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-AMAÇ- 

Bu tez ülke kalkınmasında büyük önemi bulunan özel sektör yatırım ve 

ihracaatının karşılaştığı bürokrasiyi incelemek, başından sonuna kadar 

gerekli faaliyetleri ve her bir faaliyet için gerekli süreyi tesbit 

ederek yatırım ve ihracat süresi hakkında genelde bir fikir oluşturmak 

maksadıyla hazırlanmıştır. Bu haliyle, ülkede kurulu bulunan bürokrasi 

sistemine, başka deyişle idari mekanizmaya yönelik bir eleştri niteliği 

taşımayıp sadece mevcut durumun rakamlarla ortaya konulmasını konu olan 

bir çalışma olmaktadır. 

Başka bir deyişle ilgililerce hemen her fırsatta konu edilip olumsuz yönle¬ 

rinin vurgulanmakta olduğu yatırım ve ihracaatı yönlendiren devlet mekaniz¬ 

masının çalışma hızı hakkında zihinlerde elle tutulur bir fikir oluşmasını 

sağlamak maksadı güdülmüş tür. 

Halen gerek devlet organları gerekse üniversitelerde, bilhassa mekanitrmanm ■ 

aksaklıklarıyla doğrudan etkilenen ihracaatçı birlikleri ve diğer özel sektörü 

temsil eden kuruluşlar tarafından hazırlanmış bu tür bir çalışma mevcut 

b ul unmamak tadır. 

Muhteva itibariyle çok geniş olan yatırım ve ihracat bürokrasisinin tüm 

yönleriyle ele alınıp bir bütün olarak ortaya konulmasının hem yoğun bir ekip 

çalışmasını gerektireceği ve hem de kolaylıkla yapılamayacağı aşikârdır. 

Sonuç olarak başında da vurgulanmaya çalışılan ihracat ve yatırım bürokrasisi¬ 

nin rakamlarla ifade edilebilir hale getirilmesi ile tez'in amacına ulaşmış 

olduğu sanılmaktadır. 



TEZ'İN HAZIRLANMASINDA İZLENEN YOL 

Tez'in hazırlanmasında aşağıdaki yol izlenmiştir: 

a) Bürokrasinin kaynağı kanun, karar, tebliğ, yönetmelik ve sirkülerlerin 

tesbiti. 

b) Söz konusu kaynaklar muhtevasında ortaya çıkan faaliyetlerin bulunması. 

c) Bulunan faaliyet serilerinin kontrolü ve faaliyetlerinin zamanlaması 

ile ilgili olarak, uygulayıcı devlet kuruluşları ve özel sektör yatırım 

ve ihracatçıları ile temasa geçilmesi. 



I.BÖLÜM 

1.1) YATIRIM ÇEŞİTLERİ: 

En geniş anlayışla yatırım, bir devre içinde üretilen ve ithal edilen 

mallardan tüketilmeyerek veya ihraç edilmeyerek gelecek devreye aktarılan 

kısımdır. Kuşkusuz bu, gayri safi yatırım tanımı olup, safi yatırımlara 

ulaşmak için gayri safi yatırımlardan amortisman paylarının çıkarılması 

gerekmek tedir. 

Belirtilen yatırım tanımı içinde hem sabit sermaye ve hemde stok yatırım¬ 

ları bulunmaktadır. O halde, yatırımların genelde yapılabilecek ilk sınıf¬ 

laması , 

1.Sabit sermaye yatırımları. 

2.Stok yatırımları şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

1.Sabit sermaye yatırımları: Bir ekonomide mal ve hizmet üretimi çoğalt¬ 

mak ve özellikle gelecek dönemlerde tüketim imkanlarını artırmak 

amacıyla, üretim faktörlerinin belli bir dönem içinde reel sermayesi¬ 

nin artırılması düzenlenmesi ve korunması için kullanılmasıdır. Bu 

tarife göre sabit sermaye yatırımları, amaçları göz önünde bulundurula¬ 

rak aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar. 

a)Yeni yatırımlar. 

b) Tamamlama yatırımları. 

c)Yenileme ve idame yatırımları. 

2. S tok Ya tırıml arı: Stoklar üretim mekanizmasının bir parçası oldukların¬ 

dan genel yatırım tanımı içinde yer alırlar. 



Bunların dışında, literatürde, değişik maksatlar için, daha özel manada 

tanımlanmış birçok yatırım çeşitlemeleri bulunmaktadır. 

Ancak, bu tez muhtevasında incelenen yatırım, özel sektör tarafından 

tercih edilen uygun pazar ve kâr marjına sahip mal yada hizmet üretmek 

için gerçekleştirilen ve muhtevasında makina teçhizat, bina ve diğer 

inşaat gibi yatırım kalemleri bulunan ve bilhassa imalat sanayi içinde 

yer alan sabit sermaye yatırımlarıdır. 

1.2.) YATIRIMLARDA UYGULANAN TEŞVİK TEDBİRLERİ: 

Ülke ekonomisinin yüksek faiz ve yüksek ğpmrük vergileri ortamı içinde, 

halen uygulanmakta olan ve muhtevaları ve etkinlikleri giderek artan teşvik 

tedbirlerinden istifade edilmeksizin, özel yada kamu sektörü için imalat 

sanayiinde yatırım yapmak, yatırım maliyetlerinin büyük rakamlara ulaşması 

sebebiyle, hemen hemen hiç rastlanmayan bir durumdur. Bu sebepten teşvik 

tedbirlerinin uygulanmasında ortaya çıkan bürokrasi mekanizmasının varlığı, 

yatırımın seyri içinde doğal sayılmış ve yatırım faaliyetlerinin bir bölümünü 

oluşturacağı kabul edilmiştir. 

Bu varsayım sonucu, yatırımlarda uygulanan teşvik tedbirlerinin, böşltklar 

halinde de olsa tanıtılması gereği ortaya çıkmıştır. Halen uygulanmakta olan 

yatırım teşvik tedbirleri aşağıda verilmiştir. 

a)Gümrük Vergi ve Resimlerinden muafiyet veya taksitlendirme. 

b)Düşük faizli yatırım kredisi. 

c)Yatırım indirimi. 

d) Vergi, Resim ve Harç istisnası. 

e)Faiz farkı iadesi. 

f) Döviz tahsisi. 

g)Bina İnşaat Vergisi istisnası. 



h) Yatırım Finansman Fonundan faydalanma. 

ı)Ayni ve Nakdi Dış Kredi kullanma imkanı. 

i)Gümrük giriş tarife cetvelinde yer alan eşyanın vergi nispet ve 

hadlerinde ve tarife notlarında değişiklik yapılması. 

k)Türkiye'de imal ve istihsal olunan yatırım mallarının maliyetine 

giren vasıtalı vergilerin 5 (beş) yıla kadar taksitlendirilmesi. 

1)Yatırım Mali İmalatçısı Yeterlilik Belgesi verilmesi. 

Yukarıda isim olarak zikredilen teşvik tedbirlerinden en önemlileri, 

yatırımın cinsine göre farklı derecede önem arketmelerine rağmen, 

gümrük muafiyeti ve ucuz kredi kullanma imkânıdır. 



1-3 .YATIRIM FAALİYETLERİ VE BÜROKRASİ ZAMANLAMASI 

Bir yatırımın fikir halinden gerçekleşip üretime geçinceye kadar, 

yatırımcının bürokrasi nedeniyle yapması gereken faaliyetler,ana 

safhalar halinde aşağıdaki şekilde ortaya çıkmaktadır. 

1.Şirket kurulması ile ilgili faaliyetler. 

2.İthal makina teçhizatın temini ile ilgili faaliyetler. 

3.İnşaatın gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetler. 

4.İşletmeye geçiş safhası faaliyetleri. 

1.Şirket kurulması ile ilgili faaliyetler: 

Türk Ticaret Kanunu'nun ve konuyla ilgili uygulayıcı olan Ticaret 

Bakanlığı 'nın yayınladığı sirkülerlere göre yapılması gereken 

faaliyetler ve bürokrasi süreleri aşağıda verilmiştir. 

a^)Ana sözleşmenin ve imza sirkülerlerinin tasdiki (Ogün) 

bı)Aracı bankaya sermaye yatırılması ve yazı alınması (O gün) 

c^)Şirket kuruluş izni için müracaat ve iznin alınması (7 gün) 

d})Ticaret Mahkemesine müracaatla kuruluşla ilgili mahkeme kararının 
alınması (10 gün) 

e-^) Ticaret Siciline kayıt yaptırma (O gün) 

f j^) Ticaret Sicili Gazetesinde Şirketi, Ana Sözleşmesinin yaymlanması(15 gün) 

g-jjBankaca bloke edilen paranın çözülmesi (O gün) 

h^)Vergi hesap numarası alınması (O gün) 

ı^)Sanayi Odasına kayıt yaptırılması (O gün) 

i^)İthalatçı Belgesi alınması (5 gün) 

Bu faaliyetler sonunda şirketin tüzel kişiliği ortaya çıkmakta,yatırımla 

ilgili diğer faaliyetler bundan böyle, şirket adına yetkililerince icra 
edilmektedir. 



2. İthal Makina Teçhizatın Teinini ile ilgili faaliyetler: 

ag) Teşvik belgesi alınması (30 gün) 

bg) Yerli İmal Durum Belgesi alınması (15 gün) 

C2) Döviz Uygunluk Belgesi alınması (20 gün) 

d2) Döviz Müsaade Belgesi alınması (3 2ün) 

eAracı Bankaya Kredi için müracaat (O gün) 

f^) Aracı Bankanın talebi kabulü ve Merkez Bankası'na reeskont 
için müracaat (30 gün) 

gg) Merkez Bankasınca kredi talebinin kabulü (30 gün) 

hg) Merkez Bankasından ithal müsaadesinin alınması (10 gün) 

ig) Gümrük Muafiyet Belgesinin alınması (20 gün) 

i^) Akreditif açtırılarak ithal makina teçhizatın yüklenmesinin 

temini (2 gün) 

j2) Malların gümrüklere ulaşması ve gümrük kontrollerinin yapılarak 
girişinin sağlanması (25 gün) 



3. İnşaatın gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetler: 

ajlKadostro plan örneği temini (O gün) 

bj)Arazi tapu tescili işlemi (7 gün) 

cj)Karayollarından ön izin alınması (120 gün) 
dj)İmar Müdürlüğünde, inşaata ön izin temini için müracaat (O gün) 

ey) İl İmar Müdürlüğünün Toprak-Su Bölge Müdürlüğüne arazi hakkında 

uygun görüş sorması (15 gün) 

fy)Toprak-Su Bölge Müdürlüğünün cevaplaması (30 gün) 

gj)İl İmar Müdürlüğünün D. S .İ. Genel Müdürlüğüne etüd işleri için 

müracaatı (15 gün) 

hj)D.S.İ.Etüd sonucunu bildirmesi (60 gün) 

lj)İl İmar Müdürlüğünün Dosyası Bakanlığı'na göndererek aynı zamanda 

inşaat ön iznini vermesi(5 gün) 

ij)İmar ve İskan Bakanlığı bünyesindeki İmar Planlama Genel Müdürlüğünün 
dosyayı inceleyerek "Nazım Büro Müdürlüğüne " göndermesi.(60 gün) 

j3) "Nazım Büro Müdüdürlüğü’nün" kati inşaat olurunu, İmar Planlama 

Gn.Md.lügü aracılığı İl İmar Müdürlüğü'ne iletmesi (90 gün) 

kj)İl İmar Müdürlüğü'nün kesin inşaat ruhsatını düzenlemesi (10 gün.) 

lj)Elektrik için T.E.K.Bölge Müd.müracaatın yapılması(Ogün) 

mj) T.E .K.Bölge Müdürlüğü'nün müracaatı Yük.Tevzi ve Satış Dairesi Bşk.nı 

ulaştırarak ön iznin temini(45 gün) 

n )Elektrik tesisat projelerine ve enerji nakil projelerinin Enerji Bakanlı 

ğma tasdik ettirilmesi . (45 gün) 

oj) T.E.K.Bölge Md.den kati elektrik bağlanması izninin sağlanması (lOgün) 

Ö3) İNŞAATIN TAMAMLANMASI VE ELEKTRİK BAĞLANMASI. 

p^)Tapu tescil işlemlerinin yapılması (7 gün) 

rj)İskân alınması(30 gün) 

sj)Sıhhi durum raporu alınması (15 gün) 



Yatırım Safhasında Yapılan Faaliyetlerin Ok.Diağramında Gösterilişi. 
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4 .İşletmeye Geçiş safhası faaliyetleri: 

^4) Çalışma ruhsatı temini (30 gün) 

04) İşçi temini ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na kayıt işlemleri (15 gün) 

c^) Sanayi Odalarından kapasite raporu alınması(30 gün) 

d^) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi siciline kayıt yaptırılması (7 gün) 

e4) Ham ve yardımcı madde tahsisi işlemleri (30 gün) 

Yukarıdaki ak diagramında verilen bürokrasi faaliyetleri ve herbir faaliyet 

için gereken süre 603 gün bulunmuştur. 

Diagramdaki herbir faaliyet için gereken süre doğrudan doğruya özel sektö.r 

yatırımcılarından ve yatırım bürokrasisi J-çinde görev alan devlet organların¬ 

dan sağlanmış, ortalama değerlerdir. Söz konusu değerler, /%30-40 oranında 

artabilmekte yada azalabilmektedir. 



11-BÖLÜM: 

II-1) İHRACAT ÇEŞİTLERİ 

7.1.1982 tarih ve 17567 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 

"İhracat Yönetmeliği" kapsamında kontrol yönünden ihracat, aşağıdaki 

şekilde ayrılmıştır: 

-Serbest ihracat 

-Tescile bağlı ihracat 

-Lisansa bağlı ihracat 

-Müsaadeye bağlı ihracat 

Yukarıda kontrol ve müsaade yönünden tasnifi yapılan ihracatın, 

uluslararası ticarette kullanılan ödenme şekillerine göre de ayrıca 

bir sınıflandırılması yapılmaktadır. Ödeme şekillerine göre ihracat 

çeşitleri ise; 

-Peşin ihracat 

-Akreditifli ihracat 

-Mal mukabili ihracat 

-Vesaik mukabili ihracat 

-Kredili ihracat 

-Bedelsiz ihracat 

Ayrıca, kontrol, müsaade şekli ve ödeme şeklinin dışında daha başka 

karekterlere sahip olmaları bakımından aşağıda verilmiş adlarla da 

tanımlanan ihracat çeşitleri mevcuttur. Bunlar; 

-Geçici ihracat 

-Transit ihracat 



-Alivre Satışlar 

-Serbest Bölge ve gümrüksüz antre go lar dan yapılacak ihracat 

-Konsinyasyon ve müşterek hesap yoluyla ihracat 

Buraya kadar isim olarak verilen ihracat türleri ayrı ayrı kısa 

cümleler halinde tanımlanmıştır. 

1 .Kontrol ve Müsaade Yönünden İhracat Türleri: 

a)Serbest İhracat: Bu tür ihracatta ne fiat ne de miktar kontrolü 

vardır. Başka bir deyişle ihracatçı istediği miktarda ve anlaştığı 
fiatta ürününü satabilmektedir. 

b)Tescile Bağlı İhracat: Bu ihracat çeşidinde en önemli husus, malın 

teslim süresi,kalitesi, miktarı gibi özelliklerinin kontrolüdür. Tescil 

işlemi, bazı durumlarda doğrudan Ticaret Bakanlığı, bazı hallerde ise 

Ticaret Bakanlığı adına, görevlendirdiği bir meslek kuruluşu tarafından 

yapılmaktadır. Aşağıdaki ihracat türleri tescile bağlıdır. 

1)Konsinyasyon ve müşterek hesap yoluyla yapılan ihracat. 
2)Kredili ihracat. 

3)Yurt dışında serbest bölge ve gümrüksüz antrepolardan yapılacak 
ihracat. 

c)Lisansa Bağlı İhracat: Lisans, doğrudan doğruya Ticaret Bakanlığın 'ca 

verilen ihracat müsaadesidir. Bilhassa ülke ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak ihracatın miktar yönünden denetlenmesi gereken ürünlerin 

ihracatı lisansa bağlıdır. 

Lisansa bağlı ürünler listesi, her y<j>l yayınlanan "İhracat Rejimi Kararı 

na ek olarak verilmektedir. Bu ürünlerin dışında"Alivre Satış" olarak 

tanımlanan ihracat türü'de lisansa bağlıdır. 
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d)Müsaadeye Bağlı İhracat: Aşağıdaki durumlarda ise Ticaret Bakanlığı'ndan 

özel müsaade almak gerekmektedir. 

-İthal edilmiş malların ihracı, 

-İhracı yapılıpta alıcısına teslim edilemeyen veya kalite bozukluğu 

nedeniyle alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka şartlarda 

ihracı, 

-Kesin satışı yapılıp, yurt dışında işlem gördükten sonra alıcısına 

teslim edilecek malların ihracı, 

-Geçici ihracat 

-Transit ticaret 

-Reekspor t ticaret 

2.Ödeme Şekli Yönünden İhracat Türleri: 

a)Peşin ihracat: İhracat bedelinin, peşin olarak ödenmesi, halidir. 

Peşin ödemeyi belirleyen araçlar havale, Red-Clause akreditif, 

çek, seyyah çeki efektiflerdir. 

b)Akreditifli Ödeme Şekilli İhracat: Akreditif uluslararası ticarette 

en çok kullanılan ödeme şeklidir. Hem ihracatçının hem de ithalatçının 

menfaatlerini korumaktadır. İhracaatçınm sattığı mallara ait sevk 

vesaikini, ithalatçının bankası tarafından akreditifin açılmasına aracı 

seçilen mahalli bir bankaya tevdi ve bu vesaik mukabilinde mal bedelini 

tahsil etmesine imkân veren yazılı bir taahhüttür. Akreditifli ödeme 

şeklinde bazı tanımlar aşağıda verilmiştir. 

Akreditif Amiri : İthalatçı (akreditifi açtıran) 

Amir Banka : İthalatçının bankası(akreditifi açan banka) 

Lehtar : İhraçatçı(adına akreditif açılan) 

Muhabir Banka : İhracatçının bankası(amir banka adına ihraçatçıya 

ödeme yapan banka) 
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c)Mal Mukabili İhracat: Bu tür ihracatta, ihracat karşılığı dövizler, 

satılan malın dış ülkedeki alıcısının eline geçmesinden sonra, alıcı 

tarafından bankası kanalıyla ihracatçıya iletilir. 

d) Vesaik Usulü İhracat: Bu durumda ihracatçı, malların yüklendiğine 

dair belgeleri fatura, sigorta poliçesi gibi mallara ait diğer belgeleri 

bankası kanalıyla ithalatçı bankasına ulaştırır. İthalatçıda mal 

karşılığı dövizleri, mal belgelerini bankasından alırken ödemek durumun¬ 

dadır. 

e)Kredili İhracat: Bu tür ihracatta, mal bedellerinin malın alıcısı eline 

geçmesinden belli bir müddet sonra ödenmesi üzerinde ihracatçı ile 

ithalatçı anlaşmış bulunmaktadırlar. 

3-Değlşik Özellikleri Dolayısıyla Tanımlanan Diğer İhracat Türleri: 

a)Geçici İhracat: Yurt dışında az yada çok işçilik görmek üzere ham yada 

yarı mamul gönderilmesi olarak tanımlanır. Ticaret Bakanlığı'nın 

müsaadesini gerektirmektedir. 

b) Transit İhracat: Yurt dışından satın alman yabancı menşeli malların 

transit yada doğrudan doğruya başka bir ülkeye satılmasıdır. 

c)Alivre Satışlar: Tarım ürünlerinin ilk idrak tarihinden önce yapılan 

satışı alivre satışlar olarak tanımlanır. 

d)Serbest Bölge ve Gümrüksüz Antrepolardan Yapılacak İhracat: 

Yurt dışında bulunan serbest bölgelere veya gümrüksüz antrepolara mal 

gönderilerek mallarm söz konusu yerlerde pazarlanmasıdır. Başlangıçta 

kesin satış söz konusu değildir. 

e)Konsinyasyon ve Müşterek Hesap Yoluyla İhracat : Kesin satış olmadan 

dış alıcılara, komisyonlaculara, yabancı ülkelerdeki şube veya tensil- 

ciliklere satılması maksadıyla mal gönderilmesi "Konsinye İhracat" 

olarak tanımlanır. 

Eğer gönderilen ürünler için asgari bir fiat, dış alıcı tarafından 

garanti ed i 1iyorsa "Müşterek Hesap Yoluyla İhracat" adını alır. 
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11-2 ) SERBEST İHRACAT 

2.1. İHRACAT REJİMİ VE YÖNETMELİĞİNE GÖRE SERBEST İHRACAT: 

Ticaret Bakanlığı'nm müsaadesine veya söz konusu Bakanlık'tan Lisans 

alınmasına yada herhangi bir meslek kuruluşu tarafından tescile tabi 

olmayan ihracat uygulanmakta olan ihracat rejimi içinde "Serbest İhracat" 

olarak adlandırılmaktadır. 

Müracaat doğrudan doğruya (Ek.2) de bir örneği bulunan "Serbest İhracat 

Beyannamesi" doldurularak gümrük idarelerine yapılır. 

5(beş)nüsha olarak düzenlenen beyannamenin bir nüshası, muhtelif 

hususlar açısından (miktar, değer v.b.) inceleme yapıldıktan sonra 

gümrükçe üzerine şerh düşülerek ihracatçıya geri verilir. 

