikle kaçınması ve Güm
rük Muameleleri ile ilgili olarak Gümrük komisyoncularının veya Gümrükte işlerine 



takip eden eleman larının kendilerine ilettiği bilgilerin sıhhat derecesini araştırma
maları neticesi birçok aksaklık ve yanlış değerlendirmelerin ortaya çıktığı görülmek
tedir. Gümrükte işleri takip etmekte olanlar genellikle kendi hata ve ihmallerinden 
doğan gecikme ve cezai durumları Gümrüklerden kaynaklandığı şeklinde ihracatçı
larımıza intikal ettirmektedir. Örneğin, Gümrüklerde fazla mesai hizmeti verilmek
te olduğu halde, dilekçe vermek sureti ile bunu talep etmeyen komisyoncu, ihra
catın ertesi güne kalması keyfiyetini, Gümrüklerde işlerin aksatıldığı şeklinde ihra
catçıya intikal ettirdiği rastalanan hadiselerdendir. İhracatçılarımızın, Gümrük Ko
misyoncuları veya işi takip etmekle görevlendirdikleri elemanlarının kendilerine ge-
•cikmelerden veya ortaya çıkan aksaklıklardan ötürü intikal ettirdikleri hususları bir 
kere de Gümrüklerden incelemesi ve,araştırmasının yararlı olacağı hususunu be
lirtmek istiyoruz. 

— Gümrüğe ihracat sırasında verilen Gümrük Çıkış Beyannamelerinin yazılışında 
gerekli dikkat ve titizliğin gösterilmemesi sonucu yapılan hataların çok sayıda ol
duğu, tashihat taleplerinden anlaşılmaktadır. Beyannameler üzerinde yapılan ha
talar tescil işleminden sonra ve eşyanın fiili ihraca sayılan nakil vasıtasına yüklenip, 
sevkedilmeden önce Gümrüğe yazılı olarak bildirilip, düzeltme talebinde bulunul
duğu takdirde, bu talepler karşılanmaktadır. Ancak, eşyanın cinsi, nev'i, nitelik ve 
birim fiyatları bakımından, tescil'den sonra düzeltme yapılamayacağı ve bu konu
daki taleplerin kabul edilemeyeceği gözönüne alınarak, bu hususlarda hata yapıl
mamasına özen gösterilmelidir. İhraç eşyasının, fiili ihracını müteakip, yapılacak her 
türlü düzeltme ve ilave beyanların kabulü mümkün değildir. Bununla birlikte. Ser
best ihracat Beyannamelerinde ihracata aracılık eden bankaların yetkisi dahilinde 
olan, lehte fiyat farkları ödeme şekillerinin değiştirilmesi, alıcı veya komisyoncu de
ğişikliği kurlar gözönünde tutularak yapılacak döviz cinsi değişiklikleri, ülke değişik
likleri gibi taleplerin de genellikle Gümrüklere yapıldığı görülmekte olup, yetkili ban
kalara müracaatın gerektiği bilinmelidir. Ayrıca, bir Teşvik Belgesi'ne, dayalı olarak 
yapılacak ihracatlar sırasında. Teşvik Belge numara ve tarihinin beyannamenin tes
cil, işlemi sırasında sair bilgiler sütununda beyan edilmesi gerekmekte olup, fiili ih
racatı müteakip, beyannamelere bu belgelerin tarih ve sayısının dercedilmesi müm
kün olmamaktadır. Bu gibi durumlarda, yapılan ihracatın ilgili teşvik kapsamında 
kabul edilip, taahhüdüne sayılıp, sayılamayacağı hususu Teşvik Uygulama Başkanlı-
ğı'na ait bir konu olmaktadır. 

— Daha önce de arzettiğimiz üzere, ihracat beyannamelerinin Gümrüğe ibraz edi 
lebilmesi için, ihracat konusu eşyanın ihraca hazır vaziyette olması gerekmektedir. 
Ancak, çoğu kez ihracatçılarımızın akreditif şartlarını yerine getirmek eşyalarına ait 
Çıkış beyannameleri tanzimiyle Gümrüklerimizde tescil ettirdiklerine şahit olunmak
tadır. Gümrükte beyannamenin tescil işlemini müteakip derhal havale alınması icap 
ettiği halde, ihraca hazır vaziyete getirilmemiş eşyalar için verilen beyannamele
rin, tescil işleminden sonra havaleye arzedilmediği ve birkaç günlük ve bazen de 
haftayı.aşan gecikmelerle işleme konulduğu ve dolayısı ile cezai durumlara sebebi
yet verildiği görülmektedir. 

