


Bu sunumda dış ticaret                                                                                                         
ürünlerimiz ve finansmanı        
konusunda ihtiyaç 
duyabileceğiniz temel bilgilere 
yer verilmektedir. 



Her satış işlemi alıcı ve satıcı arasında bir 
sözleşme ile başlar. 
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DIŞ TİCARET 
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Teslim Şekilleri 

Uluslararası Ticarete taraf olan firmalar farklı ülkelerde, bazen 
ayrı kıtalarda yerleşik bulunmakta olup, çoğunlukla birbirlerini 
tanımamaktadırlar. Mallar, ülkeler ve kıtalar arası taşımalara 
konu olmakta, bu taşımalar sırasında mallarla ilgili olarak 
çeşitli risk ve maliyetler ortaya çıkmaktadır. 

İhracatçının 
Fabrika/deposu 

İthalatçının 
Fabrika/deposu 
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Teslim Şekilleri 

Maliyet ve risklerin ihracatçıya mı yoksa ithalatçıya mı ait 
olacağının taraflar arasındaki görüşmeler sırasında tespit 
edilmesi ve ticari sözleşmelerin buna göre yapılması 
gerekmektedir. Örneğin; 
 
• taşıma işleminin kimin tarafından organize edileceği,  
• taşıma bedelinin kim tarafından ödeneceği,  
• taşıma sırasında malların hasara uğraması, kaybolması, 

çalınması gibi risklere karşı hangi tarafın tedbir alacağı,  
• alıcının ödediği mal bedelinin neleri içerip içermediği  
 
hususlarının baştan karara bağlanması gerekmektedir. 
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Teslim Şekilleri 

Uluslararası Ticaret Odası (ICC), çağımızın ticari 
teamülleri (alışkanlık) göz önünde 

bulundurularak alıcı ve satıcının yükümlülük, 
maliyet ve risklerinin sınırlarını belirleyen çeşitli 

kavramlar tanımlamış ve bu kavramlara 
Incoterms adı verilmiştir. 
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Incoterms 2010’a göre 11 adet Ticari Terim 
iki farklı grupta sınıflandırılmıştır. 

Tüm Taşıma 
Türlerini Kapsayan 

Kurallar 

Deniz ve İçsu 
Taşımalarına Özgü 

Kurallar 

Dış Ticarette Teslim Şekilleri Teslim Şekilleri 



Dış Ticarette Teslim Şekilleri 
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Teslim Şekilleri 



Dış Ticarette Teslim Şekilleri 

 Sadece CIP, CIF ve D grubu teslim şekilleri satıcının malları sigortalamasını 
öngörür. 
 

 Diğer teslim şekillerinde malların sigortalanması alıcı tarafından yapılmalıdır. 
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Dış ticaret müşterimizin bu teslim 
terimleri ile çalıştığı durumlarda kendisine  
maliyet ve güvenli satış avantajı sağlayan 
NAKLİYE ABONMAN SÖZLEŞMESİ ile 
çalışması önerilmektedir. 

Teslim Şekilleri 



DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 



Dış Ticaret Ödeme Şekilleri 

11 

Açık Hesap (Peşin ve Mal 
Mukabili)  

Vesaik Mukabili 

Akreditif 

BPO (Bank Payment 
Obligation) 

Ödeme Şekilleri 



Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemlerinin hem ihracatçılar hem de 

ithalatçılar için değişik risk düzeyleri mevcuttur. 

 

ÖDEME ŞEKİLLERİ 

- Açık Hesap (peşin ve mal mukabili ödeme) 

- Vesaik Mukabili 

- BPO (Bank Payment Obligation) 

- Akreditif 

 

 

                                                                                    

12 



Her bir yöntem taraflar açısından değişik risk unsurları taşımaktadır. Satış 

sözleşmesi imzalanmadan önce yapılan görüşmelerde tarafların hangi 

ödeme yönteminin her iki taraf için de en optimum faydayı sağlayacağı 

üzerinde durmaları gerekir. 

 

• Her ödeme yöntemi ithalatçı ve ihracatçı için değişik risk seviyelerine 

sahiptir. 

• İhracatçılar açısından ödemesi alınmamış bir yükleme ithalatçıya verilmiş 

bir hediye gibidir. 

• Bu yüzden ihracatçılar ödemenin mümkün olan en kısa zamanda ellerinde 

olmasını isterler. İhracatçılar için en makbul ödeme yöntemi sipariş verilir 

verilmez veya yükleme yapılmadan önce alabildikleri ödeme yöntemidir. 

(Peşin ödeme şekli/Ödeme karşılığı teslim ves.muk/ Sight L/C) 

• İthalatçılar açısından ise ürünler gelmeden önce yapılmış bir ödeme bir 

nevi ihracatçıya yapılmış bir bağış gibidir. 

• Dolayısıyla ithalatçılar için ürünleri bir an önce alıp mümkünse ürünleri 

sattıktan sonra ödeme yapmaya çalışmak kendi çıkarları açısından en 

uygun davranıştır.(mal muk/kabul krd ves muk/vadeli L/C) 
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PEŞİN ÖDEME (OPEN ACCOUNT-ADVANCE PAYMENT) 

İthalatçının, henüz mallar yüklenmeden önce mal bedelini 
bankası aracılığıyla ihracatçıya ödemesidir. 

Peşin ödeme şeklinde, ihracatçının 
bankası tarafından düzenlenen bir 
avans teminat mektubu ile 
ithalatçının kendisini güvence altına 
alması mümkündür. 



Peşin Ödeme 

15 

İhracatçı 

İhracatçının Bankası İthalatçının Bankası 

Peşin Ödeme 

İTHALATÇI 

İthalatçı 
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Banka olarak biz ne zaman devreye giriyoruz? 