Diğer nüshalar aşağıdaki şekilde işlem görürler: 

1 adedi, Gümrük çıkış beyannamesi ile birlikte gümrükte saklanır. 

1 " , " " " " " aracı bankaya gönderilir. 

2 " , 2 " " " " " ihracatçıya verilir. 

Serbest ihracatta ihracatçılar serbest ihracat beyannamesinin onay 

tarihinden itibaren 10 (On) iş günü içinde, ve ayrıca gümrük çıkış 

beyannamesinin kapatılışını müteakip 10(On) iş günü içinde de (1 adet 

G.ç: B- 1 adet S.İ.B. )ni ilgili meslek kuruluşuna göndermek zorundadırlar. 

Meslek kuruluşları ise gerekli kayıtları tuttuktan sonra, her ayın son günü 

bir liste ekinde Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)ne gönderirler. 

2.2 .KAMBİYO REJİMİNE GÖRE SERBEST İHRACAT: 

Kambiyo rejimâolarak serbest ihracatta ortaya çıkan prosedür; TPKK hakkında 

17 sayılı karara ilişkin İhracat Seri-II No:3 sayılı ve 18.3.1973 tarihli 



13 

Resmi Gazetede yayınlanan tebliğle düzenlenmiştir. 

Halen uygulanmakta olan söz konusu tebliğ hükümleri her tür ihracat 

için geçerli bulunmaktadır. Tebliğ, 2 farklı prosedür ortaya çıkarmak¬ 

tadır. Bunlar aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

A)İhraç mallarının, Yükleme Belgeleri veren nakliye acentaları ile 

gönderilmesi hali: Bu halde, tebliğe göre, 

a)İhraçatçılar; ihracat karşılığı dövizlerin zamanında yurda getirilme¬ 
sinden, 

b)Aracı bankalar; Dövizlerin gelişini izlemekten ve zamanında getirilme¬ 

yen dövizler hakkında ilgili kombiyo mencilerini haberdar etmekten, 

ayrıca yurt dışındaki ihtalatçıya gönderilen mal belgelerinin, mal 
bedeli dövizler tahsil olunmadan malın alıcısına teslim edilmemesini 

sağlamaktan sorumlu bulunmaktadırlar. 

c)Taşıyıcılar ise; malın alıcısına teslimini sağlayan mal belgelerini 

aracı bankaya, imza karşılığı vermekten yada taahhütlü olarak göndermek¬ 

ten sorumludurlar. Bunun dışında taşıyıcılarını, çıkış gümrüğüne 

hitaben yazacakları "Acenta Mektubu"nu ihracatçıya vermeleri gerekmektedir. 

Söz konusu mektubun bir örneği Ek.21 de verilmiştir. 

Taşıyıcı firma, deniz acentası ise, tam takım konşimentoyu (4 adet)aracı 

banka adına, kara veya hava nakliye acentası ise mal belgelerini ihtalat- 

çının bankası adına düzenlerler. Bunu sağlamak için aracı banka,taşıyıcı 

firmaya, "Talimat Mektubu"nu gönderir. Söz konusu mektubun bir nüshası 

ihracatçıya verilir. 

Malların şevkini ve belgelerin aracı bankaya ulaşmasını müteakip,ihracat¬ 

çılar, aracı bankadan ihracat karşılığı meblağı alabilirler. Bu noktada, 

yine kambiyo rejimi muhtevasında ihracatçıların ihraç karşılıklarını 

döviz olarak almaları mümkün olmadığından, aracı banka , söz konusu 

dövizi satın alma pozisyonunda bulunup döviz alışını belirtilmesi mahiye¬ 

tinde ihracatçı adına" Döviz Alım Bordrosu" düzenlemek durumundadır. 

Ek. 18"de bir örneği verilen söz konusu belge üzerine aşağıdaki kaydın 

işlenmesi gerekmektedir. 

■ "İşbu bordro tutarı ihracatta kullanılmıştır" 

Tebliğ"de belirtilen söz konusu kaydın işlenmesindeki tek amaç, ileri 

bölümlerde anlatılacak olan "K” Başlıklı Mektup uygulamasında aynı döviz 
alım bordrolarının kullanılmasını önlemek olmaktadır. 



B)Yükleme belgeleri vermeyen araçlarla veya acentalarla mal gönderilmesi 
hali: 

Acentalara bağlı olmayan olsa bile malın tesellümüne yarayan belge düzen¬ 

lemeyen nakil vasıtaları ile ihraç ürünlerinin taşınması ancak aşağıdaki 
hallerde mümkün olmaktadır. 

Bl.)İhracat karşılığı dövizler yurda getirilerek Türk Lirası'na çevril¬ 

miştir. Veya, 

B2.)İhraç karşılığı dövizlerin, fiili ihraç tarihinden itibaren engeç 

2 (iki) ay içinde Türkiye'ye tamamen transfer edileceğini gösteren 

yabancı muteber bir bankanın KONTGARANTİ'si vardır. 

Ya da GAYRİ KABİLİ RÜCU AKREDİTİF'in açılması sağlanmıştır. 

Bu şartlardan herhangi birinin sağlanması halinde, aracı bankalar ihracat¬ 

çılara, gümrük idarelerine hitaben "K" başlıklı mektup olarak adlandırılan 
ve bir örneği EK.20"de verilen, ihracat karşılığı dövizler hakkında malumatı 

içeren bir yazı verirler. Gümrük idareleri ancak söz konusu mektupa bağlı 

olarak mal çıkışma müsaade edebilirler. 

3O(Otuz)gün süreli olan bu mektuplar, eğer ihracat karşılığı dövizler 

TL.e çevrilmişse, döviz alım bordrosu üzerine, ne miktar döviz için verildiği 

hakkmdakayıt düşülerek düzenlenir. Gümrük idareleri ise yapılan ihracatın 

döviz tutarını yazı ile kayıt ve imza edip bordroyu ihracatçıya geri verir. 

İhracat karşılığı dövizler için kontrgaranti tesis edilmişse veya gayri 

kabili rücu akreditif açılmışsa "K" başlıklı mektuplarda bu husus bankaca 

belirtildiğinden gümrük idareleri döviz alım bordrosu aramadan ihracata 
müsaade edebilirler. 

Bu tebliğe göre, ihracatçılar, yine Ek.23 de verilen "Beyanname-Taahhütname" 

den 3 (üç) nüsha doldurarak aracı bankaya müracaat ederler. Banka,ihracatçı 

beyanın akreditif şartlarına uygunluğunu tesbit ettikten sonra onayladığı 

2 (iki) nüshasını gümrüklerde kullanılmak amacıyla ihracatçıya geri verir. 

Yine bu tebliğle, gümrük idareleri aşağıdaki belgeleri aracı bankaya 

taahhütlü olarak göndermek zorundadırlar. 

a)Gümrük çıkış beyannamesi. 

b)Serbest ihracat beyannamesi. 

c)Acenta mektubu sureti. 

d)Beyanname-Taahhütname sureti. 
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2.3)ÇIKIŞ REJİMİNE GÖRE SERBEST İHRACAT: 

İhraç maksadıyla gümrüklerden dış alıcılara mal göndermek için, EK.14" 

de verilen "Gümrük Çıkış Beyannamesi" ile yapılacak bir müracaat kâfi 

bulunmaktadır. Ancak ihracatın etki alanlarına girdiği diğer rejimlerin 

yüklediği bazı görevler gümrüklerce yerine getirilmektedir. Bunlar 

geçmiş sayfalarda geniş bir şekilde konu edilmişlerdir. 

Çıkış rejimine göre, ihraç maksadıyla gümrüklere gelen malların, 

ihracatçı tarafından doldurulan çıkış beyannamelerine uygunluğu tesbit 

edildikten sonra mallar kontrollü olarak taşıyıcı araçlara yüklenir ve 

bu işlemi müteakip söz konusu beyanname onaylanarak ihracatçıya verilir. 

2.4. )SERBEST İHRACAT FAALİYETLERİ VE BÜROKRATİK ZAMANLAMA: 

Herbir ihracat için gereken bürokratik zamanın hesaplanabilmesi maksadıyla, 

ihracatçının yapılmasında tamamen bağımsız olduğu faaliyetleri için 

o (sıfır) süre gerekeceği kabul edilmiş, ihracatın etki alanına girdiği 

rejimlerin yapılmasını gerektirdiği faaliyet süreleri ise hem ihracatçı¬ 

lardan hemde rejimleri uygulayan birimlerden alınan bilgilerden, karşılaş¬ 

tırılarak doğruluğu tesbit edilenleri kullanılmıştır. 

A-Yükleme Belgeleri Veren Acentalarla Mal gönderilmesi halinde Serbest 

ihracat faaliyetleri ve bürokratik zamanlama: 

 FAALİYET ADI  FAALİYETİ YAPAN GEREKLİ ZAMAN (GÜN) 

1.Satış akdinin yapılması (İhracatçı-İthalatçı) O 
2.Akreditif haberinin ihra¬ 

catçıya iletilmesi. 
3.Aracı bankaya müracaat 
4.Nakliyeciye talimat mektubu 

gönderilmesi. 
5 .Konşimento veya hamule senedini 

aracı bankaya gönderme. 
ö.Acenta mektubu alma 
7.Gümrük idarelerine müracaat 
8. Gümrük kontrolü ve malın şevki 

(x)9.Tasdikli belgelerin aracı bankaya 
gönderilmesi. Gümrük idareleri 1-20 

10.İhracat karşılığının ödenmesi Aracı banka O 
11 .Meslek kuruluşlarına belge gön. İhracatçı  O 

Gerekli bürokrasi zamanı 8-32 gün 

(x)Eğer çıkış gümrüğü aracı banka ile aynı merkezde bulunuyorsa ortalama 
1 gün, farklı merkezlerde bulunuyorsa ortalama 20 gün belgelerin aracı 
bankaya ulaşması için gereken süredir. 

Aracı banka 1 

İhracatçı O 

Aracı banka O 

Nakliye acentası 1 
İhracatçı O 
İhracatçı O 
Gümrük idareleri 5-10 



İhraç konusu malların Yükleme Belgeleri veren Acentalarla Taşınması halinde Serbest ihracaatın 
Şematik Gösteril işi. 
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Görüldüğü gibi, yükleme belgeleri veren araçlarla mal gönderilmesi 

halinde serbest olarak tanımlanan ihracat çeşidi için gerekli bürokrasi 

zamanı minimum 8 (sekiz), maksimum 32 (otuziki) gün olmaktadır. 

B-Yükleme Belgeleri Vermeyen Acentalarla Mal Gönderilmesi halinde 

serbest ihracat faaliyetleri ve bürokratik zamanlama. 

B.1.)Dövizlerin yurda önceden getirilmiş olması hali: 

FAALİYET adi FAALİYETİ YAPAN GEREKLİ ZAMAN (GÜN) 

1.Dövizlerin TL'ye çevrilmesi 
2.Döviz alım bordrosu düzenleme 

3.Aracı bankaya müracaat 
4."K"başlıklı mektup düzenleme 
5.Gümrük idarelerine müracaat 
6.Malın kontrol ve şevki döviz alım 

bordrolarına şerh düşülmesi 
7.Aracı bankaya mal belgelerinin 

gönderilmesi. 
8.Meslek kuruluşlarına belge gönderme 

İhracatçı 
Aracı banka 

İhracatçı 
Aracı banka 

İhracatçı 

Gümrük idareleri 

İhracatçı 

O 
O 

0 

1 
O 

5-10 

1-20 
O 

Gereken bürokrasi zamanı 7-34 gün 

Bu tür ihracatın yapılabilmesi için, şüphesiz yurt dışındaki ithalatçının, 

ihracatçıya karşı azami güvenin bulunması gerekmektedir. Çünkü ithalatçı, 

alacağı mal bedellerini fiili ihracattan önce göndermiş ve söz konusu 

meblağ ihracatçı hesabına geçmiş bulunmaktadır. Bu halde ithalatçı,malların 

gönderilmemesi şeklinde bir riskle karşı karşıyadır. 

Ülkemizden mal alan yabancı ithalatçıların bu tür peşin ödeme şeklini seçmiş 
olmaları hali hazırda sık rastlanan bir durum değildir. Bunun yerine ithalatçı 

açısından daha az riskli olan aşağıda açıklanmış ödeme şekline daha sık rast- 

lanmaktadır. 

B.2.)Gayrikabili rücu akreditifin açılmış veya kontgaranti tesis edilmiş 
olması hali; 

 FAALİYET ADI  
1.Satış akdi yapılması 
2.Akreditif açıldığının veya 

kontrgaranti tesisinin ihracatçıya 
bildirilmesi 

3.Aracı bankaya müracaat 
4."K"başlıklı mektup düzenlenmesi 
5.Gümrük idarelerine müracaat 
6.Malın kontrol ve şevki 

7.Aracı bankaya mal belgelerinin gön. 

FAALİYETİ YAPAN GEREKLİ ZAMAN (GÜN) 

(İhracatçı-İthalatçı) O 

Aracı banka 1 

İh ra catçı 0 
Aracı banka 1 

İhracatçı 0 

Gümrük idareleri 5-10 
II II 1-20 



YABANCI ÜLKE Türkiye 

B1 Hal i :YLikleme Belgeleri Temininin mümkün olmaması ve Dövizlerin önceden yurda getirilmiş olması 
halinde serbest ihracın şematik gösterilişi. 



YABANCI ÜLKE Türkiye 

"ÎCARET BAKANLIĞI 
 T  

8 BILGIl MESLEK 
 * KURULUŞU 

B2 Hali: Yükleme Belgeleri teminin mümkün olmaması ve Gayri kabili Rücu Akreditif açılmış yada 
Kontgaranti tesis edilmiş olması halinde serbest ihracatın şematik gösterilişi. 
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8.Meslek kuruluşlarına belge gönderme  İhracatçı O  

Gereken bürokrasi zamanı 8-32 

Bu tür ödeme şekilli ihracat, ithalatçısı açısından önemli riskler 

taşımaktadır. Eğer gönderilen malın, ithalatçısının istediği vasıfları 

taşımaması, nedeniyle g&ri gönderilmesi söz konusu ise, ithalatçı, parasını 

geri alamamakta ve malın geri gönderilip yenilerinin gelmesi için geçecek 

süre zarfında parası bankada bloke edilmiş halde kalmaktadır. 

II1-3)TESCİLE BAĞLI İHRACAT 

3.1. ) İHRACAT REJİMİ VE SİRKÜLERİNE GÖRE TESCİLE TABİ İHRACAT: 

Bu tür ihracatta ihraç edilecek mal fiatlannın iç ve dış piyasa fiatla- 

rına uygunluğu, dış piyasa özellikleri, malın teslim süresi nitelik ve 

kalitesi miktarı, satış şartları yönünden uygunluğu araştırılır. 

Bu inceleme, ya Ticaret Bakanlığı'nca yada Bakanlığı'n görevlendirdiği 

bir meslek kuruluşu tarafından yapılır. Söz konusu tescil işlemi için 

görevlendirilen meslek kuruluşları, 

a) İhracatçı Birlikleri(iştigal alanlarına giren ürünlerin ihracında) 
b)Ticaret ve Sanayi Odaları(diğer ürünlerin ihracında) 

c) Ti care t Odal arı 

d)Sanayi Odaları'dır. 

Tescil işlemi gerektiren ihracat çeşitleri ise şunlardır: 

1)Konsinyasyon ve müşterek hesap yoluyla ihracat. 
2)Kredili ihracat. 

3)Yurt dışında bulunan serbest bölge veya gümrüksüz antrepolardan yapılan 
v ihracat. 

Yukarıda sözü edilen tescile tabi ihracat türleri, belirtilen sıra 

dahilinde detaylı olarak izah edilmeye çalışılmıştır. 
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3.1. 1) KONSİNYASYON VE MÜŞTEREK HESAP YOLUYLA İHRACAT: 

Söz konusu ihracat türleri ancak serbest döviz karşılığında yapılabil¬ 

mektedir. Tescil merci, belli ürünler için meslek kuruluşları, diğer 

ürünler için Ticaret Bakanlığı olmaktadır. 

Meslek kuruluşları tarafından tesciline müsaade edilen ürünler 
"İthalat Sirküleri" ekinde her yıl yayınlanmaktadır. 

1. a)MESLEK KURULUŞLARI TARAFINDAN TESCİL EDİLEN KONSİNYE VE MÜŞTEREK 
HESAP YOLUYLA YAPILAN İHRACAT: 

Ek. 3" de bir örneği verilen "Lisans/Tescil Beyannemesi"nden 8 (sekiz) 

nüsha doldurularak yapılan ihracat müracaatları uygun bulunduğu takdirde, 

söz konusu Beyannameler tescil edilir. 

Tescil işleminden itibaren 30 (otuz) gün geçerli olan bu beyannamelerin 

1 nüshası tescil edildiği gün Ticaret Bakanlığı 'na, 1 nüshası ise, malın 

sevkedileceği bölgedeki ticaret müşavirliğine meslek kuruluşu tarafından 

uçakla gönderilir. İhracatçılar ise malı taşıyan aracın hareketini aynı 

şekilde ticaret müşavirliğine bildirmek durumundadırlar. 

Bu yolla yapılan ihracatın, gerçekleşmesini müteakip engeç 30(otuz)gün 

içinde Kesin Fatura ile meslek kuruluşlarına bildirilmesi gerekmektedir. 

1 .b) TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TESCİL EDİLEN KONSİNYE VE MÜŞTEREK HESAP 
YOLUYLA YAPILAN İHRACAT: 

Müracaat yine meslek kuruluşuna yapılmaktadır. Ancak Meslek Kuruluşu, 

10 (On) nüsha olarak düzenlenen "L/T Beyannamesi" nin 5 (beş) nüshasını 

görüşünü de bildirerek Ticaret Bakanlığına gönderir. Bakanlık, uygun gördük¬ 

lerini onaylıyarak meslek kuruluşuna gerekli işlemlerin yapılabilmesi için 

geri gönderir. 

3.1.2.)KAMBİYO REJİMİNE GÖRE KONSİNYASYON VE MÜŞTEREK HESAP YOLUYLA 
YAPILACAK İHRACAT: 

TPKK hakkında 17 sayılı karar'a ilişkin ihracat Seri:II-No:3 tebliği 

hükümleri, bu yolla ihracat yapılması için kambiyo mercilerine, Ek.31" de 

örneği bulunan bir taahhütnamenin verilmesini gerekli kılmaktadır. Taahhüt, 

hem ihraç edilecek mal hakkında bilgileri içermekte, hemde fiili satışı 

müteakip l(bir) ay içinde dövizlerin getirileceğini belirtmektedir. 



Ayrıca fiili ihracı takip eden ilk iş gününde gümrük idareleri, 

gümrük çıkış beyannamelerinin bir suretini kambiyo mercilerine 

göndermeleri gerekmektedir. 

Yine kambiyo rejimi, kesin satıştan sonra, kesin satış faturalarının 

ve döviz alım bordrolarının ihracatçı tarafından kambiyo mercilerine 

ibrazını gerekli kılmıştır. Kesin faturaların aşağıdaki bilgileri 

içermesi ve kansinyatör tarafından düzenlenmesi şarttır. 

a)Satış fiatı, satılan miktar ve satış bedeli. 
bJSatış masrafları, depolama, bakım, muhafaza masrafları. 
c)Fire miktarı. 
d)Komisyon oranı ve tutarı. 

Bu şekilde ihracatçının, başta vermiş olduğu taahhütü kapatması gerek¬ 
mektedir. 

3.1.3)KONSİNYASYON VE MÜŞTEREK HESAP YOLUYLA YAPILAN İHRACAT 
FAALİYETLERİ VE BÜROKRASİ ZAMANLAMASI: 

3.1.3.1 .Meslek Kuruluşları Tarafından Tescil Edilmesi Hali: 

FAALİYET ADI FAALİYETİ YAPAN GEREKLİ ZAMAN(GÜN) 

l.L/T beyannamesi ile meslek 

kuruluşuna müracaat İhracatçı 0 

2.Tescil işleminin yapılması Meslek kuruluşu 1 
3.Taahhüt verilmesi İhracatçı 0 

4.Standardizasyon kontrolü İhracat kontrolörleri 2-5 

5.Gümrük idarelerine müracaat İhracatçı 0 

6.Malın çıkış işlemleri Gümrük idareleri 5-10 
7. Ticaret müşavirliğine bilgi gön. İhracatçı 0 

8.G,Ç.B.Kambiyo mercilerine gön. 
9.Kesin satışın yapılarak dövizlerin 

Gümrük idareleri 1-20 

gönderilmesi. Konsinyatör 0 

10.Dövizlerin bankaya satılması İhracatçı 0 
11.Döviz alım bordroları düzenleme Aracı banka 1 

12. Taahhüt kapatma için müracaat İhracatçı 0 

13.Taahhütün kapatılması Kambiyo müdürlüğü 3-6 

14.Meslek kuruluşuna bilgi verme İhracatçı 0 

Gereken bürokrasi zamanı 13-43 gün 



YABANCI ÜLKE TÜRKİYE 

ARACI BANKA 
    

PARA 

İTHALATÇI 
[PARA 

MAL 
KONSİNYATOR 

T.C.TİCARET £ 
MÜŞAVİRİ 

MAL 

GÜMRÜK 
İDARESİ 

.PARA.. ARACI BANKA 

ANLAŞMA 

10 11 

14 

İHRACATÇI 
T~ 

4 
rt\ rt\ 

İHRACAT 
KONTROLÖR. 