— Gümrük Çıkış Beyannamelerinin muhteviyatı eşyaların tescil tarihinden itiba
ren 1 ay içerisinde şevki esas olduğu halde bu sürelerin aşıldığı ve bu hususlara va
kıf olmayan ihracatçılarınrıızın, beyannamelerinin iptali'sonucu mağdur duruma düş
tükleri görülmektedir. Beyannamelerin tescil tarihi ile eşyaların sevk tarihi arasın
daki azami 1 aylık sürenin âşılmamasına dikkat edilmelidir. Ancak, ihracat konusu-



eşyanın zorlayıcı sebepler karşısında bu kanuni bir aylık süre içerisinde şevki nnüm-
kün olmuyorsa, bu süre bitmeden Gümrüğe bir dilekçe ile müracaatla ek süre ve
rilmesi talep edilmelidir. Bir aylık sürenin bitimine müteakip, yapılan ek süre talep
lerinin karşılanmasına imkan bulunmamaktadır. Ayrıca, ek süre verilmesinin talep 
edildiği hallerde, dilekçede belirtilen zorlayıcı sebeplerin, mahallinde Gümrükçe teşkil 
"ettirilen heyetlere tetkik ettirilmesi cihetine gidildiğinden, beyan edilen mazeret
lerin mutlaka gerçekçi olması da ayrıca gerekmektedir. 

— İhracat Beyannamelerinde, ihraç edileceği beyan edilen eşyaları nakil vasıtası
nın kısmen almaması veya alıcının talebi halinde beyan edilen bir kısım eşyanın sev-
kedilememesi hallerinde, bu durumun meydana geldiği tarihden en geç bir gün 
sonra veya nakil vasıtasının hareketinden önce ihracatçı veya vekili tarafından Güm
rüğe dilekçe ile bilgi verilmesi gerektiği halde, çoğu kez bu hususa riayet olunm.adı-
ğı ve ihracatçılarımızın Gümrük Kanunu ilgili hükümleri gereğince cezai durumlara 
düştükleri görülmektedir. Bu gibi para cezalarına muhatap olunmaması bakımın
dan beyan edilen eşyanın eksik şevki hallerinde mutlak olarak nakil vasıtasının ha
reketinden önce, bu mümkün olmadığı halde ise en geç ertesi günü mesai saati 
bitimine kadar dilekçe ile durumun Gümrük İdare Amiri'ne intikali sağlanmalıdır. 

— Bedelsiz İhracat konusunu, miktarı, ticari teamüllere uygun numune veya mal
lar, yine bu teamüllere uygun hediyeler, reklâm eşyası veya ihracatı yapılmış malla
rın ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen mal
lann garanti süresi içerisinde, yenilenmesi gereken parçalan kapsamakta ise de. Güm
rüklere yapılan müracaatlardan, çoğu kez bu kapsamın dışına çıkılmak istendiği ve 
bu ihracat sınıfında mütalaa edilemeyecek eşyalann da bu yolla ihracına tevessül 
edildiği görülmektedir. Bazı ihracatçılarımızın ufak çaptaki ihracatlannı, bedelsiz ih
racat gibi göstermek suretiyle yurtdışına sevketmeye çalıştıklanna şahit olunmuş
tur. Ayrıca Gümrük Müdürlüklerinin yetki limiti olan 200 bin Türk Lirası sınırına, da
ha fazla kıymet ihtiva eden eşyaların, düşük fiyatlı fatura tanzim etmek suretiyle 
sokulmak istendiği görülmektedir. 

