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DIŞ TİCARETE GENEL BAKIŞ  

Dış ticaret bağımsız ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin tümü 

olarak tanımlanabilir. Buna ek olarak, dış ticareti ithalat ve ihracatın toplamı olarak da 

tanımlamamız mümkündür. Her türlü ticarette olduğu gibi dış ticarette de şirketlerin temel 

amacı kar elde etmektir ve bu bağlamda dış ticaret ile ekonomilerinin olumlu yönde 

etkilenmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Ülkelerin dış ticarete yönelmesinin belli başlı 

nedenlerini şu şekilde sayabiliriz: 

 Ekonomi ve büyümeye katkı sağlamak, 

 Dünya pazarlarından pay almak, 

 Üretimi arttırmak ve geliştirmek, 

 Satış ve karları arttırmak, 

 Ürün fazlasını değerlendirmek, 

 İstihdamı arttırmak, 

 Rekabet gücünü arttırmak, 

 Dış ticaretinin açığının azalmasına yardımcı olmak.  

Dış ticaret sürecinde 5 önemli taraf bulunmaktadır. Bunlar; ihracatçı(satıcı), 

ithalatçı(alıcı), ihracatçının bankası(muhabir banka), ithalatçının bankası ve gümrük idaresi. 

İhracatçı, imal ettiği veya imalatçıdan tedarik ettiği malı gümrük dışına çıkararak yurt dışına 

satan, bir ihracatçı birliğine üye olup gerçek usulde vergilendirilmeye tabi gerçek veya tüzel 

şahıs olarak tanımlanmaktadır. İthalatçı ise, ihracatçı ile yaptığı anlaşma çerçevesinde malı 

satın alarak bedelini ihracatçıya veya üçüncü gerçek veya tüzel şahısa ödeyecek olan taraftır. 

İhracatçının bankası, ihracatçının mal sevkiyatı sırasında gerekli belgelerini (sevk 

vesaiklerini) ithalatçının bankasına ulaştıran, ithalatçının malın bedelinin ödenmesi için ileri 

sürdüğü şartları ihracatçıya bildiren, malın bedelini tahsil edip ihracatçı adına açtığı döviz 

hesabında saklayan taraftır. İthalatçının bankası, İthalatçının mal bedelinin ödenmesi için 

ihracatçıdan istediği belgeleri ve diğer şartları ihracatçının bankasına bildirip ilgili belgeleri 

ithalatçıya ulaştıran, ithalatçının ödeme talimatını yerine getirip onun adına ödemeyi yapan, 

hatta ithalatçı ödeme yapamayacaksa ona gayri nakdi kredi hesabı açıp onun adına kendisi 

ödemeyi yapan taraftır. Son olarak, gümrük idaresi ise yolcu beraberinde getirilen götürülen 

şahsi eşyaların veya ihracata ithalata konu olan ticari malların ülke sınırlarından giriş ve 
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çıkışlarında denetimlerinin yapıldığı, gerekirse vergilerin hesaplanıp tahakkuk ettirildiği kamu 

kuruluşu olarak tanımlanmaktadır.  

Dış ticareti oluşturan tarafların yanı sıra, dış ticaretin sahip olduğu bazı kurallar da 

bulunmaktadır. Bu kurallar, her ülkenin kendi iç ticaretini serbestçe belirlemesi gibi 

belirlenememektedir; dış ticarete taraf olan firmalar ya da kişiler farklı coğrafya ya da 

milliyete mensup olduğu için kurallar uluslararası normlara göre belirlenmektedir. Dış 

ticaretin normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti (border trade) ve serbest bölge ticareti (free 

zone trade) gibi çeşitleri bulunmaktadır. Normal ticaret, bir ülkenin dış ticaret ve kambiyo 

rejimleri çerçevesinde ve serbest döviz ile yapılan mevzuat ile özel bir ayrıcalık tanınmayan 

ticarettir. Bağlı ticaret ise, iki ülke arasında yapılan ticari sözleşme gereğince ihracatçı ülkenin 

ithalatçı ülkeden ihracat bedeli için döviz dışında bir işlem talep etmesi şeklinde yapılan bir 

ticarettir. Sınır ticareti (border trade), komşu iki ülke arasında özel anlaşmalara dayanarak 

yürütülen ve her iki ülkenin kıyı ve sınır bölgelerine yakın yerleşim yerlerini kapsamına alan 

ticarettir. Sınır ticaretinin en büyük amacı yüksek nakliye giderlerinden kurtulmak ve böylece 

ticaretin potansiyelini arttırmaktır. Serbest bölge ticareti (free zone trade), serbest bölgeler 

arasında yapılan ticarettir. Serbest bölgeler bir ülkenin ulusal egemenlik sınırları içerisinde 

bulunmakla beraber gümrük sınırları dışında kalan, ülkede geçerli olan mali ve ekonomik 

mevzuatın kısmen veya tamamen dışında tutulduğu bölgelerdir. Bu bölgeye mallar 

gümrüksüz olarak ithal edilip depolanmakla birlikte bu bölgede üretim de yapılabilir. Serbest 

bölgeler de kendi içerisinde “Ticaret Serbest Bölgesi” ve “Üretim Serbest Bölgesi” olarak 

ikiye ayrılmaktadır.  

2. İTHALAT VE İHRACAT  

 2.1. İthalat Nedir? 

İthalat yabancı bir ülkeden mal ve hizmet alınması işlemi olarak tanımlanmaktadır. 

Başka bir deyişle, ithalat dış alım demektir. Bunlara ek olarak, ithalat ihracatın tam tersi bir 

işlem olarak da açıklanabilmektedir. İthalat, bedelli ve bedelsiz olmak üzere 2 şekilde 

yapılabilmektedir. Bedelli ithalat, ithal edilen malların bedellerinin ithalattaki ödeme 

şekillerinden biriyle yurt dışına döviz transferi yapılarak gerçekleştirilen ithalatı, bedelsiz 

ithalat ise ithal edilen malların bedellerinin yurt dışında kazanılan dövizlerle karşılanarak yurt 

dışına herhangi bir döviz transferi yapılmadan gerçekleştirilen ithalatı ifade etmektedir.  
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İthalat yapabilmek için bazı şartların eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Vergi numarasına sahip olan her gerçek veya tüzel kişi ithalat yapma hakkına sahiptir. Buna 

ek olarak, tüzel kişi statüsüne sahip olmayan; fakat mevzuat hükümlerince hukuki tasarruf 

yapma yetkisine sahip olan kişiler de ithalat yapabilmektedir. Bunlara ek olarak, bazı özel 

durumlarda ithalat yapmak için vergi numarasına sahip olma şartı aranmayabilir. Örneğin, 

özel anlaşmalara dayanan ithalatta, kitap ve diğer yayınların ithalatında ve ülkemizde açılan 

uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların 

ithalatında vergi numarası sahipliği şartı aranmaz.  

Dış ticarette, ihracatçı ile ithalatçı arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü 

için tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren yazılı bir ithalat sözleşmesi yapılması 

gerekmektedir. Bu sözleşme, tarafları bağlamasının yanı sıra herhangi bir anlaşmazlık 

durumunda da ispat evrakı özelliği taşımaktadır. Malın ithali ve ihracı aşamasında çıkabilecek 

problemlerin taraflar arasında dostane bir şekilde çözülmesi için bu alışverişte ortaya 

çıkabilecek tüm durumların yapılacak sözleşmede karara bağlanması gerekmektedir. 

Birleşmiş Milletler ve ICC (Uluslararası Ticaret Odası) yapılan bu sözleşmeler için standart 

kural ve düzenlemeler geliştirmiştir. Bunlar, uluslararası ticarette ortaya çıkabilecek 

anlaşmazlıkları, uyumsuzlukları ve hukuksal çatışmaları ortadan kaldırmak ve alıcı ile 

satıcının gereksiz yere para ve zaman kaybını önlemek amacıyla alım-satım işlemlerine 

getirilen kural ve düzenlemelerden ibarettir. Incoterms adı verilen bu düzenlemeler 

uluslararası ticarette kullanılan ve evrensel olarak standartlaştırılmış sözleşme terimleridir. 