6 MAL. 

MESLEK 
KURULUŞU 

—ir- 
<L  

BİLGİ 2. 
I 

12 
TT 

KAMBİYO 
MERCİİ 

GÜMRÜK 
İDARESİ 

IIUARL1  
BAKANLIĞI 

Tescile Bağlı İhracatın Şematik Gösterilişi. 



3.1.3.2.)Ticaret Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmesi Hali: 

Bu tür konsinye veya müşterek hesap yoluyla yapılacak ihracat faaliyetleri 
• ■ ö 
önce izah edilen meslek kuruluşları tarafından tescil edilen ihracat 

faaliyetlerinin hemen aynıdır. Tek fark, meslek kuruluşuna yapılan müracaa¬ 

tın Ticaret Bakanlığı'na ulaştırılarak tescil işleminin söz konusu 

Bakanlık 'ça yapılmasıdır. 

Bu faaliyet süresi ise 2-5 gün arasında olmaktadır. 

Netice olarak, Ticaret Bakanlığın 'ca tescil edilen konsinye ve müşterek 

hesap yoluyla yapılan ihracat için gereken bürokrasi süresi, bir önceki 

hesaplanmış süreden 2-5 gün fazlasıyla 15-48 gün olarak bulunur. 

Gerek meslek kuruluşu, gerekse Ticaret Bakanlığı tarafından tescil edilen 

bu tür ihracata ait faaliyetler, tek bir şema üzerinde gösterilerek arka 

sahifede verilmiştir. Söz konusu şemada, (l1) ve (21) ile gösterilen 
faaliyetler, müracaatının Ticaret Bakanlığı 'na geçişini ve tescil işle¬ 

minin Bakanlık'ça yapıldığı durumlarda oluşmaktadır. 



3.2. )KREDİLİ İHRACAT: 

261 sayılı kanun uyarınca VERGİ İADESİ teşviğinden yararlanan 

SANAYİ ÜRÜNLERİ 3 (üç) yıla kadar kredili olarak satılabilir. 

1 (bir) kredili ihracatta tescil merci meslek kuruluşları, daha 

fazla süreli ise Ticaret Bakanlığı olmaktadır. 

Kredili ihracatın tesciline müracat edilebilmesi için, KREDİLİ 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ'nin yapılmış olması ve ödeme planı ile kredi 

şartlarının bu sözleşmede açıklıkla belirtilmiş olması gereklidir. 

l(bir)yıl kredili ihracatta peşin ödeme gerekmemekte, 2(iki) yıl 

vadeli ise ihracat tutarının %10'unun, 3(üç) yıl vadeli ise %20'~ 

sinin ihraç tarihinden sonraki 3(üç) ay içinde yurda getirilmesi 

şarttır. 

Kredili ihracatta, "Lisans/Tescil Beyannamesi" doldurularak satış 

sözleşmesi (1 asıl-2 kopya) ile birlikte meslek kuruluşuna müracaat 

edilir. Yukarıda da belirtildiği gibi 1 (bir) yıllık vade söz konusu 

ise meslek kuruluşu tescil talebini sonuçlandırır. Şayet süre daha 

fazla ise talebi Ticaret Bakanlığı'na iletir. 

Tescil işlemi tamamlandıktan sonra, aracı bankaya Beyanname-Taahhütname 

ile başvurularak serbest ihracatta yapılan faaliyetler tamamlanır. 

Kredili ihracatta aracı bankalar, ithalatçı bankasından garanti, 

kontgaranti veya aval yahut teminatın tesis edilmesini sağlayarak 

ihracatçıya "BORÇ SENEDİ" verirler. İhracatçılar söz konusu senetleri, 

yurt dışındaki bir bankaya iskonto ettirebilirler. İskonto faizi ve 

diğer giderler düşüldükten sonra ihracatçıya, mal karşılığı ödenir. 
Bu durumda, senet tutarı üzerinden döviz alım bordrosu, iskonto faizi 

ve diğer masraflar içinse döviz satış bordrosu düzenlenir. 

Ayrıca meslek kuruluşları , onaylı "L/T beyanname" leri üzerine ihracat 

vadesini belirten şerh koyarak keyfiyeti kambiyo mercilerine bildirecek¬ 

lerdir. 

3.2.1 )KREDİLİ İHRACAT FAALİYETLERİ: 

2.1. a)Mallarm Yükleme Belgeleri Veren Acentalarla Gönderilmesi Hali: 



FAALİYET ADI FAALİYETİ YAPAN GEREKEN ZAMAN(GÜN) 

1.Kesin sözleşme yapılması İthalatçı-İhracatçı O 
2.Meslek kuruluşuna müracaat İhracatçı O 
3.Tescilin yapılması Meslek kuruluşu/Ticaret Bk. 2-4 
4.Kambiyo merciine bilgi verme " " " 1-3 
5.Aracı bankaya müracaat İhracatçı O 
6. Teminat v.b. temini Aracı banka 3-7 

7.İhracatçıya borç senedi verilmesi " " 1 
8.Nakliyeciye talimat mek.gönderme " " 1 
9.Nakliyeciden "acenta mektubu alma" İhracatçı O 

10.Mal belgelerinin aracı bankaya gön. Nakliyeci O 
11.Gümrük idarelerine müracaat İhracatçı O 
12.Malın çıkış işlemleri ve şevki Gümrük idareleri 5-10 
13.Aracı bankaya tasdikli belgeleri 

(G.Ç.bey v.b.)gönderme " " 1-20 
14.Borç senedinin iskontosu için 

bankaya müracaat İhracatçı O 
15.Yurt dışı bir bankada iskonto 

işleminin tamamlanması Aracı banka 2-3 
16.İhracat bedellerinin ihracatçıya 
ödenmesi " " O 

17.Meslek kuruluşlarına bilgi verme İhracatçı   O 

Gereken bürokrasi zamanı 16-49 gün 

3.2.1.b)Mallarm, Yükleme Belgeleri Vermeyen Araçlarla Gönderilmesi Hali: 

FAALİYET ADI FAALİYETİ YAPAN GEREKEN ZAMAN (GÜN) 

1.Kesin sözleşmenin yapılması İhracatçı-İhracatçı O 
2.Meslek kuruluşuna müracaat İhracatçı O 
3.Tescil işleminin yapılması Meslek Kur./Tie.Bk. 2-4 
4.Kambiyo merciine^ bilgi verme " " 1-3 
5.Aracı bankaya müracaat İhracatçı O 
6. Teminat v.b. temini Aracı banka 3-7 
7.İhracatçıya borç senedi verme " " 1 
8."K"başılıklı mektup düzenlenmesi " " 1 
9.Gümrük idarelerine müracaat İhracatçı O 

10.Malın çıkış işlemleri ve şevki Gümrük İdareleri 5-10 
11.Aracı bankaya tasdikli belgeleri 

(G.Ç.Bey.v.b.)gönderme n " 1-20 
12.Borç senedi iskontosu için bankaya 
müracaat İhracatçı O 

13.Yurt dışındaki bir bankada iskonto 
işleminin yapılması Aracı banka 2-3 

14.İhracat bedellerinin ihracatçıya 
ödenmesi " " O 

15 .Meslek kuruluşlarına bilgi verme İhracatçı  O 
Gereken bürokrasi zamanı 16-49 Gün. 
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Şematik Gösteril işi. 



YABANCI ÜLKE TÜRKİYE 
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Malların Yükleme Belgeleri vermeyen araçlarla taşınması halinde kredili ihracatın şematik gösterilmesi 



3.3)YURT DIŞINDA SERBEST BÖLGE VE GÜMRÜKSÜZ ANTREPOLARDAN YAPILACAK 
İHRACAT: 

1983 İhracat Rejimi ve Sirkülerine göre, hu tür ihracatın yapılabilmesi 

için,ihracatçının yurt dışında şube, büro, temsilcilik veya acentasının 

bulunması gerekmektedir. 

Müracaat ve inceleme makamı, ihraç mallarının serbest ihracı mümkünse 

meslek kuruluşu, değilse (lisansa tabi mallar) Ticaret Bakanlığı'dır. 

Müracaat sırasında Ek.4 " de örneği bulunan "Talepname" nin doldurulması, 

yurt dışında şube, büro, temsilcilik yada acentalığın bulunduğunu gösterir 

belgenin ibrazı gerekmektedir. 

3.3.1)SERBEST BÖLGE YADA GÜMRÜKSÜZ ANTREPOLARDAN YAPILACAK İHRACAT 

FAALİYETLERİ VE BÜROKRASİ ZAMANLAMASI: 

 FAALİYET ADI  
1.Meslek kuruluşuna müracaat 
2.Tescil işleminin yapılması 
3.Çıkış gümrüğüne kambiyo 

mercilerine onaylı talepname 
nin gönderilmesi 

4.Kambiyo mercilerine taahhüt 
verilmesi 

5.Gümrük idarelerine müracaat 
6.Malın çıkış işlemleri ve şevki 
7.Mal m satışı,kesin fatura ve 

dövizlerin ihracatçıya gönderil. 
8.Meslek kuruluşuna müracaat 

(x)9.Ticaret Bakanlığı 'na kambiyo 
mercilerine ve gümrük idarelerine 
beyanname gönderilmesi 

FAALİYETİ YAPAN GEREKEN ZAMAN (GÜN) 

İhracatçı O 
Meslek Kur./Tie.Bk. 2-4 

II .tu 

İhracatçı O 
O 

Gümrük İdareleri 5-10 

Yurt dışında acenta.v.s. O 
İhracatçı O 

Meslek kuruluşu 

Gereken bürokrasi zamanı 9-16 gün 

(x)Söz konusu Beyanname; ya "Serbest İhracat Beyannamesi" yada 
"Lisans/Tescil Beyannamesi"dir. 



GÜMRÜKSÜZ ANTREPO VEYA 

Yurt dışında Serbest Bölge ve Gümrüksüz Antrepo!ardan yapılacak ihracatın şematik gösterilişi. 



II-4 -LİSANSA BAĞLI İHRACAT: 

Aşağıdaki hallerde ihracat, doğrudan doğruya Ticaret Bakanlığı'ndan 
Lisans alınarak yapılabilmektedir. Müracaat "Tescile Bağlı İhracatta" 

olduğu gibi yine meslek kuruluşu aracılığı ile ulaştırılır. 

Lisansa bağlı olarak, 

a)İhracat Rejimi Kararı ekinde yayınlanan "İhracı Lisansa Bağlı Mallar" 
listesindeki ürünler ve, 

b)Alivre olarak satılan ürünler ihraç edilebilmektedir. 

Faaliyetler ve Bürokrasi zamanlaması tescile bağlı ihracatta yapılan 

faaliyet ve zamanlarının aynısı olduğundan, lisansa bağlı ihracat türü 

için ayrı bir hesaplama yapılmamıştır. 

II-5-İHRACATTA UYGULANAN TEŞVİK TEDBİRLERİ ; 

İhracatın geliştirilmesi ve ihraç ürünlerine dış pazarlarda rekabet 

gücü kazandırılması yoluyla ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesine 

yönelik halen uygulanmakta olan önemli teşvik tedbirleri mevcuttur. 

Söz konusu teşvik tedbirleriyle, 

a) İhracatın mali yükünün azaltılması. 

b)Gerekli dövizin kolayca sağlanabilmesi. 

c)İhracata ucuz maliyetli finansal kaynak temini. 

şeklinde sıralanabilecek üç temel kolaylık getirilerek, ihraç ürünle¬ 

rinin ucuza mal olması, ihracatçıların finansman problemlerinin gideril 

mesi, ve ihracatın döviz ihtiyacının gerektiği anda, beklemeksizin 

sağlanmasına çalışılmaktadır. 

Halen uygulanmakta olan teşvik tedbirleri aşağıda kısaca zikredilmiştir 

1.Vergi, Resim ve Harç istisnaları: 

Bankaların,sigorta şirketlerinin ve diğer kuruluşların, yapmış olduğu 

hizmetler ve muameleler dolayısıyla kendi namlarına aldıkları, 



-Banka ve sigorta muameleleri vergisi, 

-Damga vergisi, 

-Damga resmi, 

-Resim ve harçlar, 

-Hal rüsumu 

gibi mali yüklerden ihraç ürünleri korunmaktadır. 

2. Transfer kolaylıkları: 

Söz konusu teşvik aracı üç şekilde ortaya çıkmaktadır. 
a-Döviz transferinde öncelik, 

b)İhracat karşılığı dövizlerden mahsup, 

c)Gerçekleştirilen ihracat karşılığı transfer hakkı. 

3.Döviz tahsisi: 

İhraç malının bünyesine giren, ham madde, yardımcı madde ve ambalaj 

malzemesinin ithali için gereken döviz; gerçekleştirilen ihracat 

karşılığı olarak ihracatçıya veya yan sanayicisine tahsis edilmektedir. 

4. Gümrük Muafiyeti: 

İhraç edilecek malın bünyesine giren, ham, yardımcı madde, işletme 

malzemesi ve ambalaj malzemesi için gümrük muafiyeti uygulanmaktadır. 

5.Vergi iadesi: 

İhraç ürünlerinin maliyetini artıran ve aşağıda sayılmış bulunan dolayl 

ve dolaysız vergilerin ortaya çıkardığı mali yükü azaltmak maksadıyla 

vergi iadesi teşviği uygulanmaktadır. 

a)Dolaylı Vergiler: 

-Gider vergileri. 

-Emlak alım vergisi. 

-Taşık alım vergisi. 

-Emlak vergisi. 

-Motorlu kara taşıtları vergisi. 

-İşletme vergisi. 

-İthalde alınan istihsal vergisi. 



b)Dolaysız Vergiler: 

-Mali Denge vergisi. 

-Ücretlerden alman gelir vergisi. 

c)Resimler,Harçlar ve Belediye payları: 

-Damga resmi ve damga vergisi. 

-İthal beyannamelerinden alınan damga resmi. 

-Harçlar kanunu ile gelen harçlar. 

-Belediye hissesi. 

6.İstihsal Vergisi Muafiyeti: 

Mamullerini ihraç eden veya ihraç edilmek kaydıyla ihracatçılara 

teslim eden imalatçılar, ihraç edilecek mamulün yapımında veya 

ambalajlanmasında kullanılan istihsal vergisine tabi madde ve 

malzemeleri vergiden muaf olarak iç piyasadan temin edebilirler. 

7.Faiz Farkı İadesi: 

Serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın, finansmanı için 

açılacak kredilere "Faiz Farkı İadesi Fonu"ndan , banka ve müstakrize 
faiz farkı ödemesi yapılmaktadır. Bilindiği gibi amaç ihracat finans¬ 

manını ucuzlatmaktır. 

8.İhracat Kredileri: 

T. C.Merkez Bankası kaynaklarından ve aracı bankaların öz kaynaklarından 

karşılanan düşük faizli ve reeskontlu krediler bu özellikleriyle halen, 

oldukça önemli bir teşvik aracı olarak varlığını sürdürmektedir. 

9.Geçici Kabul yoluyla ithalat: 

Dış ülkelerden, ihraç edilecekmalm bünyesine girip az yada çok bir 

işçilik görerek tekrar yurt dışına çıkarılmak maksadıyla bedelli yada 

bedelsiz mal ithalinin sağlanması, bir teşvik aracı mahiyetinde ortaya 

çıkmıştır. Söz konusu ithalat çeşidinden ilerideki bölümlerde daha 

geniş bahsedilecek olmasına rağmen şu kadarını söylemekyerinde olur ki, 

bu tür ithalat gümrük vergi ve resimlerinden muaf olarak yapılır. 



Yukarıda kısaca tanımlanmaya çalışılan teşvik tedbirlerinden bazıları, 

belli bazı ihracat türleri için, herhangi bir kuruluşun iznine tabi 

olmayıp doğrudan uygulanmaktadır. Takip eden bölümde butür teşvikler, 

uygulanması mümkün olan ihracat çeşitleri tanımlanarak ihracat 

çeşitlerine göre, ihracat faaliyetleri ve faaliyetlerin zamanlaması 

hakkında bilgiler verilmiştir 

II-6)BELGESİZ OLARAK TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN İSTİFADE EDEN İHRACAT: 

Konuyu daha açık ortaya koyabilmek maksadıyla aşağıdaki tablo 

hazırlanmıştır. Tablo altına ise faydalandığı teşvik tedbirleri 

kaydedilmiştir. 

Belgesiz olarak teşvirlerden istifade edebilen 
ihracat özellikleri: 

İhracat 

yapılan 
ülke 

İhraç edilecek 

Ürün 

'hracatın 

Tanımı 

Ödeme Şekli 1 hracat Dövizi 

İki 
Taraflı 

Anlaşma¬ 
lı ülke, 

Sanayi Ürünleri 
Madenler 

■ Taş ocakçılığı 
ürünleri 

Serbest 

İhracat 

Akredetifli 

Ödeme 

Serbest 

Döviz 

Diğer 
ülkeler 

Yaş meyve sebze 
ve su ürünleri 

Lisansa 

bağlı ihra¬ 
cat alivre 
satışlar 
hariç 

Mal mukabili 

Vesaik 

Mukabili 

Fiat destekleme 
fonuna tabi 
ürünler 

Tescile 

bağlı 
ihracat 

Peşin 
Ödeme 

Diğer tarım 
ürünleri 

Kredili 
ödeme 



Faydalanabilen teşvik tedbirleri: 

1.İhracat kredileri. 

2.Faiz farkı iadesi. 

3.Vergi resim ve harç istisnası. 

4. Vergi iadesi. 

5.Transfer kolaylıkları. 

Tabloda kaydedilmiş ihracat türlerinin, daha önceki bölümlerde ifade 

edilen rejimlere ilave olarak, teşvik rejiminin de etki alanına 

girmesiyle, başka bir deyişle, teşvik tedbirlerinden faydalanması, 

halinde, faaliyet sayıları ve muhtevalarının artacağı muhakkaktır. 

Bu hal incelenerek ihracat için yapılması gereken bürokrasi faaliyet¬ 

leri ve zamanlaması aşağıda çıkarılmıştır. 
i 

6.1 )BELGESİZ OLARAK TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN İSTİFADE EDEN İHRACAT 

FAALİYETLERİ VE BÜROKRASİ İÇİN GEREKEN ZAMAN: 

6.1.1 )Mallarm Yükleme Belgeleri veren Araçlarla Taşınması Hali: 

 FAALİYET ADI FAALİYETİ YAPAN GEREKEN S ÜRE (GÜN) 

1.Satış akdinin yapılması İthalatçı-İhracatçı O 
2.Akreditif haberinin iletil. Aracı banka 1 

3.Kredi için müracaat İhracatçı O 
4.Kredi talebinin kabulü Aracı banka 10 
5. " merkez " " 1 
6. Talebin kabulü Merkez Bankası 10 

7.İkraz sözleşmesi (Aracı banka)İthalatçı 1 
8.Piyasadan mal temini İhracatçı O 
9.Aracı bankaya müracaat " O 

10.Nakliyeciye"talimat mektubu" 
gönderilmesi. Aracı banka İl¬ 

il .Nakliyeciden "Acenta mektubu" 
alınması(gümrüklere hitaben) İhracatçı O 

12.Gümrük idarelerine müracaat " O 

13.Çıkış işlemleri ve malın şevki Gümrük İdareleri 5-10 
14.Mal belgelerinin aracı bankaya 
gönderilmesi. Nakliyeci O 

15.Belgelerin aracı bankaya gön. Gümrük İdaraleri 1-20 
16.İhracat karşılığının alınması 

hesabın kapatılması İhracatçı O 
17.Meslek kuruluşuna belgelerin gön.  " _  O 

Gereken bürokrasi zamanı. 30mm54 gün . 



YABANCI ÜLKE TÜRKİYE 

TİCARET 
* BAKANLIĞI 

Belgesiz Teşvik Tedbirlerinden istifade eden ihracatta malların yükleme belgesi veren 
araçlarla taşınması halinin şematik gösterilisi. 



YABANCI ÜLKE Türkiye 

ticaret 
7 BAKANLIĞI 

Belgesiz Teşvik Tedbirlerinden istifade eden ihracatta malların YÜKLEME BELGESİ VERMEYEN acentalarla 
taşınması halinin şematik gösterilişi. 
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Yukarıda sadece serbest ihracat faaliyetleri dikkate alınmıştır. 

Eğer ihracat tescile yada lisansa tabi ise söz konusu işlemlere 
ilave bazı faaliyetler eklenmektedir. Bu durumda gerekli olan bürokrasi 

zamanı ortalama 1 hafta (7 gün) uzamaktadır. 

Eklenen faaliyetler geçmiş bölümlerde geniş olarak kaydedildiğinden 

burada yeniden konu edilmemişlerdir. 