— ihracat Kredisi kulanan ihracatçılarımıza, beyannamelerinde bu durumu be
yan etmeleri veya aldıkları bir teşvik belgesi kapsamında ihracat yapmaları halin
de, karşılığında bulundukları taahhütleri ilgili merciler nezdinde kapatmalarını te-
minen, bir nüsha çıkış beyannamesi üzerine, "taahhüt kapatma nüshasıdır" kaşesi 
basılmak suretiyle Gümrüklerimizce verilmektedir. Ancak ihracatçılar tarafından, 
alınan bu nüshaların sıkça zayii edilmesi durumu ile karşılaşılmaktadır. İhracatçılar 
adına kıymetli ve değer ihtiva ettiği açık olan bu beyanname nüshalarının zayi edil
mesi mutlaka önlenmelidir. Zayiinden dolayı yeni beyanname taahhüt kapatma nüs
hası verilmesi talepleri Gümrüklerce kuşkuyla karşılanmakla birlikte, zayii edildiğini 
ve herhangi bir mercie ibraz edilip, bir taahhüt kapatma işleminde kullanılmadığı 
hususunda taahhütname alınmak ve para cezası, tatbik etmek suretiyle yeniden 
verilmesi cihetine gidilmesi, hem Gümrüklerin hem de ihracatçıların lüzumsuz meş
guliyeti ve zaman kayıplarına sebebiyet verdiğinden bu durumların önlenmesi ge
rekir. 

— ihracat beyannamelerinin doldurulması sırasında, bu beyannamelerin tanzimi 
çoğu kez bilgisiz ye kalifiye olmayan elemanlara yaptırıldığından, birim kıymet ile, 
eşya miktarının çarpımı neticesinde maddi hesap hatalanna neden olunmaktadır. 
Bu gibi hataların düzeltilmesi fiili ihracattan sonra mümkün olmadığından veya zor-. 



luklarla ve zunu yazışmalar sonucu gerçekleştirilebildiğinden konuya gerekli hassa
siyet gösterilmelidir. Ayrıca çıkış beyannamelerinde beyanı zorunlu olan satışa esas 
yabancı para biriminde gösterilmesinde çok sık hatalar olduğu görülmektedir. 

— Yurtdışında açılan fuar ve sergilere katılan ihracatçı firmalarımızın, bu fuar veya 
sergilerde teşhir edecekleri eşyaların satılabilme durumlarını gözönünde tutarak 
vergi iade ödenmesinde, iade oranının tesbitine esas olacak şekilde, ihraç edecek
leri eşyaların cins ve nev'ilerini yeterli açıklıkta beyan etmeleri sonucu, sık sık ihti
lafların ortaya çıktığı görülmektedir Bu gibi durumlarda, ihracı ve katılınılan fuar 
veya sergide satışı gerçekleşen eşyaların çıkışında açıkça beyan edilmeyen vergi ia
desine tesir edebilecek özelliklerinin aradan geçer sürenin uzunluğu ve bilâhare tes-
bitinin mümkün.olmaması karşısında uzunluğu ve bilâhare tesbitinin mümkün ol
maması karşısında çoğu kez ihracatçılarımızın mağdur duruma düştüğü görülmüş
t ü r Bu nedenle Fuar ve Sergilere gönderilecek eşyaların, gittiği yerlerde satılabile
ceği ve vergi iadesi talebinde bulunulması durumuyla karşılaşılabileceği gözönün
de tutulmalıdır 

— Bilhassa İstanbul Çıkış Gümrüklerinde devamlı karşılaşıldığı üzere, ihracatın ge
nellikle günün akşam saatlerinde yoğunlaştığı ve ayrıca haftanın normal mesai gün
leri sonu olan Cuma günü büyük bir artış gösterdiği anlaşılmaktadır Bu durum kar 
şısında yani ihracatın günün son saatlerine veya paftanın son gününe büyük br kay
ma göstermesi sonucu, işlemlerin süratle gerçekleşmesinde çoğu kez güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır Bu hususun ihracatçılarımız tarafından değerlendirilerek, işlemı-
lerinin daha çabuk gerçekleşmesini temin bakımından, gerekli tedbirlerini alarak, 
fazla mesai ücreti ödemeye maruz kalacakları günün son saatlerini beklemeden 
beyannamelerini ve ihracatlarını sabah saatlerine kaydırmaları işlemlere sürat ka
zandıracak ve ihracatımızın beklemelere uğramadan gerçekleşmesini sağlayacak
t ı r 

(EK-1) 

İ H R A C I S I N I R L A M A Y A T A B İ M A L L A R L İ S T E S İ : 