Teslim şekline göre değişen 13 adet Incoterms bulunmaktadır. Bu Incotermsler yapılacak 

sözleşmelerde kullanılarak sözleşmeyle ilgili anlaşmazlıkların çözümü için ülkeden ülkeye 

farklılık gösteren hukuki çatışmaların önüne geçebilir. Bir ithalat sözleşmesinde şu hususların 

mutlaka bulunması gerekmektedir: tarafların isim ve adresleri, malın cinsi ve özellikleri, 

malın miktarı, gözetim, malın fiyatı, malın teslim yeri ve zamanı, ödeme şekli, ödeme yeri ve 

zamanı, lisans ve izinler, ürünün garantisi, sigorta, mücbir sebepler, teslimde gecikme, 

uygulanacak hukuk, tarafların imzası.  

İthalat yapılırken alınan gümrük vergisi, katma değer vergisi, akaryakıt tüketim vergisi, 

özel tüketim vergisi ve damga vergisi bazı vergiler de bulunmaktadır. Gümrük vergisi, 1615 

Gümrük Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca, Gümrük Vergisi Tahsilatı bu kanuna göre ödeme 

mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte bulunan Gümrük Giriş Tarife Cetveli’ndeki 

nispet, had ve esaslara göre yapılmaktadır. Katma değer vergisi, ithalat sırasında ödenen her 
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vergi, harç ve payları, sigorta ve navlun bedellerini içermektedir. Akaryakıt tüketim vergisi, 

rafineri şirketleri, doğalgaz üretim şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kişiler tarafından ödenen 

bir vergidir. Özel tüketim vergisinde, ithalatta alınan vergi ilgili gümrük idaresince hesaplanır 

ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza 

alınmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir, bu 

tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tabi olduğu usul ve esaslar 

uygulanır, bu vergi ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir.  Damga vergisi ise, dış ticaret 

işlemleri ile ilgili olan taşıma senedi, taahhütnameler, konşimentolar, deniz ödüncü senedi 

gibi kağıtların düzenlemesini içerir, bu verginin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi 

dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler ödemektedir. 

İthalat sürecinde alınan vergilerin yanı sıra ithalat kısıtlamaları da mevcuttur. İthalatta bazı 

malların ithali yasak, bazı malların ithali belli bir kuruma bırakılmış ve bazı malların ithali ise 

belli mercilerden alınacak izne bağlıdır. Örneğin, Gümrük Yönetmeliği’nin 213. maddesinde, 

Türk Gümrük Tarife Cetveli ile özel kanunlar veya taraf olduğumuz anlaşmalar ve 

sözleşmelerle ithali yasak edilmiş ve edilecek olan eşya, 235. madde saklı kalmak kaydıyla 

her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye sokulamaz” diye bir ibarenin varlığı söz konusudur.  

2.2. İhracat Nedir?  

İhracat, kişi ve kuruluşlarca üretilen mal ve hizmetlerin yurtdışına satılmasına verilen 

addır. Kısaca dışsatım anlamına da gelmektedir. En geniş anlamıyla ise bir ülkde sınırları 

içerisinde serbest dolaşımda bulunan malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılmasıdır. 

İhracat yapabilmek için özel bir belge ya da izin sertifikası almak gerekmemektedir ve bu 

bağlamda İhracatçı Birliği’ne üye olan ve gerçek usulde vergiye tabi gerçek ve tüzel kişiler 

ihracat yapma imkânına sahiptirler.  

Dış ticaret işlemleri alıcı ve satıcının sözleşme yapması ile başlamaktadır. İhracat 

sürecinde de İhracat Sözleşmesi yapılmaktadır. Yaygın olarak benimsenen ticaret 

prensiplerine göre bir tarafın ileri sürdüğü şartları karşı tarafın yazılı olarak kabul etmesi 

halinde geçerli bir sözleşme yapılmış sayılır. Sözleşmede, İhracat Sözleşmesi’nde olduğu 

üzere tarafların yükümlülükleri ve haklarının kesin bir biçimde şarta bağlanması 

gerekmektedir. Malların bir yerden başka bir yere taşınmasında hangi tarafın ne yükümlülüğü 

olduğu, yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde risklerin nasıl bölüşüleceği, taşıma 

sırasında malların kaybolması ve hasar görmesi halinde riskin hangi tarafa ait olacağı 
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hususları sözleşmede açık olarak yer almalıdır. Bir İhracat Sözleşmesi’nde, tarafların isim ve 

adresleri, malın cinsi ve özellikleri, malın miktarı, gözetim, malın fiyatı, malın teslim yeri ve 

zamanı, ödeme şekli, ödeme yeri ve zamanı, lisans ve izinler, ürünün garantisi, sigorta, 

mücbir sebepler, teslimde gecikme ve tarafların imzası mutlaka yer almalıdır. İhracat 

yaparken yerine getirilmesi gereken bazı prosedürler de bulunmaktadır. İhracat ile ilgili 

yapılması gereken işlemler ve düzenlenmesi gereken belgeler ihracat yapılacak ülkeye, ihracat 

şekline ve ihraç edilecek ürüne göre değişmektedir. Örneğin, AB’ye üye olan ülkelere 

yapılacak ihracatta Türk ihraç ürünlerine kota uygulayan ülkelere yapılacak ihracatta ve BM 

kararlarına göre ambargo uygulanan ülkelere yapılan ihracatta izlenmesi gereken prosedürler 

değişkenlik göstermektedir.  

İhracatın şekline göre yapılan işlemler de bulunmaktadır. Bunları kayda bağlı ihracat, 

özelliği olan ihracat ve özelliği olmayan ihracat olarak sayabiliriz. Kayda bağlı ihracat, bazı 

malların ihracatındaki gelişmelerin hükümet makamları (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tarafından 

kontrol edilmesine kayda bağlı ihracat adı verilmektedir. İhraç edilecek malların takip edilme 

nedenleri arasında Türk firmalarının ticari menfaatlerini daha etkin koruyabilmeyi 

göstermemiz mümkündür. Özelliği olan ihracat, bazı ihracat işlemleri, ihracat bedeli olan 

dövizlerin yurda getirilmesi ve ticari operasyonların yapılışı açısından önem taşır ve özelliği 

olan ihracat adını alır. Özelliği olmayan ihracat, kayda bağlı olmayan ve özelliği olan ihracat 

dışında kalan işlemler özelliği olmayan ihracat sayılmaktadır. Özelliği olmayan ihracat, bu 

kapsamda yapılan ihracatın önemsiz olduğu anlamına gelmemelidir. Aksine özelliği olmayan 

ihracat toplam ihracatın çok büyük bir oranını oluşturmaktadır. “Özelliği olmayan” ifadesinin 

seçilmesinin nedeni, ihracat formaliteleri açısından tek düze kuralların dışında başka bir 

formalite gerektirmeyen ihracat işlemlerini ifade etmek içindir. İhraç edilecek ürünlere göre 

de bazı işlemler yapılmaktadır. İhraç edilecek ürüne göre alınması gereken izinler ve 

düzenlenecek belgeler değişiklik göstermektedir. İhracat ön izne bağlı olan ürünler ve ihracatı 

yasak olan mallar bulunmaktadır.  Bazı malların ihracı, uluslararası anlaşmalar veya madde 

politikaları açısından bu mallarla ilgili kurumların ön iznine tabidir. Söz konusu malları ihraç 

etmeyi düşünen kuruluşların, ihracattan önce gerekli ön izni almaları gerekmektedir. Örneğin, 

tehlikeli atıklar için Çevre Bakanlığı’ndan ve şeker için Türkiye Şeker Fabrikası Genel 

Müdürlüğü’nden izin alınması gerekmektedir. Buna ek olarak, Türkiye'nin taraf olduğu 

uluslararası anlaşmalar ve madde politikalarının bir gereği olarak, bazı malların ihracı 
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yasaktır. Örneğin, kültür ve tabiat varlıkları, Hint keneviri, Tütün tohumu ve fidesi gibi 

malların ihracatı yasaktır.   