6.1.2)Malların Yükleme Belgeleri Vermeyen Araçlarla Taşınması Hali: 

FAALİYET ADI FAALİYETİ YAPAN GEREKEN ZAMAN (GÜN) 

1.Satış akdinin yapılması İhracatçı-İthal atçı 0 

2.Gayrikabili rücu akreditif 
yada kontgaranti tesisinin 
ihracatçıya bildirilmesi Aracı banka 1 

3.Kredi için müracaat İhracatçı 0 
4. Talebin kabulü Aracı banka 10 
5.Merkez Bankası'na havale n ıt 1 

6.Kredi talebinin kabulü Merkez bankası 10 

7.İkraz sözleşmesi Aracı banka-ihraçatçı 1 

8.Piyasadan mal temini İhracatçı 0 

9.Aracı bankaya müracaat II 0 

10."K"başlıklı mektup düzenlemesi Aracı banka 1 
11.Gümrük idarelerine müracaat İhracatçı 0 

12.Malın çıkış işlemleri ve şevki Güm.idareleri 5-10 

13.Aracı bankaya tasdikli belge¬ 
lerin gönderilmesi n n 1-20 

14.İhracat karşılığının alınması 
hesabın kapatılması İhracatçı 0 

15.Meslek kuruluşuna belgelerin gön, II 0 

Gereken bürokrasi süresi. 30-54 gün. 

II-7) TEŞVİK BELGESİ İLE TEŞVİKLERDEN İSTİFADE EDEN İHRACAT: 

Aşağıdaki basit tabloda muhtelif karekterleri verilen ihracat çeşitlerinin 
uygulanmakta olan teşvik tedbirlerinden istifade edebilmesi için DPT(TUB) 
dan İhracatı Teşvik Belgesi 'nin alınmış olması gerekmektedir. 
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Ancak "Teşvik Balgesi" ile teşvirlerden istifade edebilen ihracat 

özellikleri: 

İhracat 
yapılan 
ülke 

İhraç edilecek 
ürün 

'ihracatın . 
tanımı 

ideme şekli ihracat Dövizi 

İki 
taraflı 

anlaş¬ 
malı 
ülkeler 

Sanayi mamulleri 
madenler-taş 
ocakçılığı 
ürünleri 

Serbest .. 
İhracat 

Lkreditifli 
Ödeme 

Serbest 
döviz 

Diğer 
ülkeler 

Yaş sebze meyve 
ve su ürünleri 

Lisansa '1 

bağlı ihracat 
lal mukabili 

jada vesaik 
lukabili ödeme 

Ani aşma 
dövizi 

Fiat destekleme 
fonuna tabi 
ürünler 

Tescile bağlı 
ihracat 

’eşin ödeme 1 i Yerli para 

— 

Lisansa bağlı 
ürünler 

Alivre satışlar Kredili ödeme 

Diğer tarım 
ürünleri 

İhraç sayılan 
satış ve teslim¬ 
ler. 

Garantisiz ticari 

borçların fason 
olarak ödenmesi 

Faydalanılan Teşvik Tedbirleri: 

1.İhracat kredileri. 
2.İhracatı teşvik fonu kredileri. 
3.Faiz farkı iadesi. 

4 .Vargi,resim ve harç istisnaları. 
5. Vergi iadesi. 
6.Transfer kolaylıkları 
7. Gümrük muafiyeti. 
8. Döviz tahsisi. 

9.Geçici ithal imkanı. 



II-7-1.)Teşvik belgesi ile SADECE KEEDİ TEŞVİĞİN'den istifade eden 

ihracat faaliyetleri ve bürokrasi zamanlaması. 

İhracatta kredi kullanmak maksadıyla teşvik belgesi alabilmek için, 

ihraç edilecek ürünlerin, kafi ve geçici vergi iade liste'lerinde 

veya yaş meyve, sebze ve su ürünleri listesi 'nde bulunması gerekmek - 
mektedir. 

Bu tür ihracatta da ihraç ürünlerinin, yükleme belgeleri veren ve 

vermeyen acentalarla taşınması mümkündür. Her iki durum için, 

"belgesiz teşvik tedbirlerinden istifade eden ihracat" faaliyetlerinin 

dışında herhangi bir ilave faaliyet sözkonusu değildir. 

Bütün olarak ihracat faaliyetleri dikkate alındığında tek farklılık; 

krediden istifade etmeyi sağlayan "İhracatı Teşvik Belgesi"nin alınması 

ve ayrıca ihracat tamamlandıktan sonra taahhüdün DPT (TUB)a müracaat 

edilerek kapatılması işlemlerinin varlığıdır. 

İhracat faaliyetleri ve ortalama gerçekleşme süreleri işlem sırasına 

göre aşağıda liste halinde çıkarılmıştır. 

FAALİYET ADI  FAALİYETİ YAPAN GEREKLİ SÜRE (GÜN) 

1.Satış akdinin yapılması İthalatçı-İhracatçı O 
2.Teşvik belgesi için mür. İhracatçı O 
3. Teşvik belgesi verilmesi DP T (TUB) 10-20 
4.Aracı bankaya kredi için 
müracaat İhracatçı O 

5. Talebin kabülü Aracı banka 10 

6. Merkez Bankası'na havale " " 1 
7.Kredi talebinin kabulü ve 

aracı bankaya bildirilmesi Merkez bankası 10 
8.İkraz sözleşmesi Aracı banka-ihracatçı O 
9.Piyasadan mal temini İhracatçı O 
10.Ar acı bankaya müracaat " O 
11 .Nakliyeciye"Talimat mektubu" 

gönderilmesi Aracı banka 1 
12.Nakliyeciden acenta mektubu 

alınması(gümrüklere hitaben) İhracatçı O 
13.Gümrük idarelerine müracaat " O 
14.Çıkış işlemleri ve malın şevki Gümrük idareleri 5-10 
15.Mal belgelerinin aracı bankaya 
gönderilmesi " " 1-20 

16.İhracat karşılığının alınması İhracatçı O 
17.Hesabın kapatılması için mür. " O 
18.Hesabın kapatılması DPT (TUB) 10-20 
19. Meslek kuruluşuna bilgi gön. İhracatçı O  

Gereken Bürokrasi. zamanı : 48-92 Gün. 



YABANCI ÜLKE TÜRKİYE 
* 

Teşvik Belgeli Kredi Teşviğinden İstifade eden İhracatın Grafik Gösterilişi. 
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7.2.) Teşvik Belgesi ile KREDİ-DÖVİZ-TAHSİSİ TEŞVİKLERİ'nden istifade 
eden ihracat ve işlemleri: 

Bilhassa ithal girdilere ihtiyaç duyan imalat sanayi ürünlerinin 

ihracı, söz konusu teşviklerden istifade etmekte ve ihracında aşağıdaki 

yol izlenmektedir. 

FAALİYET adi FAALİYETİ YAPAN GEREKEN ZAMAN(GÜN) 

1.Satış akdinin yapılması 
2.Teşvik belgesi için müracaat 
3. " " verilmesi 

İthalatçı-İhracatçı 
İhracatçı 
DPT (TUB ) 

O 
O 
20-30 

4.TUB'un Tie.Bak.ve Merkez Bankasına 

döviz tahsis belgesi göndermesi 

5. M.B .nın D.T.B.ni ilgili şubesine 
göndermesi 

6.Aracı bankaya müracaat (kredi- 
döviz için) 

7.Kredi talebinin kabülü 

8.Döviz uygunluğu için merkez 
bankasına havale 

9.Kredi talebinin merkez bankasına 
havalesi 

10."İthal Müsaadesi"nin aracı bankaya 
gönderilmesi 

11.Kredi talebi kabulünün aracı 

bankaya bildirilmesi 
12."İthal müsaadesi"nün gümrüklere 

gönderilmesi 
13.İkraz sözleşmesi yapılması 
14. Akreditif açılması için aracı 

bankaya müracaat 
15.Akreditif açılması ve döviz satış 

bondrosu düzenlenmesi ithal 
edilecek 

16.Mal belgelerinin gelmesi 
17. " " ihracatçıya verilmesi 
18.Malların gümrüğe gelmesi 
19. İhracatçının gümrüğe müracaatı 
20. İthal mallarının gümrük kontrolü 

ve ihracatçıya teslimi 
21.Yerli girdilerin tedariki 
22.Akreditifin gönderilmesi 
23.İhracatçıya bildirilmesi 
24.İhracat için aracı bankaya müracaat 
25.Nakliyeciye "Talimat mektubu" gön. 
26.Nakliyeciden "Acenta mektubu"alınması 
2 7. Gümrük İdarelerine müracaat 

DPT( TUB ) 

Merkez Bankası 

İhracatçı 
Aracı banka 

II II 

Merkez bankası 

II I- II 

Aracı banka 

Aracı banka-ihracatçı 

İhracatçı 

Aracı banka 

Yurt dışındaki banka 
Aracı banka 

İthal malın taşıyıcısı 
İhracatçı 

Gümrük İdareleri 
İhracatçı 
Yurt dışındaki banka 
Aracı banka 

İhracatçı 
Aracı banka 

İhracatçı 

4-6 

0 
10 

1 

1 

2-4 

10 

1-2 
O 

O 

1 
0 

1 
o 

o 

10-15 
O 

O 

O 
0 
1 

O 
o 



Teşvik Belgesi Kredi-Döviz Teşviğinden İstifade Eden İhracatın Şematik Gösterilişi. 
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28.Gümrük İşlemleri ve malın çıkışı Gümrük İdareleri 5-10 
29.Mal belgelerinin aracı bankaya 
gönderilmesi. " " 1-20 

30.İhracat karşılığının alınması İhracatçı O 
31.Hesabın kapatılması için müracaat " O 
32.Hesabın kapatılması DPT(TUB) 10-20 
33.Meslek kuruluşuna bilgi verme   İhracatçı O 

Gereken bürokrasi zamanı 79-133 Gün. 

II-8)İHRACA T BELGELERİ: 

İhracatın, fikir oluşmasından gerçekleşme safhasına kadar gerektirdiği 
faaliyetler serisi muhtevasında, ihracatın fan imin a 'göre değişen ve 

bürokrasinin ihtiyaç duyduğu bir çok belge bürokrasi tarafından alınır 
ve verilir. 

Aşağıda liste halinde verilen söz konusu belgeler, ilerideki sayfalarda 

daha detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

İhracat Belgeleri Listesi : 

Belge Adı Temin Yeri 

1.İhracatçı belgesi 

2.Serbest ihracat beyannamesi 

3.Lisans/Tescil beyannamesi 

4.Serbest Bölge veya gümrüksüz antrepolara mal 

gönderilmesine dair talepname 

5.Konsinye/müşterek hesap ihracat beyannamesi 

6.İhracatı teşvik belgesi 
7 .Beyanname-Taahhütname 

8.Kapasite raporu 

9.Yerli imal durum belgesi 

10.Kontrol belgeleri 

11.İthalatçı belgesi 
12.İthal müsaadesi 

13.İthal müsaadesi formülleri 

14. Döviz istek formu 

15.Gümrük çıkış beyannamesi 

16.Gümrük giriş beyannamesi 

17.Döviz uygunluk belgesi 

Ticaret Bakanlığı 

Meslek Kuruluşları 

Devlet Planlama Teşkilatı 

Aracı Bankalar 

Sanayi ve Teknoloji Bk. 
n /» 

Konrolden sorumlu Bakanlık 

Ticaret Bakanlığı 
Merkez Bankası 

Aracı Bankalar 

ll n 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
II II II 

Sorumlu kuruluş 



34 

18. Döviz tahsis belgesi 

19.Döviz alım bordrosu 

20.Döviz çıkış bordrosu 

21."K" başlıklı mektup 

Ticaret Bakanlığı 

Aracı Bankalar 

II 

22.Onaylı proforma fatura 

23.Konşimento veya tahmil ordinosu 

24.Sigorta poliçesi 

25.Acenta mektubu 

26.Kesin fatura 

27.Satış akdi 

28.Menşe şehadetnamesi 

29. Temin a t bel gel eri 

Sorumlu kuruluş 

Nakliyeci 

Sigorta Şirketi 

Nakliyeci 

Satıcı firma 

JSanayi ve Teknoloji Bk. 

Muhtelif 

30.Beyanname-Taahhütname(ihr.kambiyo mercisi için) . 

31 .Beyanname-Taahhütname( İth. " " " 

32. İhracat taahhütnamesi 

33. İhracat Projesi 

1.İhracat Belgesi (Ek.l) 

Yurt dışına mal satmak isteyen şahıs veya şirketlerin Ticaret Bakanlığı 'nca 

verilen ihracat belgesine sahip olmaları gerekmektedir. 

3(üç) yıl geçerli olan söz konusu belgenin temini için aşağıdaki belgelerle 

Ticaret Bakanlığı 'na müracaat gerekmektedir. 

a)İhracat Belgesi ve Ruhsatnamesi İstek Formu. 

(2 nüsha olarak bağlı bulunan odaca onaylanmış) 

b)Yetkililere ait imza sirkülerleri. 

c)Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge 

d)Asliye Ticaret Mahkemesinden veya Ticaret Sicili memurluklarından 

alınmış belge. 

e) Ticaret sicili gazetesi. 

f)Harç yatırıldığına dair makbuz. 

2.Serbest İhracat Beyannamesi( EK.2) 

Müsaadeye veya tescile yada lisansa bağlı olmayan ihracatta, ihracatçıların 

dolrurarak gümrük idarelerine verdiği bir beyannamedir. Aynı zamanda taahhü 
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niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki bilgileri içermektedir: 

ajlhracatçı hakkında (Unvan, adres, bağlı bulunduğu meslek kuruluşu, 

ihracat belgesi tarih ve no.su) 

b)İhraç konusu mal hakkında (adı,gümrük tarife ve istatistik pozisyonu, 

üretim yılı, ambalaj şekli, miktarı,birim satış fiatı, tutarı, teslim 

şekli,ihraç gümrüğü,komisyon yüzdesi,gideceği yer) 

c)Alıcı ve varsa komisyoncu isim ve adresleri. 

Söz konusu belge üzerinde aşağıdaki değişiklikleri aracı bankalar yapabilir: 

-Lehe fiat farkları. 

-Ödeme şeklinin akreditifli ödeme şekline dönüşmesi. 

-Alıcı ve /veya komisyoncu değişikliği. 

-Ülke değişikliği. 

-Yabancı para değişikliği. 

3.Lisans/Tescil Beyannamesi(EK.3) : 

İhracı Lisansa veya Tescile bağlı malların ihracında veya özellik arzeden 

ihracatta (kredili ihracat, alivre satışlar) ihracatçılar tarafından 
dolrurularak meslek kuruluşuna verilen bir beyanname ve taahhütnamedir. 

Yukarıda bahsedilen "Serbest İhracat Beyannamesi"ndeki bilgileri içermekte¬ 
dir . 

Satılacak mamuller muhtelif gümrük tarife ve istatistik pozisyonunda ise 

ek liste kullanılarak her mamul için ayrı ayrı gereken bilgiler verilir. 

4.Yurt dışında serbest bölge veya gümrüksüz antrepolara mal gönderilmesine 
dair talepname (Ek.4) 

Söz konusu ihracat tipleri için ihracatçı tarafından doldurularak meslek 

kuruluşlarına verilen beyanname ve taahhütnamedir. Belge, ihraç edilen mal, 
ihracatçı ve gönderilen yer hakkında bilgileri içermektedir. 
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5.Konsinye/Müşterek hesap beyannamesi (Ek.5) : 

Söz konusu ihracat türleri için, ihracatçılar tarafından doldurularak 

meslek kuruluşlarına verilen bir beyanname taahhütnamesidir. Lisans/ 

Tescil Beyannamesinden tek farkı, ihraç ürünlerinin birim fiat ve 

tutarlarının yaklaşık olarak garanti edilmesidir. 

6.İhracaatı Teşvik Belgesi (Ek.6) : 

İhracatta uygulanan teşvik tedbirlerinin bir kısmı, Devlet Planlama 

Teşkilatı (Teşvik Uygulama Başkanlığı) nca verilen Teşvik Belgesi ile 

sağlanmaktadır. 

Söz konusu belge, ihracatçıya, ihracata ve uygulanacak teşviklere ait 

özet bilgileri ihtiva etmektedir. 

Teşvik Belgesinin alınabilmesi için aşağıdaki belgelerin sağlanması 

gerekmektedir. 

a-İhracat projesi 

b-Kapasite raporu 

c.Bilança ve kâr-zarar cetvelleri 
d-İhracat taahhütnamesi 

e-Proforma fatura(döviz tahsisi isteniyorsa) 

f-Yerli imal durum belgesi (yatırım malı isteniyorsa) 

ğ-Yapılan ihracat anlaşması(telgraf,telex,mektup) 

h-İhracatçı belgesi 

ı-lthalatçı belgesi (ithal girdi kullanılacaksa) 

i-Krediye aracılık yapacak banka yazısı 

j-Ödeme taahhütnamesi(gümrük muafiyetiyle ithal edilen girdilerin, 

ihracat yapılmadığı takdirde, gümrük vergi ve resimlerinin cezalı 

olarak ödeneceğini taahhüt eden belge) 

k-Müsaade belgesi(İthal müsaadesi veya döviz satış bordrosu,eğer ithal 

girdiler teşvik belgesi dışında döviz alınarak ithal edilecekse ve 

söz konusu girdiler için gümrük muafiyeti uygulanması isteniyorsa) 
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7.Beyanname-Taahhütname (Ek. 7) : 
\ 

Maliye Bakanlığı tarafından tespitlenmiş olan ve her türlü ihracatta 

kambiyo mercilerine hitaben aracı bankalara ihracatçılar tarafından 

verilen bir belgedir. 

Söz konusu belge: ihracatçı, ihraç edilecek malın nereye, nezaman ve 

hangi acentayla gönderileceği hakkında mulamatı içermekte olup, 
ihracattan sonra, ihracatın gerçekleştiğine dair fatura, sigorta 

poliçesi, menşe şehadetnamesi gibi teşvik edici belgelerin aracı 

bankaya iletileceğine ve en önemlisi, ihracat karşılığı dövizlerin 

süresi içinde getirileceğine dair bir taahhüttür. 

ı 

8.Kapasite Raporu (Ek.8) : 
*■ m 

* •*' 

Ülkemizde faaliyet göstermekte olan kamu ve özel sektör sanayi kuruluş¬ 

larının kapasitelerinin tesbiti görevi 5590 sayılı kanun'un 5.maddesi 

gereğince, 31.11.1956 tarih ve 17377 sayılı İktisat ve Ticaret Vekaleti 
yazısı ile Odalar Birliği (Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Ticaret 

Borsaları Birliği)ne verilmiştir. 

28.5.1975 tarih ve 15248 sayılı Resmi Gazate'de yayınlanan 7/9914 

sayılı kararname ile, bu konuda odalar tam yetkili kılınmıştır. 

Bu Karar'a göre muharrik kuvvet kullananlarda 5(beş), kullanmayanlarda 

10(on) ve daha fazla işçi çalıştıran, devamlı ve seri halde imal ve 

istihsal veya tamirat yapan tesisler, mahalli sanayi, ticaret ve sanayi 

ve ticaret odaları kanalı ile kapasite raporu düzenlettirerek Türkiye 

Odalar Birliği 'ne incelettirerek onaylatmak zorundadırlar. 

3(üç)yıl geçerli olan söz konusu raporlar, Odalar Birliği'nin yetkili 

elemanlarınca belirlenen esaslar dahilinde ve tesisin yerinde kontrolü 

sonucu verilen rapora bağlı olarak düzenlenirler. 

Kapasite raporları, gerek döviz, gerekse sanayi hammaddeleri tahsisinde 

uzun yıllardan beri kullanJmaktadır. Genel olarak, bina,kapalı alan,arsa, 
makina teçhizat listesi, işçi sayısı,kapasite,kullanılan hammaddeler gibi 

sanayi tesisinin kısa bir özeti hüviyetindedirler. 



9.Yerli İmal Durumu Belgesi (Ek.9) 

Kuruluş kanunu Sanayi ve Teknoloji- Bakanlığa'nı yerli sanayii korumak 
"o 

ve geliştirmekle görevlendirmiştir. Bu sebepten, Liberasyon II listesin¬ 

den yapılmak istenen ithal talepleri olduğuzaman söz konusu Bakanlık'tan 

ithali planlanan malların yerli imalinin bulunmadığını belirten Yerli 

İmil Durum Belgesi alınmak mecburiyeti vardır. 

Söz konusu belgenin alınabilmesi için aşağıdaki evraklarla Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı'na müracaat gerekmektedir. 

a-Dilekçe 

b-Döviz tutarı 

c-Döviz istek formu 

d-Proforma fatura(5 adet) 

e-Prospektüs ve kataloglar 

f-Teşvik belgesi(eğer alınmışsa) 

10.Kontrol Belgeleri: 

a)Kontrol Belgesi: 

Ticarette Tağşişin Men'i ve ihracatın murakabesi ve korunması hakkında 

10.6.1930 tarih ve 1705 sayılı kanun 'a dayanılarak ihraç mallarımızdan 

bir kısmının, izhar, imal, tefrik, ambalaj, alım satım ve nakil muhafaza¬ 

larına ve bu hususlarda tabi olacakları usul ve şartlara dair Ticaret 

Bakanlığınca yayınlanan standardizasyon tüzük ve yönetmelikleri, kontrol 

işi ile görevlendirilmiş ihracat kontrolörleri tarafından uygulanmaktadır. 