İthalatçı ithalat 
bedelini transfer 
etmek üzere 
başvurduğunda! 

Peşin ödeme şeklinde malın ihracatçısı  tamamen 
güvende olduğu halde ithalatçı riskle karşı karşıyadır. 

Peşin Ödeme 



Banka olarak biz ne zaman devreye giriyoruz? 

İhracat bedeli 
Firmamız hesaplarına 
geldiğinde ! 

Peşin ödeme şeklinde malın ihracatçısı  tamamen 
güvende olduğu halde ithalatçı riskle karşı karşıyadır. 

Peşin Ödeme 



MAL MUKABİLİ (OPEN ACCOUNT-CASH AGAINST GOODS) 

İhracatçının henüz bedelini tahsil etmeden malları gümrükten 
çekmek için gerekli evrakları ithalatçıya göndermesi mal 
mukabili ödeme şeklidir. 

Mal mukabili işlemlerde poliçe ya da 
bono kullanılarak ödemenin vadeye 
bağlanması ve ihracatçının bir banka 
avali ile kendini güvenceye alması 
mümkündür. 



İHRACATÇI 

Peşin Ödeme Mal Mukabili Ödeme 

İTHALATÇI 
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İhracatçı 
İthalatçı 

İhracatçının Bankası İthalatçının Bankası 

Mal Mukabili Ödeme Mal Mukabili Ödeme 
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Mal Mukabili Ödeme 

• Mal mukabili ödeme, ihracatçı için riski en fazla olan ödeme 
şeklidir. 

 
• KKDF istisnası yoksa ithalatçının malı gümrükten çekerken %6 

KKDF ödemesi gerekir. 

Mal Mukabili Ödeme İthalat 
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İhracatçı müşterilerimize;  gönderdikleri malın 
bedelini tahsil edip edemeyeceklerini 
bilmedikleri için alacaklarını Anadolu 
Sigorta’dan sigortalatması önerilir. 

Mal Mukabili Ödeme 



TİCARİ ALACAK SİGORTASI 
NEDİR?  
— 



24 COFACE, SEKTÖRDE DÜNYANIN EN ÇEVİK TİCARİ ALACAK SİGORTASI KURULUŞU 

COFACE TİCARİ ALACAK SİGORTASI 

Ticaretin 
geliştirilmesi 
için             

3 
kilit fayda 

RİSK ÖNLEME 
Coface güvenilirliklerini sağlamak için borçluların her birini 
sürekli olarak analiz eder ve ticaretin güvenli bir şekilde 
geliştirilmesini sağlar 
— 
ÖDENMEMİŞ FATURALARINIZIN TAHSİLATI 
Uluslararası uzmanlarımızın hızlı çözüm oluşturma 
kapasitesi ve müzakere yetenekleri, bir yandan 
ödenmemiş alacakları tahsil etmemize olanak tanırken 
aynı zamanda poliçelilerin alıcıları ile olan ilişkilerini korur 
 
— 
TAZMİNAT 
Eğer alacak tahsilatı başarılı olmazsa veya beklenenden 
uzun sürerse, Coface ödenmemiş faturalar sebebiyle 
poliçelilerin uğradığı zararı tazmin eder 
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Firmalarımız, iş bazında seçecekleri  firma 
alacaklarını İş Faktoring A.Ş. Firmamız 
üzerinden İhracat Faktoringi ürünümüz 
aracılığıyla  iskonto edebilirler. 

 

Mal Mukabili Ödeme 



Muhabir Garantili İhracat Faktoringi 
 

İş Faktoring 

MAL MUKABİLİ (AÇIK HESAP) MAL VE HİZMET 
SATIŞINDAN DOĞAN YURTDIŞI ALACAKLAR İLE 
İLGİLİ AŞAĞIDAKİ HİZMETLERİN BİR FİNANSAL 

KURUMDAN BİRLİKTE ALINABİLDİĞİ “TEK” 
FİNANSAL ÜRÜNDÜR: 

 



İş Faktoring 

Alıcının aczi ve ödeme güçlüğünden 
dolayı ödenmeme 

riskine karşı %100 garanti 

GARANTİ 

TAHSİLAT Alacağın takibi ve tahsilatı 

FİNANSMAN 

Alacağın belirli bir yüzdesinin vadeden 
önce ihracatçıya ödenmesi (ön 
ödeme) 



İş Faktoring 

GARANTİ 

FİNANSMAN 

Satılan ürün faktoringe uygun mu? 
 
Firmanın satış vadesi nedir? 

 
 İhracat yapılan ülkelerde uygun FCI 
muhabiri var mı? 
 



İş Faktoring 

GARANTİ 

FİNANSMAN 

 
   AVANTAJLARI; 

 
İhracatçının alıcıya tanıyabileceği vade ile satışların 
artması,  

 
 İhracatçıya, alıcılar hakkında alınan istihbarat/limit 
çerçevesinde satış kararının alınmasına bilgi desteği 
sağlaması; risklerin önlenmesi. Yeni pazarlara, yeni 
alıcılara güvenle satış yapılması. 

 
Alacakların ödenmeme riskine karşı alacağın 
%100’ünün garanti altına alınması, 



İş Faktoring 

GARANTİ 

FİNANSMAN 

 
   AVANTAJLARI; 
 

 
Düzenli nakit akışı ve daha likit bir bilanço elde 
edilmesi. Finansman talebinde çoğunlukla ilave maddi 
teminata ihtiyaç olmaması. 
 