3. DIŞ TİCARET TESLİM ŞEKİLLERİ(INCOTERMS 2010) 

Dış ticarete taraf olan firmalar farklı ülkelerde, bazen de ayrı kıtalarda yerleşik 

bulunmakta olup, çoğunlukla birbirlerini tanımamaktadırlar. Dış ticaret sürecinde malların, 

ülkeler arasında taşınması söz konusu olmakta bu taşımalar sırasında mallarla ilgili olarak 

çeşitli risk ve maliyetler ortaya çıkmaktadır. Bu maliyet ve risklerin ihracatçıya mı yoksa 

ithalatçıya mı ait olacağının taraflar arasındaki görüşmeler sırasında tespit edilmesi ve dış 

ticaret sözleşmelerin buna göre yapılması gerekmektedir.  

Malların taşınma işleminin kimin tarafından organize edileceği, taşıma bedelinin kim 

tarafından ödeneceği, taşıma sırasında malların hasara uğraması, kaybolması, çalınması gibi 

risklere karşı hangi tarafın sorumlu olacağı ve ithalat-çının ödediği mal bedelinin neleri içerip 

neleri içermediği hususlarının baştan karara bağlanması gerekmektedir. 

3.1. Incoterms nasıl ortaya çıktı? 

Dış ticarette teslim şekilleri 1936 yılına kadar yazılı olmayan ticari örf ve adetlere göre 

belirleniyordu. Ticari örf ve adetler herkes tarafından bilindiği için sözleşmelerde ayrıca yer 

almasına gerek kalmıyordu. Ancak ticari örf ve adetler, tarafların farklı yorumlamaları, 

ülkeden ülkeye farklı uygulamalar vb. sebeplerle dış ticarette sorunların doğmasına neden 

olmuştur. Bunun üzerine ticari örf ve adetleri bütün dış ticaret yapan ülkelerin ortak bir 

şekilde kullanabileceği biçimde standartlar haline getirecek, hükümetlerden bağımsız, 

uluslararası bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur. İşte bu amaçla 1919 yılında Milletlerarası 

Ticaret Odası(ICC) International Chamber of Commerce  kurulmuştur.  

INCOTERMS kurallarının uluslararası ticarette geçerli olan kurallara denk 

düşebilmesi amacıyla bu kurallarda 1953, 1967, 1976, 1980, 1990  2000 ve 2010 yıllarında 

bazı değişiklikler yapılmıştır. 1 Ocak 2011’den itibaren  Incotermsler 13’ten 11’e 

indirilmiştir.DEQ ‘in yerine DAT;DES,DAF VE DDU’nun yerine DAP  klozu getirilmiştir.  

 

3.2. Tüm Taşıma Modlarında Kullanılan Teslim Şekilleri: 
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3.3 Sadece Deniz ve İç Su Yolu Taşımalarında Kullanılan Teslim Şekilleri: 

 

3.3.1. EXW (İşyerinde Teslim,Ex Works) : 

‘‘Ex works’’ satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla 

teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. 

 Satıcının Sorumlulukları 

 İthalatçıyla aralarında yaptıkları sözleşme koşullarına uygun olarak malları işyerinde 

veya deposunda ithalatçının emrine hazır bulundurmaktır.  

 Malların hazır olduğunu alıcıya bildirir. 

 Alıcının ihracatla ilgili belgeleri almasına yardımcı olur. 
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 Alıcının talebi halinde,tüm masraf ve risk ALICIYA ait olmak üzere taşıma acentası 

ile anlaşma yapabilir  ve taşıma belgesini alıcıya gönderir. 

Alıcının Sorumlulukları 

o Mal bedelini öder.Tüm masraf ve riskler kendisine ait olmak üzere tüm ithalat ve 

ihracat işlemleri için gerekli belgeleri düzenler. 

o Malların gümrük işlemlerini tamamlayarak vergilerini öder. 

o Malları satıcının deposundan aldığı an tüm risk ve masrafları üstlenir.Taşıma acentasi 

ile anlaşarak navlun bedelini öder. 

 

3.3.2. FCA (Taşıyıcıya Teslim Free Carrıer …named place) : 

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı 

tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer yada noktada teslimi ile son bulur. 

 

 

 

Satıcının Sorumlulukları 

 Satıcı sözleşmeye  uygun malı hazırlar,ihracat belgeleri düzenler,gümrük masrafını 

öder. 

 Alıcının talebiyle taşıma acentası ile anlaşabilir fakat tüm masraflar alıcıya aittir. 

 Malları taşıyıcıya belirlenen yer ve tarihte teslim eder. 

 Taşıyıcıya teslime kadar bütün masraf ve risk satıcıya aittir. 

Alıcının Sorumlulukları 

 Alıcı mal bedelini öder. 

 İthalatla ilgili belge ve izinleri alır,gümrük masrafını öder. 

 Taşıma acentasıyla anlaşma yaparak navlun ücretini öder. 

 Belirlenen tarihte ve yerde malları teslim alır.Sonrasında tüm masraf ve riskler alıcıya 

aittir.  

3.3.3. FAS (Free Alongside ship/Gemi Yanında Teslim) : 
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İhracatçının,ihraç edeceği malları sözleşme koşullarına uygun olarak hazırlayıp 

ithalatçının belirttiği geminin yanına bırakmasıyla sona erer. Mallar bu noktaya kadar 

getirilene kadarki bütün risk ve masraflar ihracatçıya, bu noktadan sonraki risk ve maliyetler 

ise ithalatçıya aittir. 

Satıcının Sorumlulukları 

 Anlaşma şartlarına göre mallar hazırlanır,Alıcının talebi üzerine masraflar alıcıya ait 

olmak üzere,idari ve ticari belgeleri almasında alıcıya yardımcı olur.  

 Malların belirtilen limanda,tarihte alıcının önceden bildirdiği geminin yanına 

getirmekle işlemi tamamlar. 

 Alıcının talebi üzerine,masraflar alıcıya ait olmak üzere yükleme belgesinin 

düzenlemesi sağlar,varış limanına alıcıya gönderir ve gerekli bilgileri verir. 

Alıcının Sorumlulukları 

 Mal bedelini öder. 

 İhracat ve İthalat lisanslarını çıkarır,diğer belgeleri hazırlar,gümrük masraflarının 

tümünü öder. 

 Taşımacıyla anlaşıp,geminin yükleme limanına ne zaman varacağını bildirir. 

 Yükleme limanından malları teslim alır ve sonra tüm masraf ve riskleri üstlenir. 

3.3.4. FOB (Gemi Bordasında Teslim /Free on board): 

Mallar vincin kepçesinde gemi bordasına aktarıldığı andan  itibaren satıcı sorumluluğunu  

yerine getirmiş olur.Bu noktadan itibaren bütün risk ve masraflar ithalatçıya aittir.Taraflar, 

malların gemi küpeştesini aşarak teslim edilmeleri niyetinde değillerse, FCA terimi 

kullanılmalıdır.Örneğin Ro-Ro taşımacılığında olduğu gibi malların gemi küpeştesini aşarak 

tesliminin herhangi pratik bir anlamı kalmamış ise, bu durumda FCA teriminin kullanılması 

daha uygun olacaktır.  

Satıcının Sorumlulukları 

 Anlaşmada malları temin ederek ihracatla ilgili işlemleri yerine getirir. 

 Gümrük vergilerini ödeyerek belirlenen limanda,belirtilen tarihte alıcının temin ettiği 

gemiye yükleme yapar. 

 Yüklemenin yapıldığını ve taşıma belgesini alıcıya gönderir.Mallar geminin 

küpeştesini geçene kadar tüm masraf ve riskler satıcıya aittir. 

Alıcının Sorumlulukları 

 Mal bedelini öder. 
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 İthalat için gümrük belgelerini düzenler,gümrük işlemlerini tamamlar.Gümrük 

vergisini öder. 

 Taşıma acentasıyla anlaşma yapar,navlunu öder. 

3.3.5. CFR (Varış Limanına Kadar Navlun Ödenmiş Olarak Teslim/ Cost and Freight) : 

Satıcı tarafından varış limanına kadar taşıma masrafları ve navlun bedeli ödenen malların 

yükleme limanında küpeşteyi aşmasıyla satıcının sorunluluğunun bittiğini ifade eder. 