Bu kontrol bazı ihraç malları için olup, kontrol sonucu uygun bulunan, 

ihraç mallarına kontrolünün yapıldığını belirten bir kontrol belgesi 
verilmektedir. 

b)Menşe ve Sağlık Sertifikası: 

6968 sayı ve 24.5.1957 tarihli Zirai Mücadele ve Zirai Karantina kanunu'na 

göre, sebze ve meyvelerin ihracı sırasında kontrolü Tarım Bakanlığı 

tarafından yapılmaktadır .Ürünler denetim altında araçlara doldurulur ve 

mühürlenir. Aynı kanunla bitki ve bunların ürünler i( fidan, tohum, fide, 



çelik,yumru, kök ve aşı kalemleri) de Zirai Karantina Teşkilatınca 

araçlara yüklenmeden önce usulüne göre muayene edilerek, bu muayeneyi 

belgelemek üzere ürün sahiplerine menşe ve sağlık sertifikası verilir. 

c)Menşe veya Sağlık Şehadetnamesi: 

1234 sayılı ve 3.5.1928 tarihli Hayvanların Sağlık Zabıtası Kanunu 

ve Nizamnamesine göre Türkiye 'den çıkarılacak hayvan ve hayvansal 

maddelerin sahipleri veya taşıyıcıları, bunlarda bulaşıcı hayvan 

hastalığı bulunmadığına dair o yer veterinerinden bir sağlık belgesi 

ve o yer belediyesinden bir menşe şehadetnamesi almak zorundadırlar. 

Bu tür ihracatta, gümrük kapılarında şehadetnamelere uygunluk aranmakta, 

ve bu tür ihracat ancak, Tarım Bakanlığı'nca ilan edilen belli gümrük 

kapılarından yapılabilmektedir. 

11.İthalatçı Belgesi (Ek.10): 

Özel sektör kuruluşları, Ticaret Bakanlığı tarafından ithalatçı 
belgesine sahip olmaları halinde ithalat yapabilirler. Söz konusu 

belgenin alınabilmesi için aşağıdaki belgelerle Ticaret Bakanlığı'na 

müracaat gerekmektedir. (Meslek kuruluşu aracılığı ile) ■ 

a)İthalat belgesi istek formu. 

b)Oda kayıt belgesi. 

c)Yetkililere ait imza sirkülerleri. 

d)Cumhuriyet Savcılıklarından alman gümrük kaçakçılığı ve kambiyo 

suçlarından hükümlü olmadığını gösteren belge. 

e)Yerel Asliye Ticaret Mahkemesi veya Ticaret Sicili Memurluğundan 

alınan kuruluşun konkardato durumunun bulunmadığına dair belge. 

f)Harç yatırıldığına dair makbuz. 

12.İthal Müdaadesi (Ek.11): 

İthalat rejimine göre Merkez Bankasın' ca ithalatçıların talepleri 

üzerine verilen 6 (altı) ay süreli bir belgedir. 



İthal edilecek malın gümrüklerden çekilmesi sırasında aranmaktadır. 

13.İthal Müsaadeşi Formüller i(Ek.12) 

Bilindiği gibi ithalat, bir aracı banka kanalıyla yapılmaktadır. 

Aracı bankanın, ithalatçının döviz talebini Merkez^ Bankası'na iletmesi 

"İthal Müsaadesi Form'ları " ile yapılmaktadır. 

14.Döviz İstek Formu (EK.13): 

II sayılı Liberasyon Listesi'nden yapılacak ithalatta, ithalatçılar 

tarafından doldurularak ithalata müsaade etmesi gereken devlet kuruluşuna 

(Ticaret Bakanlığı-Sanayi ve Teknoloji iBakanlığı-Devlet Planlama Teşkilatı 

v.b.) müracaat safhasında verilen bir belgedir. 

15.Gümrük Çıkış Beyannamesi (Ek.14): 

Ticari maksatla ülkeden mal çıkarmak isteyen ihracatçılar, çıkış rejimi 

muhtevasında, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine "Gümrük Çıkış 

Beyannamesi"vererek mal çıkışını beyan etmek zorundadırlar. Söz konusu 

belge malların çıkışma müteakip onaylanarak ihracatçıya ve araca banka¬ 

lara gönderilir. 

16.Gümrük Giriş Beyannamesi(EK.15): 

Ticari maksatla ülkeye mal ithal etmek isteyen ithalattılar,giriş rejimi 

muhtevasında, malm ülkeye gireceği gümrük idaresine "Gümrük Giriş Beyanna¬ 

mesi" vermek zorundadırlar. Malların, kontrollü olarak ülkeye girmesinden 

sonra gümrükçe onaylanarak ithalatçıya geri verilir. 

17.Döviz Uygunluk Belgesi (Ek.16); 

İthalatçıların döviz istek formu ile ithalata müsaade eden yetkili 

kuruluşa müracaatı sonunda, kuruluş, ithalatçının bu talebinin uygunluğunu 

belirten bir belge düzenleyerek Ticaret Bakanlığı'na gönderir. "Döviz 

Uygunluk Belgesi" alarak adlandırılan bu belgeye uygun olarak aşağıda 

belirtilecek "Döviz Tahsis Beigesi"düzenleniv. 



18.Döviz Tahsis Belgesi (Ek.17): 

İthalata uygunlur belirten kuruluşun göndereceği döviz uygunluk 

belgesine bağlı olarak Ticaret Bakanlığınca düzenlenen bir belgedir. 
Söz konusu belge Merkez Bankasın'ca verilen ithal müsaadesine baz 

teşkil etmektedir. Söz konusu belgenin bir nüshası da Ticaret 

Bakanlığı 'nca Merkez Bankası 'na gönderilir. 

19.Döviz Alım Bordrosu (Ek.18): 

Bilindiği gibi ihracatçılar, yapmış oldukları ihracat karşılığı 

dövizleri, bir aracı bankaya satarak, dövizin Türk Lirası karşılığını 

almak zorundadırlar. Dövizleri satın alan bankaların düzenleyerek 

ihracatçılara verdikleri belge "Döviz Alım Bordro'sudur’. Bu belge 

ihracat taahhüdünün kapatılmasında gerekli olan oldukça önemli bir 

belgedir. 

20.Döviz Satış Bordrosu (Ek.19): 

Bu belge ise, yurt dışından mal almak isteyen ithalatçılara, ithalat 

karşılığı dövizleri transfer eden banka tarafından verilir. Başka bir 
deyişle ithalatçı, Türk Lirası karşılığını yatırarak bankadan döviz 

satın almış olmaktadır. 

21"K" başlıklı Mektuplar(Ek.20): 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı karar'a ilişkin, ihracat 

seri II No:3 sayılı tebliğe göre, ihraç edilen malların yükleme belgeleri 

vermeyen acentalara bağlı araçlarla gönderilmesi halinde, gümrük idarele¬ 

rinin, mal çıkışma müsaade edebilmeleri için, ihraca aracılık yapan 

bankacı düzenlenmiş kabili rücu akreditif açıldığını veya yurt dışındaki 

bir bankadan konrgaranti tesis edildiğini belirten bir mektubun gümrüklere 

ibrazı gerekmektedir. Söz konusu belge, "K" Başlıklı Mektup" olarak 

tanımlanmak tadır. 

22.Onaylı Proforma Fatura: 

Liberasyon II listesinden yapılmak istenen ithalat için müsaade veren 

makamlara, müracaat sırasında, ithal edilmek istenen malla! - ait, yurt 



dışındaki satıcı firmadan temin edilmiş bir ön fatura verilmektedir. 

İthalat için "Döviz Uygunluk Belgesi" veren yfkili kuruluş aynı zamanda 

söz konusu faturayı onaylamaktadır. Onaylı proforma fatura ithalatçıya, 

ithal mallarının gümrükleme işlemleri sırasında kullanılmak üzere 

gönderilecek tir. 

23.Konşimento veya Tahmil Ordinosu; 

Konşimento, Deniz yoluyla nakil sırasında, taşıyan tarafından yükletenin 

talebi üzerine tek taraflı olarak düzenlenen değerli kağıt hüviyetine 

sahip bir belgedir. Tahmil ordinosu ise kara ve hava yolu ile mal naklinde 

yine taşıyıcı firma tarafından ithalatçı adına düzenlenen taşıma belgesidi 

Konşimento düzenleyen taşıyığı, malı teslim aldığını beyan etmiş olduğu 

gibi, varış limanında yetkili alıcısına teslim edeceğini taahhüt etmiş 
olmaktadır. 

24.Sigorta Poliçesi: 

İthal yada ihraç edilecek malın, hasar veya zayiat sonucu, gerek 

ithalatçı gerekse ihracatçının herhangi bir kayba uğramaması için 

sigorta ettirilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketi ile imzalanan mukavele 

sonucu, gerekli sigorta ücreti ödenerek, bunu belirleyen bir "Sigorta 

Poliçesi" mal sahibine verilir. 

25 .Acenta Mektubu (Ek.21): 

İhraç edilecekmalları taşıyacak acenta, bu hususu belirten ve gümrüklere 
hitaben yazılmış, ve konşimentoya (kara ve hava yolu ile taşımalarda 
tahmil ordinosu) ihracata aracılık yapan bankaya göndereceğini belirten 

bir beyannameyi ihracatçıya verir."Acenta Mektubu" olarak bilinen söz 

konusu beyanname çıkış işlemlerini yapacak gümrükçe aranmaktadır. 



26.Kesin Fatura: 

Mal alım ve satımlarında veya yaptırılan her türlü işlerde kullanılan, 

malın yada hizmetin cinsi, nev'i, miktarı, birim fiatı ve toplam 

bedelini, ödeme şeklini ve gerek duyulan diğer özelliklerini göstermek 

üzere malın satıcısı tarafından alıcıya, doğrudan yada banka aracılığıyla 

iletilen pul ile kapatılmış bulunan bir belgedir. 

2 7. Satış Akdi: 

Gerçekte satış akdi taraflar arasında , alım satımla ilgili olarak özel 

borç ilişiği doğuran çift taraflı biraJcit olmasına rağmen, ihracat yönet¬ 

meliğine göre malın- cinsini, üretim yada mahsul yılını, miktarını,fiatını 

teslim tarihini v.b. bilgileri ihtiva eden, mukavele, akreditif mektubu, 

telgraf veya telex olabilmektedir. 

28.Menşe Şehadetnamesi (Ek. 22): 

İhraç yada ithal edilen malların imal yada üretim yerini belirlemek üzere, 

ihracatçının ülkesindeki yetkili merciden alarak ithalatçının konsolosluğuna 

onaylattırmak zorunda olduğu bir belgedir. Her ülke ve her mal için 

gerekmemekte ancak bazı ülekler, belirli bazı malların ülkelerine girişinde 

söz konusu "Menşe Şehadetnamesini" aramaktadırlar. 

29.Teminat Belgesi: 

İhracat için kredi ve/veya döviz istendiğinde hem kredi ye hemde döviz 
için nakit veya nakit dışı kıymetler, (Devlet tahvilleri, teminat mektupları, 

veya ödeme taahhütnameleri) cinsinden teminat alınmaktadır. Halin alman 

teminat oranları, döviz verilmişse, dövizin Türk Parası karşılığının %10'u 

eğer, teşvik belgeli kredi isteniyorsa kredinin %8'i,belgesiz kredi talebi 

varsa %15'i olarak uygulanmaktadır. 

İhracat gerçekleştirildiğinde teminatlar geri çözülür. 



30.Beyanname-Taahhütname(İhracatta kambiyo mercilerine verilen.(EK.23): 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı karar'a ilişkin Maliye 

Bakanlığın'ca çıkarılan ihracat Seri:II No:3 sayılı Tebliğ muhtevasında 

ihracat yapmak maksadıyla yetkili bankalara müracaat eden ihracatçılar, 

mallara ait belgelerin ihracatı müteakip en geç 10(on) iş günü içinde 

aracı bankaya gönderileceğini yada gönderilmesinin sağlanacağını ve 

ayrıca ihracat karşılığı dövizlerin süresi içinde yurda getirileceğini 

taahhüt ederek, bir "Beyanname-Taahhütnameyi" aracı bankaya vermek 

zorundadırlar. 

31.Beyanname-Taahhütname(İthalatta kambiyo mercileri için(Ek.24): 

Yukarıda ifade edilen, ihracatta bankalara verilen "Beyanname-Taahhütname- 

ye" benzer, muhteva itibariyle ithal edilecek malların ithalini müteakip 

1 (bir) ay içinde, mallara ait gümrüklerce tasdikli orjinal faturanın 

aracı bankaya tevdi edileceğini taahhüt eden bir belgedir. 

32. İhracat Taahhütnamesi (Ek.25) : 

İhracatçıların, belgeli olarak uygulanmakta olan teşvik tedbirlerinden 

istifade edebilmesi için, gerçekleştirmeyi planladıkları ihracatı taahhüt 

etmeleri, ve ihracatla ilgili olarak kullanacakları teşviklerin, ihracatın 

gerçekleşmemesi halinde cezai müeyyideleriyle birlikte geri alınmasını 

kabul ettiklerini bildirir bir taahhütnameyi Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı'na vermeleri gerekmektedir. 

33.İhracat Projesi : 

Yine belgeli olarak teşvik tedbirlerinden istifade etmek isteyen ihracat¬ 

çılar, "İhracatı Teşvik Tebliği" ekinde bulunan görneğe uygun olarak , 

yapacakları ihracatı ve istenen teşvikleri özetlemek zorundadırlar. 

"İhracat Projesi" olarak adlandırılan bu raporun, İhracatçılar tarafından 
doğru bilgileri ihtiva eder tarzda doldurulmuş olması ve kendi içinde 
tutarlı olması gerekmektedir. 



II-9) İHRACAT BÜROKRASİSİNDE YER ALAN ORGANLAR: 

Geçmiş bölümlerde, ihracat çeşitleri, çeşitlerine göre faaliyetleri, 

her ihracat cinsi için gereken bürokrasi zamanının hesabı ve ihracat 

olgusu içinde kullanılan belgeleri kısaca belirtikten sonra, bu bölümde 

ihracatı, denetiminde bulunduran organlar ve ihracatla doğrudan ilgili 

birimleri hakkında bilgiler verilecektir. 

Halen ihracat, aşağıda kaydedilmiş organların denetim ve kontrolleri 

altında bulunmaktadır. 

1.Devlet Planlama Teşkilatı 

2.Maliye Bakanlığı 

3. Ticaret Bakanlığı. 
4. Gümrük ve Tekel Bakanlığı. 

5.T.C.Merkez Bankası A.Ş. 

6.Meslek Kuruluşları. 

7.Diğer Orğanlar. 

Devlet Planlama Teşkilatı, ihracatta uygulanmakta olan teşvik tedbirleri 

yönünden, Ticaret Bakanlığı ve kendisiyle ilgili olan meslek kuruluşları 

ihracatta miktar, fiat ve ürün kalitesiyle ilgilitescil ve lisans işlem

lerinden, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası Kambiyo rejimi yönünden, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı giriş ve çıkış rejimlerinin düzenlenmesi ve 

uygulanması ile ilgili işlemler yönünden ihracatı yetki alanları içinde 
bul un durmaktadırlar. 



1-T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI: 

30.9.1960 tarih ve 91 sayılı kanun'la kurulan Başbakanlığa bağlı genel 

bütçeye dahil bir kuruluştur. Kuruluş amacı, memleketin uzun vadeli 

plan ve yıllık programlar çerçevesinde belli hedeflere doğru kalkınması 

için gerekli planları hazırlamaktır. 

Görevleri ise başlıklar halinde şu şekilde verilebilir. 

-Memleketin tabii, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını 

tam bir şekilde tesbit ederek takip edilecek iktisadi ve sosyal politikayı 

ve hedefleri tayinde Hükümet'e yardımcı olmak, 

-Muhtelif bakanlıkların iktisadi politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde 

koordinasyonu temin etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu hususlarda 

müşavirlik yapmak. 

-Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli 

palanlar yapmak. 

-Planların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili daire ve müesseselerde 

mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda tavsiyelerde 

bulunmak. 

-Planların uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek ve gerekli hallerde 

planda değişiklikler yapmak. 

-Özel sektör faaliyetlerini planın hedef ve gayelerine uygun bir şekilde 

teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmektir. 

Yukarıda genel olarak görevleri belirtilen Devlet Planlama Teşkilatı 'nın 

özel sektör ihracatıyla doğrudan teması, teşvik tedbirlerinden ancak 

belge alarak istifade eden uygulamalar sırasında ortaya çıkmaktadır. 

Bünyesinde bulunan Teşvik Uygulama Başkanlığı bu teması sağlayan birimdir. 

Söz konusu birim, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesine, 14.1.1980 tarih 

ve 4-43/44 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teskereleriyle, Yabancı Sermaye Dairesi 

ile birlikte katılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, yatırımlarla ilgili teşvik tedbirlerinin uygulanması, izlenmesi 

ve koordinasyonu bu birim kanalıyla yapılmaktadır. 



2-MALİYE BAKANLIĞI: 

5.6.1936 tarih ve 2996 sayılı kanun'la kurulan söz konusu Bakanlığın 

kuruluş amaçları, Devlet'in genel ekonomik politika hedeflerine göre 
ve bu hedefleri gerçekleştirmek için konulan esaslar çerçevesinde genel 
giderleri karşılayacak gelir kaynaklarını bulmak, gelirleri toplamak, 

harcamaların ödenmesini sağlamak. Devlet mallarını idare etmek ve Devlet 

hesaplarına ait kayıtları tutmak, para, kredi mali idare ile ilgili 

ihtilaflarda kaza mercileri nezdinde Hazine’yi temsil etmek ve uluslararası 

iktisadi işbirliği ve dış yardımlar konusunda yabancı devletler,uluslararası 

teşekkül ve mali müesseselerle temaslarda bulunmak ve ilişkileri düzenlemek 
olarak tesbit edilmiştir. 

Bu amaçlar doğrultusunda Bakanlıkça üstlenen görevler aşağıda sıralanmıştır. 

-Genel bütçe kanunu ile bütçe tasarıları ve bütçe gerekçesini hazırlamak. 

-Bütçe ve masraf kanunlarının uygulanmasını sağlamak, 

-Katma bütçe tasarılarını ve giderlere tesir edebilecek kanun tasarılarını 
incelemek. 

-Ek ve olağan üstü ödenek ve aktarma taleplerini incelemek. 

-Devlet gelirleriyle ilgili kanunların uygulanmasını yürütmek, 

-Hâzineye,para, kredi ve borçlanmalara ait işlemleri yürütmek. 

-T.C.Merkez Bankası ile müşterek olarak ödemeler dengesi esaslarını 
hazırlamak, 

-Kambiyo işlemi erinidüzenlemek ve yürütmek. 

-İktisadi Devlet Teşekküllerinin bütçe ve iç programlarını değerlendirmek. 

-Dış ekonomik ve mali hareketleri izlemek. 

-Yabancı mali müesseselerle müzakerelere girişmek ve sonuçlandırmak. 

-Bu konudaki çok taraflı anlaşmaları ilgili bakanlıklarla birlikte incelemek, 

yürütmek ve sonuçlandırmak. 

-Mali bakımdan teftiş ve mürakabe yapmak. 

-Mükelleflerle vergi daireleri arasındaki vergi anlaşmazlıklarını karara 

bağlamak. 

-Devlete ait genel malların kiralanma, satış ve tasfiye işlemlerini yapmak, 

onarım ve muhafazasını sağlamak. 

-Kefalet Kanun 'nun hükümlerini yürütmek. 

-Bankalar Kanunu 'na tabi bankalar ve ilgili iştirak ve ortaklıklarını 

gerektiği üzere denetlemektir. 



Maliye Bakanlığı 'nm ihracatla doğrudan ilgili birimleri, Hazine Genel 
Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel 

Sekreteri iği'ne bağlı olarak kambiyo işlerini görmek üzere örgütlenmiş 

Kambiyo Bölge Müdürlük'leridir. 

3-TİCARET BAKANLIĞI : 

5.3.1924 yılında kurulan bakanlığın kuruluş kanun 27.5.1939 tarih ve 

3614 no. ile kabul edilmiş olup, kuruluş amacı ise kısaca iç. ve dış 

ticareti ve bunlarla ilgili işlemleri düzenlemek, denetlemek ve gerekli 

tedbirleri almak şeklinde belirlenmiştir. Bu amaca bağlı olarak Bakanlığa 

aşağıdaki görevler yüklenmiştir. 

-İç Ticaretle ilgili tedbirler almak, uygulamak ve ilgili mevzuat 

çalışmaları yapmak.. 
-Yerli ve yabancı şirketlerle, mesleki teşekküllerin kuruluş, işleyiş 

ve denetimlerini yapmak. 

-Sigortacılık faaliyetlerini düzenlemek. 

-Bankalar Kanunu ve ödünç para verme işleri kanunundan gelen görevleri 

yapmak. 

-Ölçü ve ayar işlerini düzenlemek. 

-Kooperatiflerle, Tarım Satış, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri¬ 

nin kuruluş, işleyiş ve denetimlerini yapmak. 

-İhracatçı birliklerin kuruluş ve faaliyetleriyle ilgili işlemleri 
yürütmek. 

-Ticari tarım ürünlerinin ve ihracat mallarının standartlaştırılması, 

uygulanması ve denetimini yapmak. 

-İhracatla ilgili tacirlere ihracat ruhsatı vermek. 
-Genel fiat hareketlerini izlemek. 

-Dış ticaretimizle ilgili karar, yönetmelik, sirküler ve tebliğler çıkarmak. 

-Fuar politikasını tesbit etmek. 

-İtahlat rejimi ile programını hazırlamak. 

-Diğer memleketlerle yapılan iki yada çok taraflı anlaşmaları yapmak 

uygulanmasını izlemek. 

Söz konusu görevleri üstlenmiş bulunan Bakanlığın ihracatla doğrudan 

ilişkili birimleri aşağıda belirlenmiştir. 
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a-Standartizasyon Müdürlüğü: İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde 
örgütlenmiş bulunan bu birim, ticari tarım ürünlerinin ve ihracat 

mallarının standartlaştırılması, uygulanması ve denetimi ile uğraşır 

ve ilgili mevzuatı uygular. Ayrıca ihracatçılara ihracat ruhsatı verir. 