Muhabir sayesinde alıcı ile olabilecek dil probleminin 
aşılması, 
 
Alıcıdan tahsilat takibi sayesinde işletmenin 
operasyonel yükünün azalması 



Ticari İnternet Bankacılığı ile Dış Ticaret 

Ticari İnternet Şubemizden; 
 
Peşin ve mal mukabili ithalat transferlerinizi yapabilir, 
 
 İşlemlerin durumunu sorgulayabilir 
 
 Swift mesajlarını görebilir ve e-posta olarak gönderebilir, 
 
Peşin ithalat işlemlerinde, gümrüklere ibraz edilecek ID 

numarasını alabilirsiniz.  



NYDO Toplu İthalat Ödemeleri ve Yurtdışı Döviz 
Transferleri 

Peşin, mal mukabili ithalat ya da döviz transferi işlemlerinizin hızla 
sonuçlanması, bildirim ve dekontların da aynı hızla size ulaşması için Toplu 
İthalat Ödemeleri ve Yurtdışı Döviz Transferleri uygulamamızı 
kullanabilirsiniz. Uygulamamız, dış ticaret ve döviz transfer süreçlerinize 
entegre edebileceğiniz uçtan uca otomatik bir ödeme altyapısıdır. 

• Kendi sisteminizden ürettiğiniz ödeme 
dosyaları Bankamıza iletilir. 

• Bankamıza ulaşan işlemleriniz 
otomatik olarak gerçekleşir ve akıbet 
dosyalarıyla birlikte işlemlerin swift ve 
dekontları da anında elektronik olarak 
tarafınıza iletilir. 

• Gümrük ID numarası otomatik 
üretilerek dekontunuzla beraber 
iletilir. 
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Muhabir Banka Masrafları 

SWIFT sistemi üzerinde yapılan havalelerde masraflar 

için OUR, SHA veya BEN seçenekleri sunulmaktadır. 

 

 

• OUR muhabir/rambursman banka masraflarının 

tamamını gönderici üstlenmektedir.  

 

• SHA masraflar alıcı ve gönderici tarafından 

paylaşılmaktadır.  

 

• BEN bankamız masrafları dahil bütün masraflar 
lehtara aittir.   



VESAİK MUKABİLİ (DOCUMENTARY COLLECTİON) 

Vesaik mukabili, ihracatçının sattığı malların parasını alıcıdan tahsil etmesi 
için bir bankanın hizmetlerinden yararlanmasıdır. İhracatçı, malı taşıma 
aracına yükledikten sonra ülkesindeki bir banka vasıtasıyla sevk belgelerini 
ithalatçının bankasına gönderir ve bedelin ödenmesi kaydıyla belgelerin 
ithalatçıya teslimini ister. Vesaik mukabili ödeme şeklinde, bankalarca belge 
incelemesi yapılmadığından taraflar arasındaki güven ilişkisi akreditiften 
fazladır. 

Vesaik mukabili işlemlerde poliçe 
veya bono kullanılarak ödemenin 
vadeye bağlanması ve ihracatçının 
bir banka avali ile kendisine 
güvence sağlaması mümkündür.  



İHRACATÇI 

Peşin Ödeme Vesaik Mukabili Ödeme 

İTHALATÇI 
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İhracatçı 
yüklemeyi yapar 

Vesaik Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili Ödeme/Tahsiller 



İhracatçı gerekli evrakları hazırlar. 

Vesaik Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili Ödeme/Tahsiller 



Bankasına tahsil talimatıyla teslim eder. 

Vesaik Mukabili Ödeme 

GÖNDERİ BANKASI 

Vesaik Mukabili Ödeme/Tahsiller 



Evrakları teslim alan Banka, tahsil talimatına uygun kapak 
yazısını hazırlar. 
Vesaik tahsil bankasına hızlı kargo ile postalanır. 

Vesaik Mukabili Ödeme 

GÖNDERİ BANKASI 
TAHSİL BANKASI 

Vesaik Mukabili Ödeme/Tahsiller 



TAHSİL BANKASI GÖNDERİ BANKASI 

Vesaik Mukabili Ödeme 

Tahsil bankası, 
ödeme/kabul/aval 

karşılığında belgeleri 
ithalatçıya teslim eder. 

Vesaik Mukabili Ödeme/Tahsiller 
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İthalatçı , Gümrükten malını çeker. 

Vesaik Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili Ödeme/Tahsiller 
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• Tahsil, ihracatçının sattığı malların parasını ithalatçıdan 
alabilmek için bir bankanın hizmetlerinden yararlanması 
anlamına gelir. 
 

• İthalatçının ödeme yapmaması veya malları kabul 
etmemesi gibi durumlarda  bankaların  hiçbir 
sorumlulukları bulunmamaktadır. 
 

• İhracatçıları akreditifli ödemelerden daha az, fakat mal 
mukabili ödemelerden daha fazla  koruyan bir ödeme 
şeklidir. 
 

• MTO tarafından yayınlanan 522 sayılı Broşüre tabidir. 
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Vesaik Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili Ödeme/Tahsiller 



AKREDİTİF (LETTER OF CREDIT) 

Akreditif, ithalatçının talimatı üzerine ithalatçının bankasının, 
akreditifte belirlenen ihracatçı tarafından ibrazı ve akreditifteki 
koşulların yerine getirilmesi kaydıyla ihracatçıya akreditif 
bedelini ödeyeceğini taahhüt ettiği bir ödeme şeklidir. 

İhracatçı firmalar akreditife 
teyit talep ederek ithalatçının 
bankasına ek olarak Bankamız 
ödeme taahhüdüne de sahip 
olurlar. 



Akreditif 
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Akreditif, bir bankanın,  
 

. alıcının talep ve talimatına dayanarak  

 

• Belli bir tutara kadar, 

• Belli bir vade dahilinde, 

• Belli belgeler karşılığında, 

• Öngörülen şartların yerine getirilmesi koşuluyla  

 

satıcıya ödeme yapacağını taahhüt etmesidir. 