Satıcının Sorumlulukları 

 Anlaşma şartlarına göre malları hazırlayarak ihracatla ilgili bütün işlemleri tamamlar. 

 Taşıma acentasıyla sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. 

 Yüklemenin gerçekleştirildiğini ve varış tarihini alıcıya bildirir. 

 Taşıma belgesini alıcıya gönderir. 

Alıcının Sorumlulukları 

 Anlaşmaya göre mal bedelini öder. 

 İthalatla ilgili belgeleri hazırlar ve gümrük işlemlerini tamamlar. 

 Malları varış limanında boşaltma masrafları ve liman ücreti de dahil öder ve boşaltır. 

 Taşıma sırasında navlun hariç,bütün masrafları öder.  

 

3.3.6. CIF  (Mal Bedeli/Sigorta ve Navlun Cost,Insurance and Freight): 

Satıcının navlun ve taşıma masraflarını ödediği mallara aynı zamanda hasar ve kayıp 

risklerine karşı  deniz sigortası yaptırmasını da gerektirir. 

Satıcının Sorumlulukları 

 Sözleşmede belirtilen malların ihracatla ilgili tüm işlemlerini tamamlayarak,temin 

ettiği gemiye yükler. 

 Navlun ücretini öder. 

 Malların ne zaman varış limanında olacağı hakkında alıcıyı bilgilendirir. 

 Minimum kapsamlı sigortayı yaptırmalıdır.Sigorta belgesini alıcıya gönderir. 

 Alıcının talebi üzerine masraf alıcıya ait olmak üzere savaş,grev ve ayaklanma 

risklerine karşı da sigorta yaptırmalıdır. 
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Alıcının Sorumlulukları 

 Mal bedelini öder. 

 İthalatla ilgili düzenlenmesi gereken belgeleri düzenler. 

 Varış limanında gecikmeksizin boşaltma işlemlerinin masraflarını üstenir ve 

tamamlar. 

 Gümrük vergilerini öder. 

 Teslim anından sonra navlun ve sigorta primi dışında tüm masraf ve riskleri üstlenir. 

3.3.7. (CPT Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim/Carriage paid to) : 

Satıcının malları kendisinin anlaşılmış teslimat noktasına teslim etmesini ve varış yerine 

kadar taşıma masraflarını üstlenmesini ifade eder.Malların taşıyıcıya aktarılmasından sonra 

mallarla ilgili kayıp,hasar riski ve tüm ek masraflar alıcıya geçer.Eğer mallar belirlenen varış 

yerinden ulaştırması için birbiri ardına taşıyıcılar kullanılıyorsa,malların bunlardan ilk 

taşıyıcıya aktarılmasıyla birlikte riski de devretmiş olur. 

Satıcının Sorumlulukları 

 Anlaşmaya uygun malı temin ederek,İhracat için gereken işlemleri tamamlar,gümrük 

vergilerini öder. 

 Malların belirlenen tarihte varış yerine kadar taşınması ve navlun bedeli satıcıya aittir. 

 Malları ilk taşıyıcıya teslim ettiği anda tüm masraf ve riskten kurtulur. 

 Teslim ettiğini alıcıya bildirir. 

Alıcının Sorumlulukları 

 Anlaşmaya uygun ödemeyi yapar. 

 İthalatla ilgili belgeleri düzenler,gümrük vergilerini öder. 

 Malların ilk taşıyıcıya tesliminden itibaren navlun dışında tüm masraf ve riskler 

alıcıya aittir. 

 Transit taşımadan çıkacak gümrük masrafları da,alıcıya aittir. 

 Navlun bedeline dahil değil ise boşaltma masrafını da öder ve malı acentadan teslim 

alır. 

3.3.8. CIP (Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim/Carriage and ınsurance 

paid to) : 
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Bu terim ile satıcı CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların 

taşınması sırasında Kayıp veya hasar riskine karşı yük sigortası temin etmek durumundadır. 

Satıcı bu teslim şeklinde sigorta sözleşmesini imzalar ve sigorta primini öder. 

Satıcının Sorumlulukları 

 Anlaşmaya uygun malı temin eder,İhracat için işlemleri yapar,gümrük vergilerini 

öder. 

 Varış yerine kadar olan navlun bedelini öder ve taşıma acentasıyla anlaşma yapar. 

 Sigortayı sözleşmede olduğu gibi yapar ve sigorta poliçesini(belgesini)alıcıya 

gönderir.  

 Alıcının talebine göre masraf satıcıya ait olmak üzere savaş,grev,ayaklanma gibi 

durumlara karşı sigorta yaptırabilir. 

 Asgari sigorta meblağı mal bedelinin %110’u kadar olmalı ve malları ilk taşıyıcıya 

teslim ettikten sonra teslim tamamlanmıştır. Minimum kapsamlı sigortayı yaptırmakla 

sınırlıdır. 

 Bu andan itibaren navlun ve sigorta primi hariç malla ilgili tüm masraf ve riskler 

alıcıya aittir. 

Alıcının Sorumlulukları 

 Anlaşmaya göre mal bedelini öder. 

 İthalatla ilgili tüm belgeleri tamamlar ve gümrük vergilerini öder. 

 Varış yerinde boşaltma ve diğer masrafları ödeyerek taşıma acentasından malları 

teslim alır.  

 

3.3.9. DAP (Delivered At Place/Belirlenen Yerde Teslim) : 

"Belirlenen Yerde Teslim" kuralı, satıcının malları belirlenen varma yerinde gelen taşıma 

aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder.DAP daha 

önceki DAF, DES, ve DDU’nun yerini almıştır. 

 Satıcının Sorumlulukları 

 Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır. 

 Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her 

türlü izni almalı ve malların ihracı veya teslimden önce başka bir ülkeden geçişi için 

gerekli gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. 
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 Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlenen terminale kadar 

taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi 

yapmak yükümlülüğü yoktur. 

 Satıcı, malları kararlaştırılan tarihte, varma yerinde, eğer varsa kararlaştırılan noktada, 

gelen taşıma aracından boşaltılmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakarak teslim 

etmelidir. 

 Satıcı, uygun olarak teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları ve 

uygulandığı ölçüde, malların yukarıda anlatıldığı şekilde tesliminden önce ihracat için 

gerekli gümrükleme masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, 

vergiler ve diğer harçları, malların herhangi bir ülkeden geçişine ilişkin masrafları 

öder. 

              Alıcının Sorumlulukları 

 Mal bedelini öder. Alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü 

ithalat iznini veya diğer resmi izni almalı ve malların ithali için tüm gümrük 

işlemlerini tamamlamalıdır.  

 Malların anlatıldığı şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallara ilişkin tüm 

masraflar alıcının sorumluluğundadır.  

 Taşıma sözleşmesi uyarınca bu masrafların satıcıya ait olacağının düzenlendiği haller 

dışında, malların belirlenen varma yerinde teslim alınabilmesi için gelen taşıma 

aracından boşaltılması için gerekli masrafları öder.  

 Alıcı,  ihraç ülkesi yetkililerinin emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç 

olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. 

 

 

 

3.3.10. DAT (Terminalde Teslim / Delivered at Terminal):  

"Terminalde Teslim" kuralı, satıcının malları belirlenen varma yerinde veya limanında 

belirlenen terminalde gelen taşıma aracından boşaltılmış bir şekilde alıcıya teslim edilmesini 

ifade eder. Terminal terimi, rıhtım, depo, konteyner sahası veya yol, demiryolu veya hava 

kargo istasyonu gibi üstü açık veya kapalı olabilecek herhangi bir yeri kapsar.Daha önceki 

DEQ klozunun yerini alıp, DEQ’in aksine, multimodal (çoklu vasıta için) kullanılabilir. 

Satıcının Sorumlulukları 

 Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır. 
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 Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her 

türlü izni almalı ve  gerekli gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. 

 Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlenen terminale kadar 

taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. 

 Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Satıcı, malları 

kararlaştırılan tarihte, varma yerinde veya limanında kararlaştırılan terminalde, gelen 

taşıma aracından boşaltarak alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmelidir. 