Bu müdürlüğü bağlı olarak (bazı yerlerde İhracat Baş Kontrolörlükleri, 

ihracat kontrolörlükleri, pamuk baş ekspertizleri, pamuk ekspertizleri 

ve 2 adet ticari tahvil ve standartizasyon laboratuarı şeklinde) 39 

yerde taşra örgütü bulunmaktadır. Kontrolü gereken ürünlerin ihracı 

bu yolla denetlenir. 

b-İhracat Genel Müdürlüğü: Dış Ticaret Genel Sekreterliği bünyesinde 

kurulu bir genel müdürlüktür. İhracatla ilgili mevzuat çalışmalarını, 

ihracat rejim esaslarını tesbit eder ve yirütür. 

c-İthalat Genel Müdürlüğü: Söz konusu genel müdürlük itahalatm planı ve 

yıllık programlar çerçevesinde yürütülmesinin sağlanmasını, ithalat 

rejim ve proğramının hazırlanmasını ve uygulanmasını, iç piyasa ve 

sanayinin ihtiyaçlarının tesbit ve takibini, ithalat işlerinin dünya 

piyasalarına uygun olarak yürütülmesini, ithalatta piyasa ve kalite 

kontrol işlerinin yürütülmesini sağlar. 

d-Değerlendirme Genel Müdürlüğü: Dış Ticaret politikasıyla ilgili verileri 

toplayarak bunları uygulamaya koyan ve yine Dış Ticaret Genel Sekreterliği 

bünyesinde kurulu bir genel müdürlüktür. Bakanlık emrindeki kotaların 

dağıtımını yürütür. İthalatçı ve ihracatçı belgeler bu Genel Müdürlük 
tarafından düzenlenir. 

4. Gümrük ve Tekel Bakanlığı: 

24.12.1931 tarih vel909 sayılı kuruluş kanunu ile Bakanlık, Gümrük ve 
Devlet Tekeli hizmetlerini (Posta,telgraf, telefon hariç) düzenlemek, 

denetlemek ve gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Başlıca görevleri, 
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-Merkez ve taşra örgütü vasıtasıyla gümrük ve tarife kanunlarr ile 

değer mevzuatın ve antlaşmaların gümrüklere ilişkin hükümlerinin 

uygulanması ile ilgili çalışmaları düzenlemek ve yönetmek, 

-Gümrük vergisi ve kanunları gereğince tahsili gümrüklere bırakılan 

vergi, resim ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilini kontrol ederek 

eksikliklerin tahsilini, fazlalıkların hak sahiplerine iadesini 

sağlamak, itirazları incelemek ve izlemek, kaçakçılığın izlenmesini, 

önlenmesini ve soruşturulmasını yürütmek. 

-Kendi şiıiebağlı Tekel Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşu Çaykur Genel 

Müdürlüğü vasıtasıyla/ işletilmesive idaresi kendisine verilmiş 

devlet tekellerinin işletilip yönetilmesi ile ilgili görevlerini 

yapmak. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nın ihracatla doğrudan ilgili birimleri, 

Bakanlığın taşra teşkilatları olmaktadır. Bu teşkilatlariş hacimlerine 

göre muhtelif büyüklüklerde ve aşağıdaki isimler al tında örgütlenmişler¬ 
dir . 

a)Gümrük Baş Müdürlüğü 

b)G’imrük Müdürlükleri 

c)Gümrük Baş Memurlukları 

d)Gümrük İdare Memurlukları 

e)Gümrük Muhafaza Baş Müdürlüğü 

f)Gümrük Muhafaza Müdürlükleri 

g)Gümrük Muhafaza Bölge Amirlikleri 
h) Gümrük Muhafaza Kısım Amirlikleri . 

Diğer yandan gümrük idareleri yetkililerine göre de ayrıca 3 sınıfa 

ayrılmaktadırlar. ■ î 

a)1.sınıf gümrükler:Her türlü giriş çıkış ve transit işlemlerini. 

b)2. sınıf gümrükler -.Lavaratuar tahliline ihtiyaç göstermeyen eşyanın 

giriş,çıkış ve transit işlemlerini. 

c)3.sınıf gümrükler:Yolcu ve beraberindeki eşya ile Bakanlığı'n tesbit 

ettiği belli eşyaların giriş çıkış ve transiz işlemlerini yürütmekte¬ 
dirler . 



Gümrük ve Tekel Bakanlığı 'nın taşra teşkilatları bünyesinde aşağıdaki 

servisler yer almaktadır. 

a)Manifesto servisi -.Manifesto kayıt ve tescili, beyanname kabul ve 

tescili işlemlerini, 

b)Ambarlama Servisi: Antrepo ve sundurmalara çıkarılmış eşyanın çıkış¬ 

ından ithal, tekrar ihraç ve tasfiyesine kadar bütün işlemleri takip 

ve kontrol işlemlerini, puantaj listeleri ve çıkış kontrol fişleriyle 

manifestoları karşılaştırarak eksik ve fazlalıkların tesbiti ve 

takip edilmesi için manifesto servisine bildirilmesi işlerini, 

c)Muayene ve Tahakkuk servisi: Gümrük rejimlerinin tatbikatını,mahallinde 

kontrol ve muayene işlemlerini,vergilerin tarh ve tahakkuku için 

gereken muayene ve hesap işlerini, 

d)Muafiyet Servisi: Gümrük vergi ve resimlerinden muaf olan malların 

ithali işlemlerini yürütmektedir. 

5.T.C.Merkez Bankası A.Ş.: 

30.6.1930 tarih ve 1715 sayı ile TBMM.ce kabul edilen kuruluş kanunu 

muhtevasında 3.10.1931 yılında göreve başlayan bankanın daha sonra 

yeniden kabul edilen kuruluş kanunu 14.1.1970 tarih ve 1211 no ile 

yayınlanmıştır. Kuruluş amacı banknot çıkarmak, para ve kredi politikasını 

kalkınma planları ve yıllık programlara uygun bir biçimde düzenlemek, 

bankalara ödünç para vermek, hükümetin mali ve ekonomik müşavirlir 

işlerini yürütmektir. 

Bankanın 1211 sayılı kanunla daha açık bir şekilde ortaya koyulan 

görevleri aşağıdaki gibidir. 

-Para ve kredi politikasını, kalkınma planları ve yıllık programlara 

uygun bir tarzda yürütmek. 

-Hükümetle müştereken milli paranın iç ve dış değerini korumak amacıyla 

gerekli önlemleri almak. 

-Milli paranın hacim tedavülünü düzenlemek. 

-Bankalara ödünç para verme işlerini yürütmektir. 

-T.C.Merkez Bankasının ihracatla ilişkili birimleri aşağıda verilmiştir: 



a)Banka Kredi Müdürlüğü-.Krediler Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan 

bu birim ticari, sınaî, tarımsal, küçük esnaf ve sanatkar, tütün 

ihracat hazırlık ve satış, vesikalı senetler kredileri, T.L.çek 

mübayaa ve tahvil üzerine avans limitleri ile bu limitlerle ilgili 

işlemleri yürütür. Ayrıca iskonto senet üzerine avans, firma kredileri 

ve istihbarat işleri, şubeler kredi tesbit yetkileri, küçük sanat 

limitleri gibi bankacılıkla ilgili işleri yürütmektedir. 

b)İhracat Müdürlüğü: Banka Kanunu'nun ilgili hükümleri, Türk Parasının 

kıymetini koruma hakkındaki karar, ihracat rejimi kararı, ihracat 

yönetmeliği, ihracatta vergi iadesi kararı ile bu konularla ilgili 

bakanlıklarca yayınlanan tebliğ ve sirkülerler ve Bankaya gönderilen 

talimatlarla ilişkili olarak gerekli talimatları vermek, istatistiki 

bilgiler toplamakla görevli bulunmaktadır. Ayrıca AİD proğram kredileri, 

yürürlükte bulunan bazı proje kredileri ve AET ile ilgili mevzuatı 

izlemekte yükümlüdür. 

c)Döviz Tahsisleri Müdürlüğü-.Merkez Bankası Kanunu ile Türk Parasının 

kıymetini koruma hakkındaki kanun kararlarının ithalatla ilgili hükümleri 

ve ithalat rejimi kararı, ithalat yönetmeliği, ithalat tebliği, gemi 

ithalatı, fuar ithalatı, AET'den yapılan ithalat, ihracat teşvik kararınca 

yapılan ithalat, nato ithalatı, transit ticaret yönetmeliğine göre 

yapılan ithalat ve bu konular hakkında ilgili bakanlıklarca yayınlanan 

diğer yönetmelik, tebliğ ve sirkülerlerin uygulanması ve yürütülmesi 

işleriyle görevlidir. 

6-Meslek Kuruluşları: 

a)İhracatçı Birlikleri: 3018 sayılı kanunun 7.maddesinin verdiği yetkiye 

dayanarak, kararname ile kurulan mesleki teşekküllerdir. Statüleri 

Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilir. 

Kuruluş amaç ve görevleri, belli ihraç mallarının ihracatçılarını bir 

araya toplamak, ihracatın en iyi şartlarda yapılmasını ve ihraç mallarının 

alıcı memleket ihtiyaçlarına en uygun şekilde sunulmasını sağlamak, mal 

ihraç edilen memleketlerdeki fiat hareketlerini ve ekonomik gelişmeleri 

izlemek, üyelerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve çalışmalarına yardımcı 
olmak şeklinde özetlenebilir. 



FA YD AL I NIL AN KAYNAKLAR 

-Ege Bölgesi Sanayi Odası, 1983 yılı Yatırımları ve İhracatı Teşvik 

Mevzuatı, İzmir, 1983 

-7.1.1982/17567 sayıl Resmi Gazete, İhracat Rejimi Kararı ve İhracat 

Yönetmeliği. Ankara, 1982 

-5.1.1983/17919 sayılı Resmi Gazetede, 1983 yılı İthalat Rejimi 

Karan ve İthalat Yönetmeliği. Ankara, 1983 

-Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi, T.C.Devlet Teşkilat Rehberi, 
Ankara, 1976 

-T.C .Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Gümrük Yönetmeliği, Ttnkara, 1979 

-T.C.Merkez Bankası, Merkez Bankası Teşkilat ve Görevleri Esas 

Yönetmeliği, Ankara, 1977 

-Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 

Birliğj; "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları","Sanayi 

Odaları","Deniz Ticaret Odaları, "Ticaret Borsaları" ve "Türkiye 

Ticaret,Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" 

kanunu; Ankara, 1981 

-T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yatırımcı Rehberi, Ankara,1975 

-T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırımcı Rehberi Ankara, 1980 

-T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ekonomik İstikrar Tedbirleri 
1,2,3,4, Ankara, 

-T.Ticaret,Sanayi,Deniz Ticared Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Yapılacak Taleplere İlişkin Müracaat 
Rehberi, Ankara, 1982 



-İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akedemisi 

Gümrük Politikası Mevzuatı ve Tatbikatı, İstanbul, 1966 

-Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Merkezi Hükümet 

Teşkilatı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Raporu. Ankara, 1966 

-T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Dış Ticarette Ödeme 

Şekilleri, Ankara, 1982 

-Mesut Erez, Bankalar Sistemi ve Devlet Kontrolü, Ankara, 1975 

-Kani Ekşioğlu, Sözlüklü Türk Ticaret Kanunu, İstanbul, 1980 

-Nevzat Alptürk, Bankaların Merkez Bankası ile İlişkileri, Ankara,1969 

-Ziya Kayla, Merkez Bankası İşlemleri, Ankara, 1981 

-Adil Abdullah Karaca, İthalat Rehberi, Adana, 1977 

-Devlet Yatırım Bankası, Proje Geliştirme ve Değerlendirme Seminer 
Notaları Ankara, 1981 

-Ayhan Öney, İktisadi ve Ticare Terimler Sözlüğü, Ankara, 1978 



EKLER 



İHRACAT BELGESİNİN 

NUMARASI 99 - 525617 

GEÇERLİK SÜRESİ . 24 ŞUBAT 1985 

VERİLİŞ TARİHİ 25 ŞUBAT 1982. 

Firma veya Kuruluşun 
\ ■ 

Unvanı 

Adresi 

Kuruluş Sektörü 

Bağlı Olduğu Oda 

Bağlı Olduğu Birlik 

NUR KA5 I NŞAAT T! CARET VE SANAYİ I A. Ş« ~ 

GüVCNEVLER GELİNCİK SOKAK N0:6/2-3 KAVAKLIDERE/ANKARA 
Uyruğu :T .C . 
Oda Sicil Kayıt No. ;3/2 11 2-33 <3 7.3 
Birlik Sicil Kayıt No. : 

ANONİM ŞİRKET 

ANKARA TİCARET OCASI 

Yukarıda unvanı, adresi, bağlı olduğu meslek kuruluşu ve uyruğu kayıtlı bulunan firmaya yürürlükteki 

İhracat Rejimi esaslarına uygun olarak ihracat yapabilmesini çağlamak amacıyle işbu İhracat Belgesi 
verilmiştir. . ' k 1 < ■' 

f \' •' 
. * > "■'i * ■ f iv <• 

İLK VERİLİŞ TARIK!: 25 ŞUBAT 1932 

r.y. 

■i 



( EK- 2 ) 

SERBEST'İHRACAT BEYANNAMESİ 

1 .— İhracatçı Firmanın: 
a) Unvanı : i 
b) Adresi. : 
c) İhracat /Belgesi/İhracat-Belgesi Ve Ruhsatname No: 
d) :Bağlı olduğu Meslek Kuruluşu (Birlik/Oda) 

2 — Alıcı Firmanin Ünvan-ı ve. Adresi : 

. 3 - Komisyoncu Firmanın Unven ve Adresi' : 
■ 4 - İhraç Kooubu Maddenin: 

aj Adı j 
b )• Güm.; Tarif e ve 1st. Poz. : 
ç) Tipi, kplitesi Ve standardı : 
d) Üretim yılı .: 
e) Ambalaj şekli ': 
f) Miktarı : 

. g) Gideceği ülke : 
h) İhraç gümrüğü : 

5 - Birim 5’aitiş Tiyatı (FDB/CF/CIF ve diğer) YP.: 
TL. : 

6 - Değer Tutarı (FOB/CF/CIF ve diğer) YP.: 
TL* : 

7 - Ödeme Şekli (Peşin’, akreditif, vesaik mukabili 
ve diğer). : \ . .- , : . 

B - Teslim Şekli (FDB/CF/CIF ve diğer) j 
9 - Varsa Komisyon {FOB/CF/CIF ve diğer) yüzdesi (%) : . 

10. - ihracatta Yabancı Para (_Y, P.') . cinsi ,ı : 

11 — ihraç Konusu Maddenin vergi iadesinden 
T yararlanıp/yararlanmadığı : 

Yukarıda detayı belirtilen bilgilerin satış sözleşmesine 
uygun.olduğunu ve bu ihracatla ilgili tüm muamelelerde (ihracat 
Rejimi Karan ve eki Yönetmeliği, Sirkülerler ve Talimatlar ile 
ilgili -diğer tüm-mevzuatta öngörülen tüm yükümlülüklerimi yerine 
■getireceğimi beyan ve taahhüt ederim. 

İhracatçının İmzası 
Gümrük İdaresince Onaylanacak Kısım 
(Tek nüsha için) 
a — Miktar . ( adet/kilo/ton/.vb. ) : ■ 
b - Değer Tutarı (FOB/CF/CIF/Diğer) : TL-.. : 

YP. : 

c - Tarih : 

d - Mühür ve İmza : 



( EK-3:) 

r.Mciı v*tc\ i 
T.eyit tarihi 
Kaflt Boı 

İhracat Belgesi üoî I ) IİSJIBS SEIAİTIUHESÎ 
[ TESCİL 

îhr.B«lg.T« Ruhi. 
Kuma tb*Î T~ 
Biti* Tarihli 

İhrsoatçı 
Firmanın 

ün vari 
Adresi 

Alıca 

Pir ma Cm 

ünvam 

Adreal 

Kondayoh cu 
Firmanın. 

ünv anı 

Adresi 

İHRAÇ KOKUSU HAWjnOr 

Adı 

Cüa.Ta.İst.Poz :idacagi Ülke 

Tipi kâlitasi 
ve standardı 

thr«C Gümrütü 
fcmbalaj Şak 11 

Üretiş Yılı 

Kiktan 

FOB 

Birim Satış 
Fi atı W~ 

CİF 

YP 

TL 

YP 

YP 

Ieğer tutarı FOB TL 

CF 

CİF 

YP 

Vergi ladesi Ü- ararlenır ZP Yararlanmaz 

Şatı* Şekil 

beeme şekli 

I Teslim şekli 

1 QilmJitif 2 Q Veealk 3[ peşin 
4 1 kregl11 5 S| 1P1 
İl] | FOB CF 30 cif Mgir" 

jj^îhr.Sel.Şekli Daerbeet abrjjQlilirine 1 |öz«lB«aap | | Dlfcr 
SâtişT.Tare ' 
cinsi ' 

Tara â satiffta 
K cad a y on/l a k ont o 

Kat *1 satış 
tarihi t İhraç aüreai 

Yukarıda gösterilen bilgilerin «atış »özleşmesine uygun olduğu re bu 
ihracat işlemi ile ilgili olarek tarafımdan yapılacak tüm işlemlerde İhracat -Be¬ 
jimi Kararı ile buna dayalı -Yönetmelik.Sirkülerler ra Talimatlar ile ilgili .tttğe: 
tüm meviuatta öngörülen tiia yükümlülüklerini yerine getireceğimi beyan taahhiH 
eceriia. , . 

İhracatçının la lisans/Taatdl merci kayıt tarihli 
] Sumsrası -v 
j (Bu-kıaım yalnızca beyannameyi, x 
! kabul eden mercii örneği üzerinde ■ ‘ 
! doldurulacaktır) 4 V • ': •' 
i pot m : - ■ , • : • ■ • 
1-UratiB Yılı-rüktan.birİB fiyatı#deger tutarı haneleri önce rakam sonra yası 
ile yazılacaktır.. • * 

2- YPj Yabanca pare 
3- FOB; Tob haneleri .Taraa korda yon yre i ek onto düşülmeden brüt miktar üzerinden 
 doldurulaçaktır. 



( EK- İi ) 

YURT.DIŞINDA SERBE5T BÖLGE. VEYA GÜMRÜKSÜZ ANTREPOLARA 
MAL GÖNDERİLMESİNE DAİR TALEPNAME 

1 — İhracatça Firmanın Unvana: >. 

2 - İhracatça'Firmanan adresi : 

3 - İhracat Belgesi/İhracat Belgesi ve 
Ruhsatname Numarası ve bitim tarihi : 

4 —.Malan gönderileceği serbest bölge veya 
gümrüksüz antrepo. :• 

5 - İhraç malanan : 

s) Ada,-tipi.ve kalitesi: 
b) Miktara : 

c) Üretim yala : 
d) Gümrük tarife ve istatistik pozisyonu: 
e) Yaklaşak (FOB) değer tutara (TL. ve 1 

YPi olarak) : 
I ‘ . 

6 - Çıkaşan yapalacağa gümrük : 

Yukarada belirtilen malan yurt dışında serbest 
bölgeye/gümrüksüz antrepoya şevkine izin verilmesini 
talep eder ve bu ve buna bağla ihracat muamelesi ile 
ilgili olarak tarafımdan yapılacak bütün muamelelerde 
İhracat Rejimi Karara ve' İhracat. Yönetmeliği,' Sirkülerler 
ve.talimatlar ile ilgili diğer mevzuatta öngörülen yüküm- 
İülüklerimi yerine getireceğimi beyan ve taahhüt ederim. - 

İ hracatçının İ mzası 

Müsaade Veren -Merciin: \ ' ■ " 

Onay Tarihi : 
• •, Onay Numarasa * 

ı . İmza ve Mühürü : . 

- TL. - Türk Lirasa 

YP. - Yabancı Fara 



C EK 

Teaoil Mercii Kayıt üufflanti) 
Kayıt Tarihli 

hr.Belg.Iot KOHSİKYE/MttŞîEREK HESAP 
İHRACAT BEYAHRAKESİ • 

hr.Belg.re BuEL 
Kuma re sı s 
Bitin Tarihli 

İhr.fl rmanın Unvanı 

Halın Gönd. 

Firma 

Kufiioyö nou' 
Plnaa 

Adresi 

Unvanı 
Adreal 
ünvanı 

-faren— 

~IHfiAg~KOW)SU~MA'fllKHlir 
131 

Güm.Tâ.Ist7~ 

Tipi^EST 
standardı 
' Hit tan -

üretim yl-Li 
Sideceği trike  

"ihraç ~ gümrüğü- 
Ambalaja— 

Yaklaşık/garanti adi¬ 
len birim satış 

fiyatı 

FOB 
- YF —    " 

TL 
uf 

CİF 
IF -
Tl» 

Yaklaşık/garanti 
edilen değer tutan 

FOB 
YP 

f L 
CF 

CİF 
tt      

II» 

1—t -ft-onsinye j—^ muş t© ret Hesap 

İhraç »üresi 
» 

Yarsa satıştı 
komisyon 

Yukarıda ayrıntıları gösterilen malın kon- 
sinyasyon/müşterek hasap yoluyla İhracına ilin verilme¬ 
sini talep ader bu beyanname İle İlgili olarak tarafım¬ 
dan yapılacak tiim İşlemlerde İhracat Rejimi Kararı 
İle buna dayalı Yönetmelik, Sirktiler ts talimatlar İle 
İlgili diğer tün mevzuatta ^aghrüiantUm yükümlülüklerini 
yerine getireceğimi beyan ve taahhüt ederim. 

lhracat;ının İmıaaı 
Llsans/tescll mercii kayıt tarihi: 
Eumarasl! 
(Bu kİeim yalnızca beyannameyi 
kabul eden merci örneği Üzerinde 
doldurulacaktır.) ' ' ■ . 