Akreditifli ödeme şeklinde dikkat edilmesi gereken noktalar: 
 

• Akreditif şartlarının sözleşmenize uygun olduğundan emin 
olun. 

 

• Akreditifte sadece ihtiyacınız olan bilgi ve belgeleri talep edin, 
gereksiz teknik detaya girmekten kaçının. 

 

• Akreditifte talep edilen bilgileri belgelere dayandırın. 
Bankaların sadece belge üzerinden inceleme yapacağını 
unutmayın. 

 

• İthalatçı firma iseniz bankanızda kredi limitinizin hazır olması 
gerekir. 

 

• İthalatçı olarak malın sözleşmeye uygunluğu ile ilgili 
tereddütünüz varsa gözetim raporu isteyin. 
 



• İhracatçı firma iseniz akreditif ilk açıldığında dikkatlice 
inceleyin. Uygun görmediğiniz/yerine getiremeyeceğiniz bir 
şart var ise değişiklik talep edin. 

 

• Akreditifteki vadelerin ve sürelerin yükleme yapmak, belgeleri 
hazırlamak ve ibraz etmek için yeterli olduğundan emin olun. 

 

• İhracatçı firma olarak hazırladığınız belgelerin akreditif 
şartlarına uygun olduğuna emin olun ve olabildiğince erken 
bankanıza teslim edin ki rezerv tespit edilmesi durumunda 
düzeltmeye zamanınız kalsın. 

 

• Belgelerin amir bankaya rezervli gönderilmesi durumunda 
ödemenin gecikebileceğini ya da hiç yapılmayabileceğini 
dikkate alın. 
 
 



İthalatçı firmanın avantajları: 

• Akreditifteki uygun belge ve koşullar 
gerçekleşmeden bankaların ödeme 
yapmayacağını bilir. 

• Malların ne zaman, nasıl ve nerede 
yükleneceğini belirleyebilir. 

• Banka finansmanı imkanı verir. 

İhracatçı firmanın avantajları: 

• Uygun vesaik ibrazı ve akreditif 
koşullarının yerine getirilmesi halinde 
banka ödeme garantisi sağlar. 

• Akreditif açılması alıcının kredibilitesine 
ilişkin önemli bir göstergedir. 

• Banka güvencesi bulunduğundan ihracata 
ilişkin yükleme hazırlıklarına başlayabilir. 

• Banka finansmanı imkanı verir. 



GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDEMELİ 
AKREDİTİF  
(SİGHT PAYMENT 
DOCUMENTARY CREDİT) 

Ödeme; amir banka, teyit bankası veya amir bankanın verdiği yetkiye dayanarak 
görevli banka tarafından, lehtarın akreditifte öngörülen belgeleri akreditif vadesi 
içerisinde, akreditifte adı geçen bankaya ibraz etmesi ve  bu bankanın belgeleri 
uygun bulması sonucunda yapılır. 

Akreditifin görüldüğünde ödemeli olduğu, akreditif metninde yer alan ‘credit 
available with X Bank by sight payment’, ‘sight payment’ vb. ifadelerden 
anlaşılabilir. 



VADELİ AKREDİTİF  
(DEFERRED PAYMENT 
DOCUMENTARY CREDİT) 

İthalatçıya mal bedelini belgeler eline geçtikten bir süre sonra ödeme imkanını 
veren akreditiftir. Akreditif tutarının ödenmesine ilişkin süre, belgelerin 
ibrazından, fatura veya konşimento tarihinden itibaren başlayabilir.  

Akreditifin vadeli olduğu, akreditif metninde yer alan ‘credit available with X Bank 
by deferred payment’, ‘deferred payment’ vb. ifadelerden anlaşılabilir. 



KABUL AKREDİTİFİ 
(ACCEPTANCE 
DOCUMENTARY CREDİT) 

Akreditifte öngörülen uygun belgelerin ibrazında lehtarın amir banka veya muhabir 
banka üzerinde keşide ettiği, belirlenen vadeli poliçenin kabul edileceğini ve 
vadesinde ödeneceğini gösteren akreditif türüdür.  

Akreditifin vadeli olduğu, akreditif metninde yer alan ‘credit available with X Bank 
by acceptance’, ‘acceptance’ vb. ifadelerden anlaşılabilir. 

Belgeler ile birlikte bir de poliçe düzenlenir. Bu poliçenin keşidecisi ve lehtarı 
ihracatçı, muhatabı ise amir banka veya ihracatçının bankasıdır. 



İŞTİRA AKREDİTİFİ 
(NEGOTİABLE 
DOCUMENTARY CREDİT) 

Uygun bir ibraz altında poliçelerin ve/veya belgelerin, görevli bankanın ramburse 
edilmesi gereken iş gününde veya daha önce görevli banka tarafından lehtara avans 
ödeme yapılarak veya avans ödeme yapılacağı taahhüt edilerek satın alınması 
anlamına gelir. 

Akreditifin vadeli olduğu, akreditif metninde yer alan ‘credit available with X Bank 
by negotiation’, ‘credit available with any bank by negotiation’ vb. ifadelerden 
anlaşılabilir. 

İştira akreditifinde amir banka,iştira eden bankaya ödemeyi,akreditif şartlarına 
uygun olarak düzenlenmiş belgeler ve/veya poliçe kendisine ulaştıktan sonra yapar. 
İştira ile görevli kılınmış banka akreditif şartlarına uygun olmayan belgeler 
karşılığında ödeme yapmışsa, ödediği parayı amir bankadan isteyemez. 