 Eğer belirli bir terminal kararlaştırılmamış ise, satıcı kararlaştırılan varma yerinde 

veya limanında kendi amacına en uygun terminali seçebilir. 

 Satıcı, uygun olarak teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları ve 

uygulandığı ölçüde, malların yukarıda anlatıldığı şekilde tesliminden önce ihracat için 

gerekli gümrükleme masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün vergiler ve 

diğer harçları, malların herhangi bir ülkeden geçişine ilişkin masrafları öder. 

Alıcının Sorumlulukları 

 Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. 

 Uygulandığı ölçüde, alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü 

ithalat iznini veya diğer resmi izni almalı ve malların ithali için tüm gümrük 

işlemlerini tamamlamalıdır. Malların anlatıldığı şekilde teslim edildiği andan itibaren 

bu mallara ilişkin tüm masraflar alıcının sorumluluğundadır. 

 Alıcı,  ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç 

olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. 

3.3.11. DDP (Gümrük Vergisi Ödenmiş Teslim/ Delivered Duty Paid To): 

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre 

hazır tutulması ile sona erer.Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden 

geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri 

üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, 

DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir. 

Satıcının Sorumlulukları 

 Anlaşma şartlarına uygun malları hazırlar,İhracat ve ithalatla ilgili belgeleri düzenler 

ve gümrük vergilerini öder. 

 Taşıma aracını temin eder ve navlun bedelini öder. 

 Teslime kadar malla ilgili bütün masraflar ve riskler satıcıya aittir. 
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 Teslimi alıcının ülkesinde belirlenen yerde ve tarihte gümrük vergilerini  de ödemek 

suretiyle gerçekleştirir. 

Alıcının Sorumlulukları 

 Anlaşmaya uygun şekilde malın bedeli öder ve malı alır. 

 

 

 

 

4.ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ 

 Ödeme şekli uluslararası ticarette en önemli konulardan birini teşkil etmektedir. 

Ticaret konusu eşya bedelinin ne şekilde ödeneceği konusunu detaylı bir şekilde kapsar. 
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Uluslar arası işlemlerde ödemeler banka aracılığı ile yapılır. Mal bedelleri konvertibl 

dövizler ile ödenir. Mal bedellerinin hangi döviz ve hangi şekilde ödeneceği ithalatçı ve 

ihracatçı arasında yapılan sözleşme ile belirlenir.  

 

4.1. Peşin Ödeme (Cash in Advance – Advance Payment) 

İhracatçı tarafından ihraç edilen malların bedellerinin, ithalatçı tarafından malın teslim 

alınmasından önce, gerek bankalar yolu ile ve gerekse alıcının kendisi veya vekili ya da onun 

adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından satıcıya peşin olarak ödenmesidir.  

 Bu ödeme şekli genellikle birbirini çok iyi tanıyan alıcı ve satıcılar arasında 

gerçekleşir. 

 İhracat işleminin tamamlanmasından sonra belgelerin orjinalleri ithalatçıya gönderilir. 

 İhracatçı açısından en uygun ödeme yöntemidir. Satıcı riski yoktur.  

 İthalatçı açısından ise en riskli ödeme yöntemidir.  

 İthalatçı için en büyük avantajı peşin ödemelerde iskonto oranlarının yüksek 

olmasıdır. 

 Bu tip ödeme genellikle satıcı tekelinde olan mallarda kullanılır. 

 İhracatçı açısından bir  ön finansman niteliği taşımaktadır.Finansman kaynağı ise 

alıcıdır. 

4.2. Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents) 

Bir malın ihraç ülkesinden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgesinin ihracat bedelini 

ödeyerek bankadan alınması yoluyla yapılan ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile bankanın 

ihraç bedelini tahsil ettikten sonra vesaikleri ithalatçıya teslim ettiği ödeme türüdür. 

Uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bir ödeme aracıdır.  

Vesaik Mukabili Ödemenin Temel Aşamaları 

 İhracatçının sözleşmede belirtilen eşyaları taşımacıya teslim etmesi ile ihracat işlemi 

gerçekleşir. 

 İhracatçı  ilgili yükleme belgelerini (vesaik) kendi ülkesindeki bankaya teslim eder. 

 İhracatçıdan vesaikleri alan banka ithalatçı bankaya vesaik mukabili şartı ile belgeleri 

gönderir. 

 İthalatçı bankası vesaiklerin geldiğini ihbar ile ithalatçı firmaya bildirir.  
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 İthalatçı,  tahsil emrinde belirtilen şartlarda vesaik bedelini bankaya öder yada vadeli 

poliçeyi kabul eder. Sonrasında gümrükten malları çekebilmek için vesaikleri 

bankadan teslim alır. 

 İthalatçının bankası, tahsil edilen vesaik bedelini veya  vadesinde tahsil ettiği bedeli 

ihracatçı bankasına ihracatçı firmaya ödenmek üzere gönderir. 

 İthalatçı gümrükten malları çeker ve ihracatçı da yapılan ihracat işleminin karşılığını 

almış olur. 

Vesaik Mukabili Ödeme İşleminin Tarafları 

 İhracatçı (Drawer, Exporter) 

 Tahsile Göndere Banka ( Muhabir Banka, Remitting Bank) 

 Tahsil Eden Banka (Amir Banka, Collecting Bank) 

 İthalatçı ( Drawee, Importer) 

İhracatçının Risk ve Avantajları 

 İthalatçı malları kabul etmeyebilir. İhracatçı bu sebeple ürünleri elden çıkarmak adına 

olduğundan düşük fiyata satış zarar edebilir. 

  Sadece ithalatçının kabulu karşılığında vadeli işlemlerde mal bedelini vadede tahsil  

edemeyebilir. 

  İthalatçının ödeme yapmadan ya da vadeli bir poliçeyi kabul etmeden malları 

çekemeyeceğini bilir. 

  Basit ve ucuzdur bir ödeme yöntemidir. 

 İthalatçının Risk ve Avantajları 

 Bedeli ödemeden malları göremez. 

 Malların siparişe uygun olup olmadığından emin olamaz.  

 Ancak gözetim yapılırsa bu sorun ortadan kalkar. 

 Malların varışından sonra ödeme yapar. 

 Basit ve ucuzdur bir ödeme yöntemidir.  
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 4.3.  Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) 

Alıcının satın aldığı malın bedelini, malların satış sözleşmesinde belirtilen varış yerine 

ulaşmasını takiben, malın ithalatçı tarafından teslim alındıktan sonra, yapılan anlaşmaya göre 

ileri bir tarihte ödemenin yapılmasını sağlayan bir ödeme şeklidir. Vesaikler herhangi bir 

ödeme almadan posta ya da banka yolu ile ithalatçıya gönderir ve ithalatçı hiçbir ödeme 

yapmadan eşyayı gümrükten çeker. İthalatçı için en avantajlı ödeme şekli olmakla birlikte 

ihracatçı açısından en riskli ödeme şeklidir. Genelde alıcının önemli olduğu ya da stoğun çok 

olduğu durumlarda kullanılır. İthalatçıya tanınan bir açık hesap niteliğindedir.Bu ödeme 

yöntemi kullanılacaksa tarafların birbirini çok iyi tanıması gerekir. Gerekirse ithalatçının 

çalıştığı bankalardan referans alınabilir. 

 

4.4. Akreditif (Letter of Credit) 

Akreditif bir bankanın şarta bağlı ödeme garantisi olarak tarif edilebilir. Banka taahhüdü 

ile ihracat bedelinin ödenmesini teminat altına alan ve hem ithalatçıyı hem de ihracatçıyı 

koruyan, uluslararası ticarette en sık kullanılan ödeme şeklidir. Diğer ödeme yöntemlerine 

göre daha pahalıdır, fakat en güvenilir olanıdır. İşlemler bankalar ve belgeler üzerinden 

yapılır. 

Akreditifte en az 4 taraf bulunmaktadır. 