KötT 
1-üretim yılı .miktarı .birim flatı,değer tutarı haneleri 

önce rakam aonra yazı ile yazılacaktır. 
2-3T: Yabancı Para 
Î^FOBıFob haneleri.Teren komisyon re lakontc düşülmeden 

brüt miktar üzerinden doldurulacaktır. 



T. C. 

BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

MÜSTEŞARLIĞI 

İHRACATI TEŞVİK BELGESİ 
Belge Tarihi:  / /198— Numarası: 

Aşağıda ismi yazılı ihracatçının Dairemize / 198 .tarihli müracaatıyla tevdi et¬ 
tiği ihracat projesi incelenmiş müsbet görülerek teşvikine karar verilmiştir, İhracatçıya, 
ihracata ve teşviklere ait bilgiler ve değerler aşağıda kaydedilmiştir. 

A. İHRACATÇI İLE İLGİLİ BİLGİLER: 
İhracatçı Firmanın : 
1. Ad, Unvanı : 

2. Adresi : 

3. İhracatçı Belge No:  4. İthalatçı Belge No:   
5. Aracı İhracatçının Adı, Unvanı: 

6. Yem Sanayicinin adı, unvanı: 

— İhracata başlangıç tarihi:  / /198... — İhracat süresi sonu:  / /198. 

ÖZEL ŞARTLAR: 

■ ■•s»: •î' 

FİRMA TAAHHÜTLERİ : 

Kredi ve/veya Döviz ve/veya Gümrük Muafiyeti, ve/veya Geçici Kabul yoluyla İthal Edilen Eşya Karşılığı 

İhracı Taahhüt Edilen Maddenin 

Gümrük 
Tarifesi İsim ve Niteliği Miktar ve Birimi FOB Değeri (5) 

TOPLAM 

Taahhütname tarliıi: / /198 



( EK-? 1 
BEYANNAME TAAHHÜTNAME 

  Kambiyo Müdürlüğüne 

İhracatçının 
Adı, soyadı, unvanı, adresi :   

Şube ve filyalleri ile kendisine bağlı diğer 
müesseselerin isim, unvan ve sarih adresleri 

İhraç edeceği malın cinsi, nev'i ve kıymeti 

Hangi memlekete ihraç edileceği : 

Hangi tarihte ihraç edileceği : 

Hangi acentaya mensup gemi ile ihraç edileceği : 

Alıcının isim, unvan ve adresi : 

Varsa yabancı memleketteki komisyoncunun 
isim, unvan ve adresi 

Mutavassıt bankanın unvanı ve adresi : TÜRKİYE İŞ BANKASI A. Ş  Şubesi 

İhraç edeceğimiz yukarıda müfredatı yazılı mallara ait fatura, sigorta mukavelesi ve poliçe¬ 
mi, menşe şahadetnamesi vesair bilcümle ihracat belgelerinin asılları ile (Bir) takım suretini, 
acatın yapıldığı tarihten itibaren en geç (10) iş günü içinde, tahsil edilmek üzere yukarıda beyan 

ettiğimiz yetkili bankaya tevdi edeceğimizi, bu yolda nakliyat acentasına gerekli talimatı verece¬ 
ğimizi, mal bedeli dövizlerin süresi içinde yurda getirilmesini temin edeceğimizi Türk Parası 
Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karar hükümleri gereğince beyan ve taahhüt ederiz. 

Yetkili imzalar 

(Nej.), Model: 19 - 301 (1980) 



TABLO : »V S*rf. . ( (,) 

YILLIK TÜKETİM KAPASİTESİ (An.. Y.rJ.mo .« Ambalaj M.JJtlcri) 
M.JJ. lirim 
KoJu K-J, CİNSİ »«.özellikleri Rakım ılc 

M l K T A R 
~ Y.ıt~ll« 

Kuhtalif ov»jl£ ar» obadda 
»K 
Zruhtolif nvanjf v« *backla 
prof LL 
KMhtollC rlnç r*yx . 
rulıtollf boru 
J -uh t e 11 £ civnt>-*craun 
YUkjak karbonlu kaJLİtaJLl 
çallk 
K-aynaX t«11 
Kaynak 
Eluktrod 
Füal-Oil 
Motorin 

İOOO • Bin 

to ı 
to X 
ton 
to a 

to a 
tea 
to a 
ad 
tea 
te a 

Çolik halat 
Kcnvtjyür bnndı( çolik <3x1 
F run Lnitcoi 
Çoçitli kablo 
fkılıtollf çvJçlarda alaktr 
motoru 

Ml 
wt 

IJ»lt 
ad 
nt 

X 
ad 

Kodiyü* 
Altr\a_$ . . 
YLLa '** *'• 
Albuş 

Kixk 

Dokaanüç 
Onbo-j 

rotu rba.jblrvbo-ryüjı 
Uç-/Umltni(j 
tkiydroturYndl 
Yl! rAokjwib in 
OnaokirixLn 
Altrxi.*jbln 
UçyU* 
Alt-Lbln 

30Cİ Uç yHia " 

}- ? /*( 

. t 

l|bu kap.iiu raporu _ ^ «ayf.Jir »• ritminin _/ —-—«ıriK »t —myth kıpı«lır raporunu (n,rt«lı Vılıt 

OOA ONAYI 

ANAAA SA'lAYt OC\3t 
CU-CL ‘»rJC.JTUt Y. 
. KADİTY (\r\YR/->TAR 

”*• • /" , ’» 

ı 

\ . • 

BİRLİK ONAYI RİRLİK ONAYI TARİH »« NO : 

e * •** \\; •M ı, ; ( 

Hu lıptılıı raporu 1. «ni'ıJı Mır* 

»..n.ı.'nı lı.lır »ıirurlukır.lıf. 

/ 

1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 ! I 
Firm* Eti|itn No. : 

KAPASİTE RAPORU ' - 
 SAIAYİ 'OJ.it   
Sjn«yl Slcil No. : ..   . 

Oil* Slcil No. 
Ticaret Slcil No. : 33-0 73 - 8 SUüAi 1X6 ' | n.po, No. , .19. 

Firm» Untim j 

t'VU-w ■ i;r;xvr tîcaatt ve Mnnrt ai-omIm -;tr.Arvi 
T.lrk» No. 

Talfraf Adrtıl 

If Yrrl Adrttl 1 | ' I 
tatanbol yolu 36. Km. 

iV~\ARA * — | | ( 

lyyerl Telefonu 

Düco vc İdare j ı . i 
Mrrkctl Adreal : Gejlirv?L£ LokaX 6/2-3  1   

KatVdkJ. loMjra — ArGcxrx j 1 | * * J 

. .Uf.tnu 

İfl-JLL.iS  

üretim Konutu : j 0 L «;anj«rNrl, bA*tr«çlx XapL*r, t»/»X, bxraj kına¬ 
cıkları v« c«brl borular ,kö->rU vn ı<yrt-U. vJLnçior, Jx»nv«r/Ür, 
l*j teaİsleri ,her türlü a*£İi tuHü-irıt ınaXi.ı\Aİr.*ri ItUnol kollar¬ 
ları, Xanryon k«jwl»n,i.ur tiirlü tukiaolojok w» ikjdmo! ç.Kcnnt, 

imalat Gf. No. 

Mrtl.k Cr. No. 

! t f «* 1 Durumu 

! Anıl ( m' ) ı 70000  
'Cıp.l, ı.h. (m') , ... ..coo° _ 
n. . . . Unrı.riUîkll uın» ıntaaı «İpi •_ . 

lX)tön 
Mal .ahibl ı 3t 

Kiracı ı D 

5erm»y» » Kıymetler Durumu (TL.) 

A,..ı .. , 30O.0OO.9C0.- 

Mıklnt v» mitil : . *4' rC . 000 . 00 0 . — 

D 'ir r tabii 
kıymetler - 20 . 0 00 « — 

Prrtonel Durumu 

Mübrndia 1 . 3_ 
Teknlıyen 1. 

L'ıl» 1^2  
İKİ İ4Jj_ 

TckİİII ıırnujı i.' . _ 3 SO » 000 . (XX) » — — — Tuplam ı 7-4 — 

Yabancı Strmay» V»rt» 
0lWc«l Î 

Oran. •, :    _ 

İlil 

Gayri MaJJl Hak Kullanıyor!» 

Palrnf Knovr-but* Li*ant 

□ ! □ □ 
1 ı • ı 1 Cikr.l i    V . 

Kalitc Konerol 

Cıbaı - l jKurıiutın 

Var Yok 

£3 □ ■ I 

kİ Ttmırm ve kriterler* t*ı*»t curdc * »atı, yılda .Vv) ly stlryu «trrlnılrn «açlanan mımûl ütelim kıpatitral II» 
ana. yar Jtm» t \t ambtla| mad.lrlrrl luVfim kapıtiicıı»! kiptjyan lyltu ri|mr 20» 1. 1 tlA3- «und iarafimttjan ' 
tlıiırnlrnmiyilr. 

ı ırıiMiOıt FK»rı h umrı c mCjaiiIT 

Ci~dA VALJ2 K£*lKr Tn'.iıl 

5.1 U-\ 

1 
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T. C. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Sanayi Dairesi Reisliği 

YERLİ İMÂL DURUMU BELGESİ 

Belge No. : 

/ 
A 

DİKKAT : İşbu Belge yalnız yukarıda yazılı 
kola devresi ve kola* sıra numarka 
için gcçerlidir. 

Kurumun adı ve adresi : 

İlgi : 
İthal edilecek malzemenin cinsi, tutarı ve gümrük tarife numaralan : 

ı r - f 

İthal edilecek malzemenin toplam kıymeti ( ) 
Yukanda yazılı kurum tarafmdan ithali istenen ve işbu Belge üzerinde kayitlı 

malzeme ve teçhizat Yatırımlarda Yerli Mamüllcrin Kullanılması hakkmdaki 22/2/1965 
tarih ve 11935 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yönetmelik kapsamı içinde incelen¬ 
miş ve ithali uygun görülmüştür. 
■ Ekleri : . ’ ■ 1 - - ’ 

.    . Sanayi Teknoloji Bakanı a. 

Ait olduğu liste 
Kota devresi 

Kota Sıra No. 



wr 8Asax -v.f{«rA?r ‘craTCinyv g;jarr .7 - : bekjhu vcnwty^-g^3fTr-Jwr^wqg*-i 

İTHALÂT BELGESİNİN 
■     s   ■■ 

Numarası :40 - 009940 

Veriliş Tarihi -10 ARALIK 1979 

Vize Yapıldığı Tarih Üİ4 OCAK 1983 

Firma veya Kuruluşun 
Unvanı TIUROL 1N5AAT VE TİCARET KOLL.ST! .-NURETTİN VE. ERGL ÇARMIKLI 

Adresi :GüVENEVLER GELİNCİK SGK.N0:6/2-3 KAVAKLIDERE/ANKARA 

Sıfatı tSANAYICI-1MALATÇI»MÜTEAHHİT»ITHALATÇI Uyruğu T.C. 

Bağlı Olduğu Oda :ANKARA SANAYİ ODASI Oda Sicil Kayıt No. 957-14/37/ 14410 
Gümrük Tarife Cetvelindeki fasıllara göre ithalât konusu fasıl numaraları 

40 48 68 70 73 74 76 79 82 84 85 87 90 

, 

Yukarıda unvanı, adresi, bağlı olduğu oda, uyruğu ve Gümrük Tarife Cetvelindeki fasıllara göre ithalât konusu^ 
fasıl numaraları kayıtlı bulunan Firmaya İthalât Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanan “ ithalât Belgesi Yönetmeliği1' 
hükümlerine göre işbu belge verilmiştir. 

TİCARET BAKANI 

U * 
4 

YEN! VERGİ DAİRESİ (HARÇLAR) 
12.01.1983 TARİH VE K6 -0784317 SAYILI 

7520 TL MAKBUZU 1LE 
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'X 

ithal müsaadesi 

11 «KIT E. CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
Sermayesi : TL. 25.000.000 
İdare Merkezi : ANKARA 

TLİ GRAF ADRESİ 

İılnıc Merkezi : MERBANKUM 
Şubeler : MLRKUÎUANK 
İstanbul Kambiyo Şııb. : MERBANKKAM 

r 
»rj* I Irmaııın 

»• *i»»ıl : 
TAAHHÜTLÜ 

1 

I »,•!: 
^--'rrvrin 

Tarihi : 

No. su : 

bulunduğu oda 
$•{*>* buîunjıığu şehir 

İJ irt t '.r 

I * »ıfalı : 

Tarih 

Yetkili Banka 

r n 

Referans : 

V.. 
belgesinin gün ve sayısı : 

ItıJ S-tış 
b. \ d/m un un 

Tarihi 
No. su 

ithal edilecek malin 
Getirtileceği memleket :   
Ail olduğu ithal listesi :   
Bu listenin ncşrcdildiği Resmî 
Gazetenin tarih \c numarası :   
Gümriik tarife İst. pozisyonu :    
Kota veya kontenjan sıra 
numarası :  -  

İsim ve Evsafı ♦   
(Uıı malın ismen ve tahdidi kayıtlar 
bakımdan yukarıda yazılı tarife    
ve istatistik numarasına ve ithal 

listesine uygunluğu sorumluluğu     
müracaatçıya aittir.) 

Miktarı :   
İmal müddeti (*') ;   
Dbvi/in transfer edildiği 
memleket :   

İHIM. EDİLECEK 
'İMİN KIYMETİ 

.İLtm M ya?j ile) 

(İthalâtın LOB. O . 
Ödemenin yapıldığı 

CM- benzen olduğu belirtilecektir.) 

İstatistik hilci ivin S. 

; V;t‘ı İthalât Rejimi Kararı ile İthnlfıt Yönetmeliği ve Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı 
fatflf-.v* yukarıda yazılı malların AKREDİTİFLİ olarak ithali için Bankamızca gereğinin yapılmış 
> '-*• t.* >T3 bildiririz. 

UKÜ\ SOKULMALARI. MER'İ MEVZUAT İI.E 
HUSUSİ MÜSAADEYE TAIIİ BULUNAN MALLAR 
H MIHINDAKİ HÜKÜMLER MAHI ÜZDUR. 

HIIIKASYON i İSTİ SINDI N YARILACAK İTHA- 
İ‘1IA. İTHALATI KANUN YE KARARNAMELER* 
it muayyen müessese ve teşekküllere 
M* M.II.MIS MALLARIN İTHALİ LİDERE EDİLMİŞ 

DAHİ ANCAK BU MÜLSSESU VE TEŞLK- 
>■1 Iİ1H TARALINDAN YAPILABİLİR. 

TERKİYE CUMHURİYET 

MERKEZ BANKASI 

  Şubesi 

I‘ . I ı:.rdc > n /111 imâl müddeti il İmi süresine ilâve edilir. 
BU NÜSHA GÜMRÜKLERCE İTHALÂTA MESNET TEŞKİL 

m İRİLECEKTİK. ÜZERİNDE BAŞKACA BİR MUAMELE YATILMAZ. 



al 

Tanzim tarihi 

TALEP SAHİBİNİN 

Adı, Soyadı veya Ticaret Unvanı 

İş yeri adresi ve telefon numarası 

İşlemin tekemmül ettirileceği 
T. C. Merkez Bankası Şubesi 

ithalât 

Belgesi 
Numarası 

ithalâtın hangi sıfatla yapılacağı 
İthalâtçı 

1 

Sanayici 

2 

Mutemet 

3 

İhracatçı 

4 

Turistik 
Müessese 

5 

Müteahhit 

6 

Mümessil 

7 

Madenci 

8 

Armatör 

9 

Diğer 

0 

İthalâtın yapılacağı ülkenin adı İstenen Dövizin 
Cinsi Tutarı 

Malın 
Teslim 
Sekli 

(Fob, Cif, Cf, Vs.) 

Kesir 

istenen dövizin tutan (yazı ile) : — 

İTHALİ TALEP OLUNAN MALIN 

Ait olduğu Listenin yayımlandığı Resmî Gazetenin tarihi : Numarası : 

Ait Olduğu Liste 

1 2 3 

II Sayılı 
Liberasyon Listesi 

Anlaşmalı Ülkeler 
Kontenjan Listesi 

İzmir Fuarı 
Kontenjan Listesi 

C 1 
a> « 

al 2 
U 3 
H •- 4 
£ 1 
g s 5 

CD 

6 

İthali talep edilen malın miktarı 
(Adet, ton, kg. vs. olarak) 

Talep konusu maddenin 
1 
2 

İsim ve evsafı 3 

(Bu yer kafi gelmediği takdirde : 

ek föy kullanılabilir.) | 

BU KISIM BAKANLIKÇA DOLDURULACAKTIR 

Onaylı fatura Evet | | Hayır | | 
Miktar 

Birim 

Merci yazısının tarih ve numarası 
Tarafımızdan tanzim olunan işbu Döviz İstek 
Formundaki bilgiler doğru ve eksiksizdir. 

Yetkili imza ve Mühür 

1) Ticaret Bakanlığında kalacak nüsha 

Ör: 1813/y - 8/1982 - 1.500 Bl. 1/3 



110» CunrlV IjIrrtoJ T»Vip CdrnUrto Ml In* HI S-ijiIi K«nuo ç«ıx»t**!i 

Kiimo Ho i “» sdi mwi 

• 

V«' ft |»i)H.indt» |uulu>,>.k bU\«rR ft * 

9 r □ 

l:jl Cf/rni CartVta S*lr Dil«ll«r i 

I 
I 

C l>»*k 



K I Y M C r BEYAN KISVII 

L A!.| mulicdnl r«;t »lpart| 
m »k tu bunun ■ 

No . ... 

Tanhl i ... 

. 2. T «Um »artı i 

. 1 kfulal hand Ukontolor i 

ir n b ». ıc I. r i. if as ». 
<c«in. iFOR.1, iron, mi 
Clntl •    
Nııbîll    

A Çıyana kali »atıf aid me |*tinad*a İthali v# İthalatçının 
»alıes firm a ||« ol*n müaa**b«Uaıa müsteid bir alıcı »ail inda 
kuliiaaaw hallo* mahsuıtur. 

Satıcının a/cnicil arya komisyoncusu olan vryı »alın firma 

İla kendi Rrmiiı aynı üçüncü phııtann kontrolü altında bulu¬ 
nan «eya Mim firma II* olan mönıv»eh*tl müstakil bir aim 
variyetinde bulunmayan i'hnlütçıtıır:» muhıustur. 

R-ı toyannamede hüvıyatl jıMı olan ve t m/a» t bulunan ben (bul 
bu tmya/ınama II* bırükt* Ciroruk İdaresin# verdiyim Ivrrdı|laılxl 
•• • / •/!•... tarihli      tu'-inndail __ ydet fatura 
muhteviyatı eyyantn ı 

1 — (al Hakiki İthalatçın oldu*umn/nuni (I), (|>l Yukarıda 
hı.l»»U yarılı l'-nhs.'ltç.a.n s*kIIL'mumestlIi oldu2umuı'mi|/U fil. 2 — 
I" •* an.a bu beyanname ila s-nlen faturada yarılı b*d«| karfılı|ında 

a alını.4-01 e* a>a^ıda yarılı masruflar harıcinda bu eıya İçin 
tvr»h dotrudan doruya t*rek doUytaiyl* başkaca Mr todlfoda bulu¬ 
nulmadığını e* but un ulma yaralını: 

3 — OlU faturada yarılı *yya b*detlnd*a ayrı olarak ajanda 
mûfrulali *6»terd»a maaraflann ödendim (Ad en «er (inil (1) I 

fal Navlun ı   .     ... 
fbl Sl*nr!4 |      
(cl Amb*U| I      i, .  -
fçl Ecnebi memleketi* İ lenen r+rrt realm e* harçlar f .... 
(dİ Yüklem*         .T...*.. 
(al Sair maaraflar ı         
(O   :        

Du beyannamede hûvıycıı yanlı ol.m v* Imtaaı bulunan ben (bit) 
bu beyannam* tla bırl.kto Cuırruk İdaresin* verdiyim l»eıdı2ımıt) 
 S /II... t*nhl|    tutunndakl ........ adet fatura 
muhtoviyatt es/eyı «önderen firmanın k 

t — Komisyonculu raya acente»! veya |ub«s| olduturtıu (oklumu- 
reurul (II. S 

2 — Eşyayı tünderen firma İla amamda ayatıda yatılı huıuılar 
doluyıula rabıta bulundu Junu •        

3 — Faturada (faturalarda) (II yatılı bodalo tllvelen aycl'dıki 
masrufların da tarafımdan (tara/ımııdan) ödondlflnl (ı*dcncc»Çınl) 

fal Novlun ı         
(bl Slcorta |         
(cl Ambelll ı     j    
(çl Ecnabt memleketi* ödenen varıl, radm va harçlar ı ..... 
(dİ Yüklem* i......      
(*l Sair maaraflar ı              
(O 

i — fjbu beyannamede adı yarılı satıcı firmanın l|lnln konIro- 
■ Jnd* vanfell V«ya lıuıda ortak olan hcrhonrl bir klm>er\ln ■ 
lıth* atçının Islmnl (11 k< ntmlumla va/ıfell bulunmuJ lı «ıbl ortak- 
I 2ı da olmadıkını. 5 — Rrjsnnane muhl*vlyaU eşyanın yurda Itha- 
■ nde* aonru yapılarak aatı»ın l«n *lda o*>ınacak kİ no hiç bir kısmt- 

n.n do*rud»n (JnJruyn v»ya dolarıalla »atıcı Rrrmya veya onun lyh 
nln koolrolûnda eıujf*l| v*r* tyina ortak h*r hand bir kimin v*ya 

t — Fatura muhteviyatı aryama İthalinden eonru yapılacak Batı¬ 
lından alda edilecek kirin ı 

fal Hiç bir kumımfi dofrudan doftruya veya dolayı»ll« »alıcıya 
veya »alıcıya İl huıusunda ortak ynhı» v« firmalara ln|lka| tl/rey*- 
cecmt. 