   FORFAITING  
 
Uluslararası ticari işlemlerden doğan vadeli alacakların 
Bankalar tarafından devir alınmasıdır.  
 
Forfaiting işleminde yabancı bir bankanın ödeme garantisini 
taşıyan işlemler iskonto edildiğinden, alacaklı ve borçlunun 
kredi değerliliğinden ziyade nihai ödemede bulunacak olan 
garantör bankanın ve bu bankanın ülkesinin kredi değerliliği 
göz önünde bulundurulur.   
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Forfaiting 



Akreditif vs. Vesaik Mukabili 

AKREDİTİF VESAİK MUKABİLİ 

 Ödeme garantisini veren kurum 
bankadır.  

 Bankaların ihracatçıya verdikleri 
herhangi bir ödeme garantisi 
bulunmamaktadır. 

 bankalar ödeme yapma veya ödeme 
talebini reddetme kararını sadece 
vesaik inceleyerek verebilmektedir.  

 Vesaik inceleme yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. 

 daha zor operasyonel süreçlere 
sahiptirler. 

 Operasyonel süreci kısadır. 

 İthalatçı lehine kredi tahsisi gerekir.  Poliçe avali gerektiren türü hariç 
kredi tahsisine gerek yoktur. 

 Uyulması gereken sunum, yükleme 
gibi süreler bulunmaktadır. 

 İbraz ve inceleme için herhangi bir 
süre bulunmamaktadır. 



ÖZELLİKLİ AKREDİTİFLER 
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      Devredilebilir Akreditifler (Transferable) 
 

 Akreditif lehtarının, akreditifi kısmen veya tamamen 
bir veya birden fazla lehtara devretme olanağı vardır. 

 Aracı firmalar, yeterli finansal güce sahip olmadıkları 
durumlarda, bir finansman aracı olarak devredilebilir 
akreditifleri tercih edebilirler. 

 Devredilmiş bir akreditif, ikinci lehtarın talebi üzerine, 
bir başka lehtara devredilemez. 

 Bir akreditif birden fazla ikinci lehtara devredilebilir. 

Akreditif – Türleri 
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                   İhtiyat akreditifi (Standby L/C) 
 

 Ödeme garantisine benzeyen, üçüncü şahıs ile 
yapılmış olan sözleşmenin yerine getirilmemesi 
halinde ödemede bulunulacağını teyit eden 
akreditiflerdir. 
 

 Ödemenin yapılması için istenen belge sevk belgesi 
değil, sözleşme şartlarının yerine getirilmediğini 
belirten yazılı belgedir. 

Akreditif – Türleri 



57 

KULLANILAN BELGELER 

Dış Ticaret  

 

  

 

TO :                                                                                      İSTANBUL, (Tarih) 

(İthalatçı/Firma Adı Adresi) 

 

 

 

                                              BILL OF EXCHANGE 

 

 

 

Please pay against this bill of exchange at maturity (vade tarihi) to the order of ……….. (“ourselves” 

ifadesi veya ihracatçı firma tam ünvanı) the sum of ……. ( döviz cinsi) ………(döviz 

tutarı)………..(yazı ile tutarın yazılması) effective. 

 

 

 

İHRACATÇI ADI/ADRES KAŞESİ 

 

 

 

ACCEPTED BY 

İthalatçı adı / adresi  

 

AVALIZED BY 

 

(eğer banka avali de isteniyorsa) 

Muhabir Adı/Adresi   

 



Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  

Uluslararası ticarete konu malların ithal gümrüğünden 

çekilebilmesi için, sevk edilen malın özelliklerine bağlı 

olarak satıcı firmadan istenecek belgeleri beş kısımda 

inceleyebiliriz: 

 

1. Taşıma (sevk) belgeleri 

 

2. Sigorta belgesi 

 

3. Fatura 

 

4. Poliçe 

 

5. Diğer belgeler 
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  

 

1. Taşıma (sevk) belgeleri 

 

• Deniz ve Okyanus Konşimentosu 

• Havayolu Taşıma Belgesi 

• Hamule Senedi 

• CMR Taşıma Belgesi 

 

59 



Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  

• Deniz ve Okyanus Konşimentosu 

- Kıymetli evrak niteliğindedir. 

 

- Ciro ile el değiştirebilir. 

 

- Tesellüm(received for shipment) ve yükleme konşimentosu(on board) 

olmak üzere iki farklı şekilde düzenlenebilir. 

 

- Temiz konşimento 

 

- Gemi şirketi, kaptan veya bunların acentaları tarafından düzenlenebilir. 

 

• Charter party konşimento 

 

- Taşıyan ile alıcı arasında kira sözleşmesi niteliğinde olup, riskleri, 

aralarındaki özel sözleşmeye tabidir. Kaptan, gemi sahibi, kiralayan 

(charterer) veya onların yetkili acentaları tarafından düzenlenebilmektedir.  
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  

• Deniz/Okyanus Konşimentosunda Bulunması Gereken Unsurlar  
 

- Taşımacının ismini göstermelidir. 

- Taşımacı veya taşımacının adına ismi belirtilen bir acente tarafından; kaptan veya 

kaptan adına ismi belirtilen bir acente tarafından imzalanmalıdır. 

- Atılan herhangi bir imza, taşımacıya, kaptana veya acenteye ait imza olarak 

tanımlanmalıdır. 

- Bir acente tarafından atılan herhangi bir imza o acentenin taşımacı veya kaptan 

adına imza attığını belirtmelidir. 

- Gemi adı belirtilmiş olmalıdır. 

- Malların, akreditifte belirtilen yükleme limanında ismi belirtilen bir gemiye 

yüklendiğini belirtmelidir. 