 Amir ( Applicant) : İthalatçı  

 Amir Banka ( Issuing Bank) : L/C açan banka 

 Lehdar ( Beneficiary) : İhracatçı/ Satıcı 

 İhbar Bankası (Confirming Bank) : Akreditifin açıldığını  lehdara ihbar eden bankadır.  
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Akreditif İşleminin Temel Aşamaları 

 Alıcı ile satıcı arasında satış sözleşmesinin yapılması 

 Taraflar arasında akreditif açılmasına karar verilir. 

 İthalatçı bankasından ihracatçı lehine bir akreditif açılmasını ister. 

 İthalatçının bankası akreditifi ihracatçının ülkesindeki bankaya gönderir. İthalatçı 

bankasının hazırladığı akreditif metnine küşat mektubu denir. 

 İhracatçı ülkesindeki banka metni inceler ve metnin bir suretini ihracatçıya iletir. 

 İhracatçı metni inceler, uygun olmayan bir şart varsa ithalatçıdan değişiklik 

yapılmasını talep eder. 

 Şartlar uygunsa akreditif koşullarına uygun olarak malı sevkeder. 

 Banka ibraz edilen belgeleri inceler, belgeler uyun ulunursa mal bedeli ihracatçıya 

ödenir. 

4.4.1. Akreditif Çeşitleri 

1) Dönülebilir (Kabili Rücu – Revocable) Akreditif: 
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 Lehdara önceden haber verilmeden amir banka tarafından iptal edilebilen veya 

değiştirilebilen L/C türüdür. Kullanımı yok denecek kadar azdır. 

2) Dönülemez (GayriKabili Rücu- Irevocable) Akreditif: 

 Amir banka ve akreditif amirinin onayı olmadan süresinden önce geriye alınması ve 

iptali mümkün olmayan akreditif türüdür. Birincisine nazaran daha güvenlidir.fakat muhabir 

bankanın ödemeyi yapması garanti değildir. 

3)Teyitli ( Confirmed) Akreditif:  

 Amir bankanın muhabir bankaya akreditifi teyit etmesi talimatını verdiği ve böylece 

muhabir bankanın da açılan akreditifi teyit ettiği türüdür. Herhangi bir ödememe durumunda 

muhabir banka amir bankanın yükümlülüğünü üstlenmiş olur. Bu akreditif Amir banka, teyit 

bankası ve lehtarın onayı olmadan iptal edilemez. 

4) Teyitsiz (Unconfirmed) Akreditif:  

 Muhabir banka sadece akreditifin açıldığını bildirir ancak ödeme konusunda herhangi 

bir garanti vermez. Teyit masrafı ek bir komisyon gerektirdiği için ithalatçılar çok tercih 

etmez. 

4.4.2. Akreditifin Kullandırılma Şekilleri 

1) Görüldüğünde Ödemeli ( Sight Payment Documentary Credit): 

 Lehdarın akreditifte belirtilen belgeleri akreditif vadesi içerisinde adı geçen bankaya 

ibraz etmesi ile ehdara parasının ödendiği türdür. 

2) Vadeli Akreditif ( Deferred Payment: 

 Alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmaya göre akreditif bedelinin ibrazında değil, belirlenen 

vadede ihracatçıya ödenmesidir. 

3)Kabul Kredili Akreditif ( Acceptance Documentary Letter): 

 İhracatçının vesaiki bankaya ibraz ettiğinde mal bedelini tahsil etmeyip,banka 

tarafından kabul edilmiş poliçenin vadesinde ödeneceğini taahhüt altına alan ödeme türüdür. 

Kabul edilen poliçe ihracatçı tarafından kendi bankasına ya da başka ir bankaya kırdırabilir. 

4) İştira Akreditifi ( Negotiable Documentary Credit) 

İştiraya yetkili kılınan banka tarafından poliçenin değerinin ödenmesi anlamına gelir.  

4.4.3. Özellikli Akreditifler 

1) Rotatif – Döner ( Revolving Credit) 
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 Genellikle belli bir müşteriden ve sürekli alımlarda kullanılır. Hem işlem tekrarı 

yapılmaz, hem de yüksek siparişin iskontosundan yararlanılır. Talimata gerek kalmadan 

otomatik olarak, yeniden kullanılabilen akreditiftir. 

 

2) Red-Clause (Kırmızı Şartlı) Akreditif: 

 Akreditif tutarının kısmen yada tamamen evraklar muhabir bankaya teslim edilmeden 

ödenmesidir.  

3)Green Clause ( Yeşil Şartlı) Akreditif:  

 Red Clause a çok benzer. Mallar banka adına 3.şahsa devredilir ve teslim makbuzunun 

bankaya verilmesi suretiyle avans alınabilir. İthalatçının riski kısmen de olsa azaltılır. Fakat 

tamamen yok olmaz. 

4) Karşılıklı (Back to Back) Akreditif: 

 Transit ticarette, aracı vasıtasıyla yapılan satışlarda kullanılır. Aracı firma hem 

ithalatçı hem ihracatçı konumundadır. Aracı firma satış yapacağı ülkede lehine açılmış 

bulunan akreditifi teminat göstererek, kendisinin ithalat yapacağı firma lehine akreditif 

açtırabilir. Risklidir. Çok tercih edilmez. 

5)Devredilebilir ( Transferable ) Akreditif: 

 Lehdarı tarafından üçüncü şahsa devredilebilir. Mantık olarak karşılıklı akreditifle 

aynı amaca hizmet eder. 

6) Garanti Akeditifi ( Stand By Credit):  

Alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşmeden doğan borçların ödenmemesi durumda 

ödemeyi garanti altına alan akreditif türüdür. 

 Diğer akreditiflerden farkı ithalatçı talimatıyla ihracatçı lehine değil, ihracatçı 

talimatıyla ithalatçı lehine açılması ve vesaik ibrazıyla ödemenin yapılmasını garanti 

etmesidir. 

 

5. ULUSLAR ARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER 

5.1. TİCARİ BELGELER 

 Proforma Fatura (Proforma Invoice) 

İhracatçı tarafından düzenlenen, satış şartlarını detaylı bir şekilde içeren teklif 

niteliğindeki belgedir. Mali yükümlülük yaratmaz, üzerindeki bilgiler kesin değildir. 
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Fatura (Invoice): 

Gümrüğe sunulan kesin satış belgesidir. Aşağıdaki bilgileri içerir. 

- Satıcının unvanı, adresi 

- Alıcının unvanı, adresi, 

- Fatura numarası, 

- Düzenlenme tarihi, 

- Miktar, birim fiyat, toplam fiyat, 

- Teslim Şekli ve Ödeme Şekli, 

- Banka Bilgisi, 

- İstenilen Ek Bilgiler. 

 

 

Çeki Listesi ( Packing List) 

Her ambalaj içerisindeki eşyanın miktarını, net ve brüt ağırlık bilgilerini içeren 

belgedir. İmalatçı tarafından hazırlanır. Gümrük işlemlerinde ve varış noktasında sayım ve 

kontrol kolaylığı sağlar.  

Analiz Belgesi ( Analysis Report) 

 İthalatçının talebi üzerine imalatçı tarafından veya bağımsız bir laboratuar tarafından 

hazırlanan çimento, seramik, porselen ve kimyasal maddelerin bileşenlerinin ve oranlarının 

belirtildiği belgedir. 

Gözetim Belgesi( Inspection Certificate) 

 Bazı ülkeler ithalatçıyı korumak maksadıyla sipariş edilen ürünlerin fiziki kontrolünün 

yapılmasını ve uygunluğunun tespit edilmesini zorunlu kılar. Bağımsız gözetim firmaları 

tarafından yapılan bu işlem sonucunda ürün ithalat uygun ise onaylı Gözetim Belgesi verilir.  

5.2. RESMİ BELGELER 

Dolaşım Belgeleri 

ATR ( Movement Cert. ATR): Türkiye- AB gümrük birliği uyarınca, işlenmiş tarım ürünleri 

de dâhil olmak üzere sanayi ürünlerinde serbest dolaşıma ilişkin hükümlerin uygulanması için 
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gerekli koşulların yerine getirilmiş olması halinde, ihracatçının veya gümrük beyannamesini 

imzalamakla yetkili kanuni temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri ya da bu idarelerce 

yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenen belgelerdir. Ticaret odaları tarafından onaylanır. 