A - İ h rac ı y a s a k m a l l a r l i s tes i : 
1- Eski Eserler (6.5.973 gün ve 1710 sayılı kanun 
2- Tiftik Keçisi (Damızlık dahil) (17.3.1931 gün ve 1761 sayılı kanun) 
3- Hint Keneviri (24.6.1933 gün ve 2313 sayılı kanun) 
4- Tütün Tohumu ve Fidesi (9.5.1969 gün ve sayılı kanun) 
5- Kuş Gübreleri (1924 tarih 2/17771 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 
6- İncir Çeliği (1926 tarih 2/5006 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 
7- Bağ Çubukları (1927 tarih 2/5444 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 
8- Fındık Fidanı (1928 tarih 2/6207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 
9- Çekirdeksiz Kuru Üzüm (7-12 arası manipüle edilmemiş) (6-7.1936 tarih 2/4958 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 
10- Odun ve odun Kömürü (3.6963 tarih 6/1951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 
11- Orijinal Bağırsak (1969 tarih 6/ sayılı Bak. Kurulu Kararı) 
12- Ceviz, Dut, Kiraz, Erik, Porsuk, Diş budak. Karaağaç ve Ihlamur adlı ağaç türleri
nin kütük, tomruk,kereste, kalas ve taslak olarak ihracı (24.4.1974 gün ve 7/8666 



sayılı Bak. Kurulu Kararı). 
13- Su ürünlerinden Tarım/Orman ve Köy İşleri Bakanlıgı'nca Su Ürünleri avcılığını 
düzenleyen esaslar çerçevesinde avlannnası yasak olan cins ve nitelikteki su ürünle
ri. 
14- Ham Lületaşı ve Taslak pipo. 

B- İh rac ı be l l i b i r m e r c i i n e m r i n e b a ğ l ı mal lar : 

Mal ın A d ı : 
— Uyuşturucu Maddeler 
- T u z 
— Orman Ağaçları, Fidan ve Tohumları 
— Hayvan Spermaları ve Embriyoları 
— Tar ım, Mücadele Alet ve İlaçları 
— Her nevi yem 
— Her nevi yem 
— Her nevi yem 
— Şeker 
— Petrol Ürünleri 
— Silah (Spor ve Av Tüfekleri hariç) 
— Mütıimmat 
— Yarış Atları 
— Tohumluk 
— Hertürlü Gübre 
— Çiçek Soğanı, Rizimosu, Yumrusu ve 
Pençesi 
— Av hayvanlarının Et, Post, Kürk ve 
Tahnitleri, Ganlı ve Cansız tümü 
— Dolu Sinema Filmi 

- İ ş l enmiş kıymetli Madenler (Altın, 
. platin), ile kıymetli taşlar, (Elmas, yakut, 
zümrüt, safir, zebercet, inci) ve kıy
metli Madenler veya kıymetli taşlar
dan yapılmış, ya da bunları içeren 
eşya. 

İ n g i l i M e r c i : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bak. 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Bak. 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Bak. 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Bak. 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Bak. 
Tarım, Orman ve köy İşleri Bak. 
Trim, Orman ve Köy İşleri Bak. 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. 
Milli Savunma Bakanlığı 
Milli Savunma Bakanlığı 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Bak. 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Bak. 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakb 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Bak. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bak. 
Filmlerin ve Filim Senaryolarının de
netlenmesine ilişkin Tüzük gereğince 
denetimden geçmesi şartıyla. 
Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü 

(EK-2) 

( K O N T R O L A T A B İ M A D D E L E R ) 

1- Fındık 
2- Palamut 
3-Tiftik 
4- Antep Fıstığı 
5- Pamuk 
6- Turunçgil Meyveleri 
7- Şeftali 