- Akreditifte şarta bağlanan yükleme ve boşaltma limanları gösterilmiş olmalıdır. 

- Akreditifte belirtilen yükleme limanından akreditifte belirtilen boşaltma limanına 

yapılan sevkiyatı göstermelidir. 

- Yükleme tarihi belirtilmelidir. Konşimento yükleme tarihini belirten bir yükleme kaydı 

içermediği sürece belgenin düzenlenme tarihi yükleme tarihi olarak alınacaktır. 

- Konşimento üzerinde kaç orijinal nüsha olarak düzenlendiği belirtilmiş olmalıdır. 

Birden fazla orijinal düzenlenmişse, düzenlenen bütün orijinaller ibraz edilmiş 

olmalıdır. 
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  

• Deniz/Okyanus Konşimentosunda Bulunması Gereken Unsurlar  
 

- Taşıma şartlarını içermeli veya taşıma şartlarını içeren başka bir kaynağa ilgi 

kurmalıdır (kısa form veya arkası boş konşimento).  

- Taşımanın tamamının tek ve aynı konşimento kapsamında olması kaydıyla bir 

konşimento malların aktarma konusu yapılacağını veya yapılabileceğini belirtebilir. 

- Akreditif aktarmayı yasaklasa bile konşimento malların bir konteynerde, treylerde 

veya LASH mavnasında sevk edildiğini kanıtladığı takdirde aktarma yapılacağını 

veya yapılabileceğini belirten bir konşimento kabul edilir (Aktarma: Akreditifte 

belirtilen yükleme limanından akreditifte belirtilen boşaltma limanına yapılan taşıma 

sırasında malların bir gemiden boşaltılması ve diğer bir gemiye tekrar 

yüklenmesidir.) . 
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  

• Havayolu Taşıma Belgesi 

 

- Kıymetli evrak niteliğinde değildir. 

 

- Malın mülkiyetini temsil etmez. 

 

- Ciro ile el değiştiremezler. 
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  

• Hamule Senedi 

 

- Demiryolu ile yapılan yüklemeleri kapsar. 

 

- Demiryolları idaresi tarafından düzenlenir. 

 

- Malın mülkiyetini temsil etmez. 

 

- Ciro ile devredilmezler. 
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  

• CMR- Karayolu Taşıma Belgesi 

 

- Kıymetli evrak niteliğinde değildir. 

 

- Malın mülkiyetini teslim etmez. 

 

- Ciro ile el değiştiremezler. 

 

- Genelde 3 nüsha düzenlenirler. 
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  

2. Sigorta belgesi 

 

- Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)  

 

Sigorta eden ve sigorta edilen arasında yapılan 

sözleşmeyi kapsamaktadır.  

 

Ciro ile devredilebilir niteliktedir.  

 

- Sigorta Sertifikası (Insurance Certificate)  

 

Daha önceden düzenlenmiş poliçelere atıfta 

bulunularak düzenlenir ve sigorta şirketi ile sigortalı 

tarafından imzalanarak geçerlilik kazanırlar.  
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  

3. Ticari Fatura 

 

Dış ticaret işlemine konu olan malın tanımını, 

özelliklerini vs. içeren bilgilerin bulunduğu ve ihracatçı 

tarafından düzenlenen belgelerdir.  

 

Akreditifin tabi olduğu uluslararası kurallara uygun 

olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 
 

73 



Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  

4. Diğer Belgeler 

 

Poliçe (Draft / Bill of Exchange): Kıymetli evrak 

niteliğindedir. Özel hukuka tabidir. Zorunlu şekil 

şartlarını taşımalıdır. Yerel yasalara tabidir. 

 

Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)  

İhracatçı tarafından hazırlanan ve ihraç edilen malın 

üretildiği ülkeyi gösteren belgedir. İhracatçının bağlı 

olduğu ticaret odası tarafından onaylanır.  

 

Form A 

Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Rusya Fed., Ukrayna, 

Beyaz Rusya 
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  
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TO :                                                                                      İSTANBUL, (Tarih) 

(İthalatçı/Firma Adı Adresi) 

 

 

 

                                              BILL OF EXCHANGE 

 

 

 

Please pay against this bill of exchange at maturity (vade tarihi) to the order of ……….. (“ourselves” 

ifadesi veya ihracatçı firma tam ünvanı) the sum of ……. ( döviz cinsi) ………(döviz 

tutarı)………..(yazı ile tutarın yazılması) effective. 

 

 

 

İHRACATÇI ADI/ADRES KAŞESİ 

 

 

 

ACCEPTED BY 

İthalatçı adı / adresi  

 

AVALIZED BY 

 

(eğer banka avali de isteniyorsa) 

Muhabir Adı/Adresi   

 



Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  

4. Diğer Belgeler 

 

FCR (Forwarder’s Cargo of Receipt)  

 

Nakliyeci makbuzu olan bu belgeler, malların 

gönderilene sevk edilmek veya gönderilenin emrine 

hazır tutulmak üzere teslim alındığını gösterir.  

 

Taşıma belgesi değildir. 

 

Kıymetli evrak değildir ve ciro edilemezler.  
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  

ATR: ATR Dolaşım Belgesi; Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 

katma protokol gereğince, ülkemizden birliğe üye ülkelere ihraç 

edilen ve gerekli gümrük muafiyetlerinden yararlanılması için 

tanzim edilen belgedir.  
 

EUR 1: EUR1 Dolaşım Belgesi; European Free Trade 

Association(EFTA)  menşeili ürünlerin Serbest Ticaret 

Anlaşmaları hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere, 

gümrük idareleri veya bu idarelerce vize edilen menşei ispat 

belgesidir.  
 

Bu belge düzenlendiği zaman C/O düzenlenmesine gerek 

yoktur. 
 