EUR-1 ( Movement Cert. EURO-1):  

Belgenin fonksiyonu ATR ile olup, aşağıdaki işlemlerde kullanılır; 

EFTA ülkeleri ile Türkiye arasında yapılan ticaret,  

Türkiye ile AB ülkeleri arasında AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünlerini 

kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili ürünlerin ticareti,  

Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkelerle yapılan ticaret. 

INF2 Belgesi: 

Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan girdilerin önce bir üçüncü ülkeye gönderilip 

burada işçiliğe tabi tutulması, işlenmiş ürünlerin AB ülkelerine ihraç edilmesi işlemlerinde 

nihai ihraç ürünü bünyesinde yer alan serbest dolaşım hakkına sahip Türk girdisinin Gümrük 

vergisinden muaf tutulmasını sağlayan bir belge. Bu belgeler Türkiye’de gümrük idareleri 

tarafından düzenlenip vize ediliyor.  

 

 

Menşei Şehadetnamesi ( Certificate of Origin): 

 Uluslararası ticarete konu olan eşyanın menşeini belirten belgedir. Ticaret odaları 

tarafından onaylanır. 

Kontrol Belgesi: 

 Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatında belirlenmiş bazı 

tarım ürünlerinin ithalatında kullanılan belgedir. Bu ürünlerin ithalatı yapılmadan önce 

Standardizasyon Denetmenlikleri’ ne ürünün numunesi ile başvurularak TSE tarafından 

uygun olup olmadığı belirlenir. Eğer ürün uygun değilse, ithalatına izin verilmez.  

Uygunluk Belgesi: 

 Uygunluk denetimine tabi malların TSE standartlarına uygun olup olmadığını tespit 

etmek amacıyla hazırlanır. İthal konusu ürün fiilen ithal edilmeden önce numunesi TSE’ye 

gönderilir ve yapılan test ve analizler sonucu uygun ise Uygunluk Belgesi verilir. 

Sağlık Sertifikası (Health Certificate): 

 Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında kullanılan bir belge olup, hem Türk 

gümrüklerinden malların çıkış işlemlerinin yapılabilmesi ve ithalatçı ülke gümrüklerinde giriş 
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işlemleri için kullanılan uluslararası geçerliliği olan bir belge. Bu belge ihraç konusu ürünün, 

her türlü hastalık ve zararlıdan arındırılmış olduğunu, tüketime uygun olduğunu kanıtlamak 

amacıyla kullanılıyor.  

ATA Karnesi ( ATA Carnet): 

 ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi ve ekleri kapsamında, taraf 

ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak 

ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgesidir. 

 

5.3. TAŞIMA BELGELERİ 

Denizyolu Konşimentosu ( Marine/ Ocean Bill of Lading): 

 Gemi işletmesinin veya yetkili acentasının malı yükletene verdiği, hamiline, emre ve 

nama göre düzenlenebilen ve belge konusu malların taşınmak üzere kabul edildiğini gösteren 

taşıma sözleşmesidir. Malın mülkiyetini temsil eder. Kıymetli evrak hümündedir. 

Özellikli Konşimentolar; 

• Tek Konşimento ( Through B/L) 

• Kombine Taşıma Konşimentosu (Combined Transport B/L) 

• Çok Modlu Taşıma Konşimentosu (Multimodal Transport B/L) 

• Konteyner Konşimentosu ( Container B/L) 

• Düzenli Hat Konşimentosu (Liner B/L) 

• Kısa Konşimento ( Short Form B/L) 

• Tanker Konşimentosu ( Tanker B/L) 

• Ciro Edilemez Konşimento (Non-Negotiable B/L)  

Havayolu Konşimentosu ( Airway Bill): 

Havayolu şirketlerince düzenlenen ve malları taşınmak üzere teslim alındığını 

gösteren makbuzdur. Mallar üzerinde tasarruf etme yetkisi vermez. Varış limanında gümrük 

işleminin tamamlanmasından sonra mallar belgede ismi yazılı alıcıya teslim edilir. Alıcı 

yerine alıcının bankası adına da düzenlenebilir. 

Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda taşıyıcının sorumluluğu, kargonun ilgili tarafa teslim 

anından Varşova Konvansiyonu’nda sorumluluğun sınırlandırılmasını kargonun uçağa 

yüklenmesinden itibaren ele almaktadır. 



   

27 
 

Gönderici taşıyıcıya teslim ettiği malların bilgilerinin doğruluğundan sorumludur, taşıyıcı 

ise taşıma esnasında oluşabilecek her türlü hasar ve kayıptan sorumludur.  

Karayolu Taşıma Senedi (CMR): 

Uluslararası karayolu eşya taşımacılığında tarafların sorumluluklarını belirleyen yasal 

düzenlemeler BM’nin 1956 yılındaki “Karayolu ile Uluslar arası Eşya Taşıma Sözleşmesine 

İlişkin Anlaşma ( Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by 

Road) sözleşmesiyle belirlenmiştir. 

 Uluslararası nitelikteki CMR anlaşmasının hükümlerini kabul eden ülkelerce 

kullanılan bir karayolu taşıma belgesidir ve taşımanın CMR hükümlerine göre yapıldığını 

gösterir. Bu anlaşmaya göre, malın anlaşmaya dahil ülkeler arasında, uluslararası taşınma 

sırasında, malın uğrayabileceği zarar-ziyan-kayıp ve gecikmelerde gönderen-taşıyan-alıcı 

arasında sorumluluk ve yükümlülükleri belirten bir sözleşme yapılır. 

Demiryolu Hamule Senedi (CIM): 

Trenle taşımacılıkta kullanılan taşıma belgesi olup malların demiryolu ile taşınmasına 

ilişkin uluslararası anlaşmaya tabi olarak düzenlenir. Hamule senedi "nama" düzenlenir. Emre 

yazılı hamule senetleri düzenlenmez ve ayrıca malların mülkiyetini temsil etmediği için ciro 

edilemez.  

Dünyada, uluslararası demiryolu taşımalarını düzenleyen oldukça farklı iki yasal rejim 

bulunmaktadır: 

 1) Avrupa, Ortadoğu ve bazı Kuzey Afrika ülkelerinden Türkiye'nin de dahil olduğu 42 

devletin oluşturduğu Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ait Hükümetler arası Örgüt (OTIF) 

bünyesinde hazırlanan Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ait Sözleşme (COTIF) ve Ekleri 

(Yolcu trafiği için CIV, Yük trafiği için CIM )  

2) Asya'da BDT ülkeleri, Çin, Kore Vietnam, Pakistan, Hindistan gibi 27 devletin üyesi 

olduğu Demiryolu Taşıma Örgütü (OSJD) bünyesinde hazırlanan yolcu trafiği için SMPS ve 

yük trafiği için SMGS taşıma sözleşmesi.  

Avrupa ve Asya'da demiryolu taşımalarını düzenleyen yasal ve örgütsel yapıların 

farklılığı bu güne kadar birbirleri arasında kesintisiz bir demiryolu taşımacılığına imkan 

vermemiştir. 

5.4. SİGORTA BELGESİ 

Sigorta Poliçesi:  

 Mallar bir yerden başka bir yere sevkedilirken, sevkiyat esnasında vuku bulabilecek 

risklere karşı lehdarı koruyan bir belge. Bir sigorta poliçesinde iki ana taraf vardır. Bunlar, 

sigorta eden (sigorta şirketi), sigorta edilen (sigortayı yaptıran veya ciro yolu ile sigorta 

poliçesini elinde bulunduran) taraflardır. 
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Nakliyat Emtia Sigortası  

İthalat ya da ihracat amacıyla taşınan mallar ya da bireylere ulaştırılmak için taşınan 

mallar her türlü riske açık vaziyettedir. Bu risklerin en aza indirgenmesi adına nakliyat emtia 

sigortası yapılabilmektedir. Nakliyat emtia sigortası, bir yerden diğerine yapılan taşıma 

sırasında gerek taşıt araçlarının, gerekse taşınan malların uğrayabileceği hasarları güvence 

altına alır. Diğer sigorta dallarında belirli bazı rizikolar olmasına karşılık, nakliyat 

sigortasında taşıt aracına ya da mallara zarar verebilecek çok çeşitli rizikolar vardır. Nakliyat 

emtia sigortaları, genel olarak ticaret ve özellikle deniz ticareti ile yakından ilişkili olan bir 

sigortacılık dalıdır. Nakliyat emtia sigortalarının ticaretle yakın ilişkisinin olması ona 

uluslararası bir nitelik kazandırmıştır. Nakliyat hasarları, birçok bakımdan, diğer sigorta 

dallarına ilişkin hasarlardan farklılık gösterir. Her şeyden önce koşulları ve türleri açısından 

bu sigorta dalı çok değişiktir; ayrıca hasarın hem nedeninin hem de miktarının belirlenmesi, 

çoğu kez özel uzmanlık gerektirebilir. Nakliyat emtia sigortasının sigortalıları; endüstri 

işletmeleri, ithalatçılar, ihracatçılar, nakliye işletmeleri, bankalar ve eşya gönderen gerçek 

kişiler olabilmektedir.  