(b) A safiıda cAslor'len »a ekil nlamk verilen vesikalarda ysrılı 
olan nlıbet v* esaslar dalrrslnd* aalıcs firmaya veya »alıcıya Is bu¬ 
lutunda ori-ık yıhı» vo firmalara İntikal edeceğini t   

Firmaya İntikal elmlyeC"2lnL 
fleyaa aderltn (ederit) (11. 

Beyan sahibinin 
atlı aoyndı Irnu Dcyan ederim (cderitl (II-. 

Eryı lalılbtnl 

LİMAN VEYA AHDİYE OCTlETİNlN 

F-iranm ambara rlrlJ tanhl 

Ejysnın ambardan çıkıl Lınhl 

Esrenin kap adedi 

Çıyanın ajırlıfı 

Liman vo Ardryo 
Mühür • Imıa 

K ONTROL GENEL MU D U H L U 11 IJ 

K.ı/S'l ııtırma »e Anlvlema Sb Md DtfOZlTO RF.D CORDRCİU 

No. Tanhl Menja ja.sdctname-.ı Resi yansı 

Eeîçı er uy »un r'rülmOy v* eklenmiştir, ...../ /U... 
Sicil No. İm/.su 

iube I — Kontrol l»l»mlrrl Sb. Md. 

).f*v/uj!:n r.'-ı • »tlnllil konlrullor ynpdanlır. 
Ursa O hni'is I 

Tenkidi , 

r..».H No. Imra r«ı  Jit... 

Subo 2 — K.mtrrl (ylenıleıl Şb. Md. 
İle’ sp kr.ntrolu yop.trrıytır. 

Tcr.kltil i 

Sicil No. tm/a vo . 
Kaso 

îuîıe 3 — irırs'l'll'fma se Ar,.' 

Ci-mrûklrrco l.slıltl rd.lrn .n 
Gûmrı.k ı;lrmlerl d.'fl'Tiylo k i 

TınVldl ı 

S.cıl No. İm/.* so 

îıl 1.1 :.l »d *.n duru ı Ibara veya madde hükümleri bey»" 

(I) Beyannameyi kabul 

Men numurua 

T. C. 

GÜMRÜKLERİ 
GİRİŞ BEYANNAMESİ 

(21 GûmrOtüa Adı ı 

(3* Beyannamenin Tncll yapan merpurun 

1 [~| Vorroıl 2 Gectrl 

Muaf \ □ C~r<c1 

(8) IthalAtçının adı t* nlrtıl ı      

(7) (Vana) IthaJAtçuun v«kilinlo/m(lfflotallinin adı »a adml ı 

(8) Cd ödere nin ^ı ra adml ı _______ 

(•1 foyanın menjel ülke ı     f j 
f 101 Eli yanın yûkieodJtt yar ı    

(l|l Glrl» yolu | Denli 2Q Hava a|~~J Tır D«mlr |QD'(t Kara 
(121 Tayıtın Clntl I      Kayramı        I ] 

(131 Ta^ıtıa Adi i Seftr/Kalır No t 

(Mİ Çıyanın bulundu tu ıımdurtre vrya anlrrpo No ı 

(131 Ctyanm flr1| re|lmtn« ıflre beyanı I   

(181 Cdnvnik Ijlemlnl takıp M»nln 

No. Adı. Soyadı 

Kontrolün 
Mahiyeti 

Kontrolü yapanın 
Sicil No. Imran 

■ 

(211 pcyannancnln rr-mfeato »»ye antrepo beyannamemi İla kontrolü 

(İTİ 
İthal [tc|lmi  J J\%  

kUnlfulo 
    . . - T.ırlhl ı 

Antrepo beyonnum-

SİCÜ No. Manlfeılo Ma (lal 

Kıymet  J yi»..— 

(ISI 

Tarife  y._ yt*.  

GGmrtik Amiri tarafından y«pılarak romruhat 

     

(20) 

Tahakkuk  ,..y._ yı*...._ 

(221 Dey ann am anin muayene 
memuruna haeaJeıl 

(231 Beyannameye eklenen renalk 

  larthl   lularındalü fatura 

(aıihU   lulannda menu 
lalı.ula La am aal 

taxıKil   aahıfrl.k mûfrnlMlı 
fatura (ıpolfiUunnl 

  tafhU   No. Iıı ılrlf prrml'l 

tarihli       

Sivil No. Mueyma Ma. 

i2<> tahakkuk coin vtncıiF.n 

Nevi 

Gılmrûk VercHI 

IıUKıal Veril»! 
Dıv/nra P. e v mi 

Ardiye Ccretl 

Celir Toplamı 
Bololıyn lllıteıl 

n Mim ftcaml 

Fon 

(231 Tahakkuk etl.i-.li 
Vereyi  /   t 

ta b«llıı( 

n   U-a 
it . ... tarihinde 

Vakit M.ıkburu No ı 

 ./... 

. Kurnı U2akkuk ı 

( ĞI-M3 



( EK- 16 ) 

UVTSSUX tBJBSl 

T. C. 

BAUldlSl 

' • M 5 Kf 

.-i 

Tarih 

Sayı 

Tlaarst Bakanlı |ı'na‘ 
(Dıy tlaarst Oanal Sakrsterlifci) 

İthalat Oanal Mttdarlfl^ 

Korua vay!» Firavun ünvnn T* i Arsal 

İthali \yyun fSrOlsn aaddeninı 

Ait olduğu lists 

Sara Ko. 

Tayini andı tı. Kesoi 
Ouatsnin Ta. Bo. su 

O.T.I.P. lala ra *it«li*t Kik tan rıyasti 
G«tirile«ejl 
aecılek«-t 

* /.. -V.. v * .-; , 

;■:’\vv ‘ 

• 

• *. ’ ‘ . V “•••• * i• 

■ :Vl- -..V’l V 

.. * :> ' -V _ ►' . ' - ’ 

■ V , - 

; .. , ’ i 

•• •••7- ;• ;.ş 
>?. :y'\ i r 

~z ap*ğ£:p ■ ji 

:h~ v* f i. -i I 
■ f- i ■ 

i . ■ . ■ . 

Hi'r -
rvü* 

h • • -- r/j 
, : t*r. f i 

• - ' • £ • ' ' 

,*: * 

• rama» '.■■■ , 

Tirfil T8 sayılı Baaai Oasaiada yayınlana» İthalat TUnsta«li£l 
fsr&âine» yusarııl» nn.mj v« adrasl yaailı flrsmnın talshi inaaleacdy ra iyhu ValjsAA 
(Satarilsa rrcaT »a al^iard# tahsis yagılnan Bakanlı tıuiı* a» uysun fdrtlaift&r. 

Cersjini »n aisa-ba„ 

marıat 
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,r —ne..—.-m 

-

TİCARET BAKANLIĞI Belgenin 

- MÜSAADE BELGESİ Tarihi 

Kuruluş veya Firmanın \ No su 

.Unvanı 

Adres» 

İt.h3İâr Bekje No ^Bajı Olduğu Oda : 

İTHALİNE MÜSAADE EDİLEN MADDE N 1 N 

An Olduğu Liste Sıra Ne. 

Yayımlandığı 
Resmî Gazetenin 

Tarihi 
No. su _ Makamı 

Getirileceği Ülke 
Merci 

Tarihi 

Değeri <$) 
Yazısının 

No. su .’ ‘ 

Gümrük Tarife 
Fozisyonu ' .'İsim ve N ı t e i ı 9 i 

• c. ; r , . 
r 

'! ‘ i ■* ■ 

BAKAN ADINA 
T ' -

. ' - :v>'. : ; * •: -.i?’ ^ " ■ - • 

(Hgriıye ■ verilecek nüsha] 

/ 
e . * 



Seri No 
DÖVİZ SATIŞ BORDROSU 

ı 

1+218DL3 *911*8 
Sıra J\|o 89813 

Dövizi Satırı alan 
KİŞİ veya 
KURUMUN 

ADI, SOYADI NÜRMAŞ İNŞAAT TİC.VE SAN.AŞ. 
ADRESİ GÜVENENLER- GELİNCİK SOK. 6/2-3 KAV AKL ID ER E/ ANKAPA 

SATILAN 

DÖVİZİN 

GİDECEĞİ ÜLKE İSVEÇ 
GİDİŞ NEDENİ MAL BEDELİ x 

DÖVİZ SATIŞININ DAYANAĞI lf/8 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ 

SATILAN DÖVİZİN 

CİNSİ MİKTARI KUR'U $ TUTARI TL. KARŞILIĞI 

KS. leK.752. 
27*8if lif. «3®.3 5 2.916.295.68 

"A 

Yazı ile TL. Tu 

TOPLAM TL. /2.916.295.68 
i 

tan : ı _ j3dLi5al.y^nd«Tcu25îlzanHİ^TîSnikiyüad<»kS4öb«| Vû 6b/ j 

Yukarıda dökümü yazılı 8 b- 19^3 
Döviz/Dövizler satılmıştır.  ! !  ',/ 

• ..TÜMm...î^  Bankası 
• ' / ^ Şubesi J 
/ • /A 1 7\f/// ' 

x (kod numarası yazılacaktır.) / V y ■ / 
ör: 1890/y - 11/1978 - 100.000 Bl. L BU BORDRO ÎKİ NÜSHADAN İBARETTİR. 



( EK-20 ) 

Acentaya bağlı olmayan veya acentaya bağlı olmakla birlikte taşıdığı malları belge »> 
aranmaksızın teslimeden nakil vasıtaları ile yapılacak ihracata mahsus mektuplar. 

K . 3 
' i       Çıkış Gümrüğü Müdürlüğüne J 
ilimiz / Ilçemiz’de . ..... . . . . . .-. Cadde. ............. .Sokak No.-da kâin H 

.     firması, Bankamıza müracaatla . ... ; ya i 
    . kıymetinde   i . . ihraç edeceğini beyanla güm- j 
rüklere hitaben mektup verilmesini talep etmiştir. ;• 

Bu ihracatla ilgili olarak: . ' ' . t 
—ihracat bedelini döviz olarak peşinen getirdiğine, _ Ü 
—ihracat bedelinin döviz olarak getirileceğine dair hariçteki muteber bir bankadan 

kontrgaranti temin ettiğine)_/ - —‘ -Ş 
—ihracat bedeli için gayrikabili rücu bir akreditif açıldığına, . I 
—ihracat bedelinin % 25'i tutarında banka teminat mektubu alındığına, \ 
D* ' î Bilgi edinilmesini rica ederim. • _ ~ , . j 

   .Bankası 
.Şubesi Müdürlüğü 



Örnek No: 

ACENTA MEKTUBU 

(Deniz Nakil Vasıtalar! İçin) 

.Çıkış Gümrüğü Md.ne 

İşbu mektubumla (muzla) merdinize müracaat edecek olan.     
    .firmasının ihraç etmek istediği . . . miktar 
ve.   parça  m acentama (tamıza) 
mensup ve ismi bu mektubumun (muzun) kenarında kayıtlı ve konişmento mukabili mal 
teslim eden gemimize yükleneceğini ve bu mala ait konişmentoyu ihracatçının göstere¬ 
ceği yetkili bir banka emrine tanzim edeceğimi (mizi) ve tam takım konişmentoyu ma-, 
İm gemiye yüklenmesini takip eden ilk iş giinü içinde mutavassıt bankaya tevdi edeceği¬ 
mi (ceğimizi) Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karar hükümleri gere¬ 
ğince beyan ederiz. : v - 

• i örnek No: • 

ACENT-A MEKTUBU 

(Hava — Kara Nakil Vasıtaları İçin) , ' 

 .................Çıkış Gümrüğü Mdlne 
• ' \ : •' ■ • v ■ .“i • ■ ■ 

İşbu mektubumla (muzla) merdinize müracaat edecek plan. ’. r. . ... 
.......... . firmasmınjhraç etmek istediği.......... miktar ve..... . - . . 

parça ...... .ın acentama (tamıza) mensup vebu mektubumun (muzun) kenarında kayıt-, 
■ lıyasıtamıza yükleneceğini ve bu mala ait nakliyeci makbuzu (hamulesenedi) (uçak konşi¬ 
mentosunu mutavassıt bankanın talimat mektubunda gösterilen hariçteki...... T. . . 
  .bankası emrine tanzim edeceğimi (mizi) ve malın tesellümüne yarayan , 

belgeyi, malın vasıtaya yüklenmesini takip eden ilk iş günü içinde mutavassıt bankaya 
tevdi edeceğimi (mizi) Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karar hükümle¬ 
ri gereğince beyan ederim (riz). - ■ - ' 

r .........i      ..... Acentası 

v - ^ - i. ' •••• - Y:C- .V - ü-r' ... A, t' (Yetkili İmzalar) 

-234-
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İthalât muamelelerine tavassuta yetkili bankalara verilecek beyanname — taahhütname 

ULUSLARARASI ENDÜSTRİ ve TİCARET BANKASI A. Ş  Şubesine 
1 — BEYANNAME 

Nc 

Firmanın adı ve adresi 

Firmanın bağlı olduğu kambiyo murakabe mercii 

Firmanın bağlı olduğu vergi dairesi 
Döviz tahsis mektubunu veren Merkez Bankası Şubesi 
İhtiyaç belgesini veren mercii 

Liberasyon listesinden yapılan akreditifli ithalâtta 
muameleyi tekemmül ettiren banka 
Döviz tahsis mektubunun tarih ve numarası 

Ihtiyao belgesinin tarih ve numarası 
Döviz tahsis mektubunun I 
İhtiyaç belgesinin ) Taallûk ettiği malın 
Liberasyonda müracaatın | 

1 — Gümrük tarife ve istatistik No. su 

2 — Cinsi 

3 — Döviz itibariyle kıymeti 
Faturanın tarihi ve numarası 

ödeme şekli 
Satıcı firmanın adı ve adresi 

Türkiye dışında ve içinde mevcut dövizimiz 
Hariçte firmamıza bağlı firma, şube, filial v. s. 

Dahilde firmamıza bağlı firma, şube filial v. s. 
ithal süresi 

FOB . . CF . CİF . 

II —TAAHHÜTNAME 

Malın getirileceği memleket :   
Dökümü yukarıda beyan edilen malları İthalât Yönetmeliğinde tespit edilen süre içinde yurda fiilen ithol^-^j'j‘j- 
ve gümrükçe tasdikli orijinal fatura suretinin ve tebliğde zikredilen diğer belgeleri, ithalâtın hariçte sigortalı olaıak 
yapılması halinde orijinal sigorta vesaiki ile birlikte, transfer™ - dövizin hesabını kapatmak üzere engeç mez 

kür sürenin sona ermesinden itibaren bir ay içinde Bankanıza tevdiedeceglm'iii Türk Parası Kıymetini Koruma hakkın 
da 17 sayılı Karar hükümleri ince taahhüt ve lüzumlu muamelelerin ifasını rica- 

Pul ve yetkili imza veya imzaiaı 
(Varsa mühür) 

; Damga 
j Pulu ! 
i | 

BANKANIN HESAP KAPATMA MEŞRUHATI (*) 

ithal müsaadesinin tarihi :   

Döviz satış bordrosu tarih ve numarası :   
Döviz satış bordrosu baliği :   
Malın ithal edileceği tarih :   
Transfer edilen dövizin miktarı :    

İade edilen dövizin miktarı :   
İthal olunan malın dövizli kıymeti :   
Varsa bakiye miktarı ve esbabı :   
Alış bordrosu tarih ve No. su :   
Fatura tarih ve No. su :    

Sigorta poliçe tarih ve No. su :   

(*) Taahhütnamenin ibrazında ilk beş sütun yetkili Bankanın yetkili imzaları 
bankalarca derhal doldurulur. 

U.E.T B Mod 660. Ad 5.000 2/1979 (E. K. M 



. - İHRACAT TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ . . 
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı • . 

Teşvik ve Uygulama Başkanlığına, 
Yurt içi satış veya teslimi/ihracı Taahhüt edilen malın cinsi" : 
Yurt içi satış veya teslimi/ihracı Taahhüt edilen malın miktarı ve birimi 
Yurt içi satış veya teslimi/ihracı Taahhüt edilen malın FOB ihraç değeri : 

İhracatı Teşvik Belgemizle ve ek belgelerle bize sağlanmış bulunan teşviklerden, 
kısmen veya tamamen faydalanmamız karşılığında, bu belgelerde yazılı ihracat mükelle¬ 
fiyetini yerine getireceğimizi taahhüt eder, ihracatı kısmen veya tamamen gerçekleştire¬ 
mediğimiz veya diğer şartlara riayet etmediğimiz takdirde, ihracatı teşvik kararları ve 
tebliğleri hükümleri çerçevesi içinde, aşağıdaki yazılı müeyyidelerin uygulanmasını ka¬ 
bul ederiz. ; ' • - • . 

1) Alınan her türlü ihracat işletme ve yatırım kredilerini, vadesini beklemeden tebliğ . 
edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde defaten ödemediğimiz takdirde, gecikme 
faizi ile birlikte ve hiç bir kanuni kovuşturmaya hacet kalmaksızın, krediyi veren banka¬ 
ya ödeyeceğimizi, . - • • 

2) Normal ticari kredilere uygulanan faiz, komisyon ve sair masraflar tutan ile dü¬ 
şük faiz, komisyon vesair masraflar arasındaki farkı, Faiz Farkı ladesi Fonundan yapıla- 

- cak faiz farkı ödemelerini ve tahsil edilmeyen her türlü vergi, resim ve harcı; aynca nor¬ 
mal ticari faiz, komisyon vesair masraflartopİamı üzerinden hesaplanacak banka ve sigor¬ 
ta muameleleri vergisi ile kredi muamelelerinden doğan tahsil edilmemiş diğer vergi, re¬ 
sim ve harçları hiç bir kovuşturmaya hacet kalmaksızın krediyi veren bankaya derhal . 
ödeyeceğimizi; 

3) Belgemizde yazılı bulunan krediden aracı banka eliyle kullandığımız miktarın 
% 18'ine tekabül eden teminatı hiçbir kanuni kovuşturmaya hacet kalmaksızın derhal 
ihracatı Teşvik Fonuna ödeyeceğimizi, • ' 

4) Geçici kabul yoluyla veya gümrük muafiyeti uygulanarak ithal edilen eşyanın 
gümrük vergi ve resimleri toplamı ile, buna ait ithal tarihinden itibaren geçen süre için, 
tahakkuk ettirilecek kanuni faiz tutarını, hiç bir kanuni kovuşturmaya hacet kalmak¬ 
sızın ilgili gümrük idaresine derhal ödeyeceğimiz!,: 

5) Tahsis konusu dövizin veya rrtalın gayesine uygun olarak kullanılmaması (satılma¬ 
sı, üçüncü şahıslara devir ve temliki, başka yerlerde ve başka yatırımlarda kullanılması) 
halinde, bu dövizin Türk Lirası karşılığı üzerinden alınan teminatla beraber, yine bu kar¬ 
şılığın tazminat olarak alınacak % 25'ini hiçbir-kanuni kavuşturmaya hacet kalmaksızın 
derhal ihracatı Teşvik Fonu'na öâeyeceğimizi. 

6) Taahhüt ettiğimiz ihracat karşılığı dövizlerin memlekete getirilmemesi halinde, I 
Türk Parası Kıymetini Konjma Mevzuatı usul ve esaslarına göre gerekli müeyyidelerin uy- I 
gulanmasını; ’ J 

7) ihracatçı sermaye şirketi olarak ihracatı Teşvik Kararlarıyla döviz (TL. karşılığı), 
kredi ve gümrük muafiyeti teşviklerinden sağlanan meblağın % 25'ini tazminat olarak 
hiç bir künuni kovuşturmaya hacet kalmaksızın ayrıca ve derhal ihracatı Teşvik Fonu' 
na ödeyeceğimizi, ; 

8) ihracatı Teşvik Kararları, Tebliğleri ve ihracatı Teşvik belgesinde belirtilen diğer 
müeyyidelerin usulü dairesinde uygulanmasını, 

9) Yukarıda yazılı müeyyidelerle ilgili olarak açılacak kanuni kovuşturma sebebiyle 
yapılacak giderleri de ödeyeceğimizi, kabul ve taahhüt ederiz. 

(150 TL.lık Damga Pulu) 

Tarih ve 
Yetkili İmzalar 
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