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında tarım ürünlerinin 

ticaretinde, Türkiye ile EFTA ülkeleri arasındaki ticarette, Türkiye 

ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalayan diğer ülkeler arasındaki 

ticarette aranır. 
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  
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Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  
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BPO (BANKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ – BANK 
PAYMENT OBLIGATION) 

BPO, ticarete ait verilerin/bilgilerin bankalar arası elektronik ortamda (SWIFT-TSU) 
eşleşmesi şartıyla ithalatçının bankasının (yükümlü banka) ihracatçının bankasına 
(lehdar banka) verdiği geri dönülemez ve bağımsız ödeme taahhüdüdür. 
 
BPO taraflara açık hesap ya da vesaik mukabili ödemelerden daha fazla güvence 
sağlamakla birlikte evrak incelemesi olmadığından akreditiften çok daha hızlı bir 
şekilde işlem yapılmasına olanak vermektedir.  

Firmaların avantajları: 
• Akreditife göre hızlı ve pratiktir. 
• Belgeleri, satıcı firma alıcıya doğrudan 

gönderir ve gümrükte malın beklemesi söz 
konusu olmadan ticaret devam eder. 

• Peşin ödeme şeklinden daha güvenlidir; 
çünkü BPO açılışında belirlenen verilerin 
eşleşmesine bağlı olarak bankaca ödeme 
yapılır. 



BPO – Avantajları Nelerdir? 

 

Açık hesap işlemlerine Bankaların da 

dahil olmasına olanak sağlamaktadır. 

  

Fiziki belgelerin olmaması, 

göndermede gecikme ve kaybolma 

riskini ortadan kaldırır.  
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BPO – Avantajları Nelerdir? 

 

Teknoloji ile desteklenen yeni 

ödeme yöntemi; hızlı, elektronik, 

otomatik ve pratiktir.  

Belge incelemesi yoktur, 

elektronik veri karşılaştırması 

vardır. Bu nedenle hem 

operasyonel maliyetin hem de 

riskin azalması beklenir.  
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DIŞ TİCARET VE HARİCİ GARANTİLER 



Yurtdışı ticari işlemlerde garanti sağlamak üzere, Türkiye’deki firmalar için 
yurt dışındaki firmaya hitaben; bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir 
borcun ödenmesi gibi yüklenimlerin yerine getirilmemesi halinde, bankaca 
ödeme yapılacağını içeren geri dönülemez taahhüttür. 

Ayrıca, yurt dışındaki firmaların 
bankaları tarafından iletilen 
kontrgarantilere istinaden 
Bankamızca yurt içindeki 
muhataplara hitaben  teminat 
mektubu düzenlenerek yurtdışındaki 
firmaların ülkemizde ticari faaliyette 
bulunması sağlanmaktadır. 



Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

• Yapılması beklenen işin ve sektörünün 
teminat mektubu ile çalışmaya uygun olup 
olmadığına dikkat edin. 

• Tazmin talebi halinde ibraz edilmesi 
gereken belgeleri işin niteliğine uygun 
belirleyin. 

• İhtilaf durumunda uygulanacak kuralları 
ve/veya hukuku belirleyin ve bu kurallara 
uyup uyamayacağınızı inceleyin. 

• Garanti ya da teminat mektubu 
düzenletmek isteyen tarafın kredi limitinin 
olması gerekir. 



İHRACATÇI KART 



Sektörde bir ilke imza atarak ihracatçılara özel Şirket Kredi Kartı 
olan İhracatçı Kart’ı KOBİ’lerin kullanımına sunuyoruz. 

İhracatçı Kart Sahipleri; 
 
 Kartlarını iş seyahati, konaklama, akaryakıt alımı gibi harcamaların yanı sıra, 

şirketlerine ait tüm ticari mal ve hizmet alımlarında kullanabilir, 
 

 Türkiye çapında Maximum üye işyerlerinde taksit avantajlarından yararlanabilir, 
yaptıkları alışverişlerden MaxiPuan kazanabilir ve kazandıkları MaxiPuan’ları 
Maximum üye işyerlerinde kullanarak, Maximum dünyasının puan, taksit ve 
indirim avantajlarının tamamından yararlanabilir, 
 

 Ayrıca Bankamız aracılığıyla gerçekleştirdikleri mal ihracatlarından ilave 
MaxiPuan kazanırlar. 



Bankamız ve Trade Atlas İşbirliği 

Trade Atlas, e-ticaret sitelerinden biri olup, üyelerine 228 
ülkeden 9,5 milyondan fazla ithalatçı firma ve 700 milyondan 
fazla yurtdışı gümrük-konşimento bilgilerine dayalı yurtdışı 
piyasa istihbaratı sistemi ile gerçek yurtdışı ithalatçı firma 
verilerini sağlamaktadır. 

İhracatçılarımızın müşteri ve pazar bağımlılığı sorununa çözüm 
üretmektedir. 



GTİP – HS CODE’a, İhracatçı ismine, Ürün ismine, Marka 
ismine göre arama yapabilme imkanı 

 İthalat sevkiyatı bilgisi 
 Yurtdışındaki ithalatçıların hangi firmadan,ne kadar, hangi 

tarihte ithalat yaptığı bilgisi, 
Üye firmaların tanıtımı, ürünlerinin sergilenmesi, online mesaj 

servisi 
Dış pazardaki ithalatçı ve rakiplerin bilgileri vb. bilgilere 

ulaşabilirsiniz. 



Trade Atlas ile yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde; 31.12.2019 
tarihine kadar Trade Atlas’tan 1 yıllık Üyelik Paketi’ni (World, 
Afrika&Ortadoğu, Amerika, Avrupa&BDT, Asya&Pasifik ile Tek Ülke) 
satın alacak tüm müşterilerimize üyelik bedeli üzerinden %40 
indirim uygulanacaktır. 
  