8- Salyanfgoz 
9- Elma 
10- Sofralık Üzüm 
11- Kuru Fasulye 
12- Nohut 
13- Mercimek (Kabuklu ve iç) 
14- Ceviz Kütükleri 
15- Büyük-Küçük Baş Hayvan Ham Derileri 
16- Taze Mezbaha Sığır, Dana, Manda ve Malak Derileri 
17- Salamura (Tuzlu, yaş) Sığır, Manda ve Malak Derileri 
18- Tuzlu Kuru Sığır, Dana Manda ve Malak Derileri 
19- Hava Kurusu Sığır derileri 
20- Taze Mezbaha Kolun, Kuzu, Keçi ve Oğlak Derileri 
21- Salamura (Tuzlu, yaş) Koyun, Kuzu Derileri 
22- Tuzlu Kuru Keçi, Koyun, Oğlak Derileri 
23- Hava Kurusu Koyun ve Kuzu Derileri 
24- Pikle Deri 
25- Armut 
26- Çilek 
27- Bağırsaklar 
28- Yemeklik Zeytinyağı, Pamukyağı ve Mısırözü, Ayçiçeği 
29- Yemeklik Susam Yağı, Soya, Yer Fıstığı, Papiska, Bitkisel Yağlar 
30- Yemeklik Bitkisel Yağların Muayene Metodları 
31- Mahlep 
32- Yerfıstığı 
33- Türk Yapağı ve Yünleri 
34- Yumurta 
35- Çekirdeksiz Kuru Üzüm 
36- İşlenmiş İç Fındık 
37- Domates 
38- Kuru Soğan 
39- Caneriği 
40- Sarı Mercimek 

Not: Kontrol belgesi veren Merci; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış ticarette 
Standardizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı İhracat Kontrolörlükleridir. 

(EK-3) 

D E S T E K L E M E V E F İ Y A T İ S T İ K R A R F O N U N A T A B İ M A L L A R : 

— Buğday 
— Un 
— Yem Kanunu kapsamı dışında kalan mısır (cin mısır) 
— Pamuk 
— Fındık 

Her türlü natürel iç fındık 
Her türlü kabuklu fındık 
Beyazlatılmış, kavrulmuş, kısmep beyazlatılmış, kısmen kavrulmuş, tuzlanmış 



veya yağda kızartılmış sağlam ve özürlü iç fındık 
Diğer işlenmiş Fındıklar (Püre dahil) 

— Çekirdeksiz kuru üzüm 
— Kuru incir 
— Tütün (A Grad ve B Grad) 
— Antep fıstığı 
— Mercimek (kırmızı ve yeşil) 
— Nohut 
— Arpa 
— Mısır 
— Koyun 
- K e ç i 
— Büyükbaş hayvan 
— iplik (% 50'yi aşan pamuk ipliği) 

— AET dışı ülkelere çavdar ve işlem görmemiş dökme veya varilli Zeytinyağı 

(EK-4) 

K A Y D A T A B İ M A D D E L E R 
1- S e r b e s t i h r a c a t B e y a n n a m e l e r i Haz ine v e Diş T i c a r e t 
M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a k a y ı t e t t i r i l m e s i z o r u n l u m a d d e l e r : 
Madde A d ı : T e b l i ğ No: 

— Demir veya çelikten çubuklar (yuvarlak demir çelik çubuklar, 85/5 
nervürlü demir çelik çubuklar, kare demir çelik çubuklar, lamalar) 

— Demir veya çelikten profiller ve palplanşlar, köşebentler. 85/5 
— Yassı hadde memulieri (saçlar, şeritler) 85/5 
— Türk Lirası karşılığında yapılan ihracat (Kuzey Kıbrıs Türk 85/5 

Cumhuriyeti'ne yapılan ihracat hariç) 
— Demir veya çelikten blum ve kütükler 86/1 
— Demir veya çelikten levha blokları ve saç platinaları 86/1 
— demir veya çelikten dövme taslakları 86/1 

2- S e r b e s t i h r a c a t B e y a n n a m e l e r i i h r a c a t ç ı B i r l i k l e r i n e k a y ı t 
e t t i r i l m e s i z o r u n l u m a d d e l e r : 

— İhracatı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintilerine (primine) 85/5 
tabi maddeler. 

— Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımından imal 85/7 
edilmiş her türlü iç ve dış giyim eşyası ve bunların aksesuarları 

— Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımından 85/7 
imal edilmiş battaniyeler ve benzeri örtüler, yatak çarşafları, masa 
örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri, perdeler ve diğer 
mefruşat eşyası. 

— Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımından 85/7 
mamul her türlü kumaşlar. 

— Pamuk, yün, ipek, sentetik, suni veya bunların karışımından imal 85/7 
edilmiş her türlü iplikler. 



C A N M A T B A A S İ 

İstanbul, Tef. 5t i 86 66 
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