Nakliyat emtia sigortasını açıklarken emtia poliçe türlerine de değinmemiz yerinde 

olacaktır. Emtia poliçeleri türleri kati poliçeler, muvakkat poliçeler ve abonman poliçeler 

olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Kati poliçeler, nakliyat sigorta sözleşmesi yapılırken sigortaya 

gerekli her türlü bilginin yer aldığı kesin poliçelerdir. Muvakkat poliçeler, sigorta sözleşmesi 

yapılırken sevkiyat ile ilgili bazı bilgilerin (malın değeri, gemi adı gibi) eksik olduğu daha 

sonra eksikliklerinin bildirileceği kaydı ile teminat verilen poliçelerdir, aynı zamanda bu 

poliçelere flotan poliçe adı da verilmektedir. Abonman poliçe ise, tek bir işleme ait olmayıp 

ileride meydana gelebilecek işlemleri de kapsayan poliçedir ve taşıma sigortasının yanı sıra 

yangın sigortasında da kullanılabilmektedir. Sınaî ve ticari kuruluşlar ile abonman sözleşmesi 

yapılabilmesi için limit, prim ve denetim gibi bazı koşullar önceden saptanmaktadır.  

Sonuç olarak, nakliye sigortasının yapılmasının temel amacı; para ile ölçülebilir her 

türlü malın veya kıymetin bir nakil aracıyla bir yerden başka bir yere taşınması (nakledilmesi) 

sırasında doğabilecek çeşitli tehlikelere (rizikolara) karşı bir prim (sigorta ücreti) karşılığında 

güvence (teminat) altına alınmak istenmesidir.  

6. TÜRKİYE’DE İTHALAT VE İHRACAT 
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 Ülkemizde İthalat ve İhracatın Gelişim Süreci  

Türkiye, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana dış ticarette önemli değişiklikler 

göstermiştir. 1923–1980 yılları arasında tarıma dayalı ihracat geliştirilmeye çalışılmış ve 

sanayi ürünlerine dayalı ithalat yüksek rakamlara ulaşmıştır. 1960 yılından sonra genel olarak, 

ihraç edilen ürünler tarım ürünlerinden çok sanayi ürünleri olmaya başlamıştır. Ülkemizdeki 

başlıca ihraç ürünlerimiz, tarım ürünleri, dokuma ve tekstil ürünleri, hayvan ve hayvansal 

ürünler, bitkisel yağlar, bazı dayanıklı tüketim malları (televizyon gibi), ipekli dokuma ve 

giyim eşyaları, mobilya, çimento, cam ve seramik ürünleri, madenler(krom, bakır, cıva gibi) 

olarak sayılabilir. Başlıca ithal ürünlerimiz ise, fabrika kurmaya yarayan aletler, ham petrol, 

ilaç ve kimyasal maddeler, elektronik araçlar, motorlu araçlar, silah, optik araçlar, tropikal 

ürünler (muz, kahve, hurma, pirinç) olarak sayılabilir. Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir 

paya sahip olan ülkeleri ise şu şekilde sayabiliriz: Almanya, İtalya, ABD, İngiltere, Fransa, 

Hollanda, Belçika, Japonya ve İran. Ülkemizdeki ithalat ve ihracat rakamları yıllara göre 

değişkenlik göstermektedir.  

 Ülkemizdeki İhracatçı Birlikleri 

1930’lu yıllarda başlayan Büyük Ekonomik Buhran ile birlikte diğer birçok ülke gibi 

Türkiye de dış ticarete ağırlık vermeye başlamıştır. Bu bağlamda, 1936 yılında İhracatçı 

Birlikleri’nin kurulmasına imkan tanıyan bazı yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. 

Yapılan çalışmaların sonunda, ülkemizde 59 tane İhracatçı Birliği 13 Genel Sekreterlik 

altında ve 23 değişik sektörde faaliyet göstermeye başlamıştır. Ülkemizin farklı illerinde bu 

birliklere bağlı 50 irtibat bürosu ve Brüksel ile Moskova’da yer alan 2 yurtdışı temsilciliği 

bulunmaktadır. Ülkemizdeki bazı ihracatçı birliklerini şu şekilde saymamız mümkündür: Halı 

İhracatçıları Birliği, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Tekstil ve Hammaddeleri 

İhracatçıları Birliği, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Maden İhracatçıları 

Birliği, Demir Çelik İhracatçıları Birliği, Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Hazır 

Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği.  

7. DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK İLİŞKİSİ 

Türkiye’de lojistik sektörünün konumunu tespit edebilmek için, öncelikle lojistik 

kavramının ülkede yerleşmesinde büyük önemi olan ve lojistik faaliyetlerin yoğun olarak 

gelişmesini sağlayan dış ticaretin iyi analiz edilmesi gerekir. Dış ticaretin taşıma sistemlerine 
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göre dağılımlarına bakıldığında, ağırlıklı olarak denizyolu taşımacılığının hâkimiyetinde 

olduğu görülmektedir. İthalat ve ihracatta ağırlıklı olarak denizyolu kullanılmaktadır. Gelecek 

projeksiyonlarına bakıldığında, Hazine Dış Ticaret ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın 

önümüzdeki döneme ilişkin büyüme beklentilerinde Türkiye’nin dış ticaretindeki büyüme 

eğiliminin devam edeceği öngörülüyor.  

Dış ticaret ve lojistik ise birbirlerini doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Dış 

ticarette hem mal miktarı açısından hem de değer olarak bakıldığında, dış ticarete konu olan 

malların önemli bir kısmının denizyolu ile taşınması denizyolu limanlarını, erişim yollarını, iç 

taşımacılığı ve dağıtım merkezlerini etkiliyor. Dış ticarete bağlı olarak, bu kadar büyümesi 

beklenen lojistik sektörü, alt yapısının planlanması gerekliliğini de gözler önüne seriyor. 

Fiziki planlamanın dışında mal akışının hızlanabilmesi için gerekli mevzuatın uluslararası 

uyumlaştırılmasına, basitleştirilmesine ve standartlarının yükseltilmesine gereksinim 

duyuluyor. Bir başka açıdan bakıldığında, lojistiğin günümüzde teknolojiyle yakın ilişkisi 

nedeniyle lojistik bilgi teknolojilerinin ve bunları kullanabilecek nitelikli personele olan 

ihtiyacın da giderilmesi gerekmektedir.  

Dış ticarette genellikle daha önce de belirttiğim üzere, taşımacılık en çok demir yolu ve 

deniz yolu aracılığıyla yapılmaktadır. Örneğin 2006–2008 yılları arasında gerçekleştirilen 

ihracatta demiryolu ulaşımı 2006 yılında 902.891.384 dolar ile 2007 yılında 1.056.880.392 

dolar ile ve 2008 yılında 1.243.754.208 dolar ile birinci sırada yer almıştır. Buna ek olarak, 

2006–2008 yılları arasında gerçekleştirilen ithalatta demiryolu ulaşımı 2006 yılında 

2.187.415.378 dolar ile 2007 yılında 2.529.192.727 ile ve son olarak 2008 yılında 

2.560.491.916 dolar ile yine birinci sırada yer almayı başarmıştır.  

 

 

 

 

 

 