Ayrıca, paket üyeliği sonrasında ilk kez İhracatçı Kart alacak olan 
müşterilerimiz, ilk yıl aidat ücreti ödemeyecektir. 



Oliver Wyman – İş Bankası Dış Ticaret 
 İş Modeli Vizyonu 
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                      Mikro İhracat 



Oliver Wyman – İş Bankası Dış Ticaret 
 İş Modeli Vizyonu 
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Kargo operatörleri tarafından 300 kg ve 15.000 € limitine 

kadar ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) ile 

yapılan mal gönderimleri uygulaması kapsamında 
Bankamıza özel  bir üründür 

                      Mikro İhracat 



Oliver Wyman – İş Bankası Dış Ticaret 
 İş Modeli Vizyonu 
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“İdeasoft” firması ve “DHL” firması ile sektörde bir ilk olarak 
“E-İhracat İş Birliği” hayata geçirilmiş ve e-ihracatın 3 önemli 
gereksinimi olan elektronik ticaret yazılımı, lojistik desteği 

ve ödeme sistemleri altyapısı ihtiyacı karşılanmıştır.  

                      Mikro İhracat 



Proje Kapsamı 
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 Bankamız sanal POS’u kullanan üye iş yerlerimiz 
yararlanabilir. 
 

 Visa, MasterCard ve Amex logolu kartların yanı 
sıra, UnionPay’e ait kartlarla da satış yapabilme 
imkanı  
 

 15 farklı para biriminden işlem yapma 
 

 Kur riski almadan, kur nedeniyle oluşabilecek 
müşteri şikayetleri doğmadan satışlarını 
gerçekleştirebilme imkanı sağlamaktadır. 

  

                      Mikro İhracat 



DIŞ TİCARET FİNANSMAN ÜRÜNLERİ 



32 SAYILI KARAR 

Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 Sayılı 
Karar ve Karara İlişkin Tebliğ 
(2008-32/34)’de değişiklikler 
yapılarak yurt içinde 
yerleşiklerin döviz cinsinden 
kredi kullandırımlarına yeni 
düzenlemeler getirilmiştir. 
  



Bu Kapsamda Döviz Kredisi Kullanım Koşulları Şu 
Şekildedir: 

Döviz geliri bulunan Türkiye’de yerleşik kişiler, son 3 mali 
yıldaki döviz geliri toplamını aşmamak kaydıyla yurtiçinden 
ve yurtdışından nakdi döviz kredisi kullanabilir. 

Döviz Geliri; ihracat, transit 
ticaret, ihracat sayılan satış ve 
teslimler ile döviz kazandırıcı 
hizmet ve faaliyetlerden elde 
edilen gelirlerdir. 



Döviz geliri olmayan  kişilerin nakdi döviz kredisi kullanımları Karar’ın 
17/3 ve 17A/3 maddesinde yer alan istisnai şartlara bağlanmıştır.  Bu 
şartlardan başlıcaları şunlardır: 

 Uygun YTB kapsamında verilecek krediler, 
 Kullanım tarihinde kredi risk bakiyesi 15 milyon USD veya 

üzerinde bulunanlara kullandırılacak döviz kredisi 
 KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda (17.sıra) belirtilen 

kullanılmamış makine ve cihazların finansmanına yönelik döviz 
kredisi 

 Son 3 mali yılda döviz geliri olmadığı halde, muhtemel  döviz 
gelirini  ve döviz geliri sağlayacak faaliyetlerini tevsik edenlere 
yönelik döviz kredileri 

Kredi Risk Bakiyesi: yurtiçinden ve 
yurtdışından temin edilen nakit döviz 
kredisi borçlarının geri ödemesi 
yapılmamış toplamıdır. 



Muhtemel Döviz Geliri kapsamında döviz kredisi kullanımı: 

Firmalar, 
Bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirlerini tevsik etmek ve 
 Son 3 yılda döviz geliri olmaması  
Kaydıyla, muhtemel döviz gelirleri toplamını aşmayacak döviz 
kredisi kullanabilir. Bu kredi, 
Kullandırıldığında, takip eden 3 yıl boyunca bu kapsamda 

döviz kredisi kullanılamaz. 
Vadesi azami 24 aydır (Belgeli kredilerde belge süresi kadar) 
Aynı mali yıl içerisinde birden fazla kredi kullanılabilir. Ancak 

belgesiz kullandırımlarda her bir kredi için farklı tevsik 
belgelerinin ibrazı gerekir. 



BANKALARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz kredisi bakiyeleri ile döviz 
gelirlerine ilişkin kayıtları Risk Merkezi tarafından tutulur. 
Yurtiçinden ve yurtdışından kullanılan tüm döviz kredileri 
ile firmalarca yapılan döviz geliri beyanları kredi kullanımına 
aracılık eden bankalar tarafından Risk Merkezi’ne bildirilir. 

Son 3 mali yılın döviz gelirleri, SMMM veya YMM tarafından 
hazırlanan ve onaylanan bir raporla birlikte Döviz Gelirleri 
Beyan Formunun bankalara ibrazı ile belgelenir. 



BANKAMIZ DIŞ TİCARET KREDİLERİ 
 

İhracat Kredisi  

İhracata yönelik 
finansman 

ihtiyacınızı, uygun 
ödeme koşullarına 

göre ihracat 
döviz/TL kredisiyle 
karşılayabilirsiniz. 

BSMV istisnalı 
kullanacağınız 

ihracat 
kredilerinde 

gümrük 
beyannamesi ibrazı 

ile ihracat 
taahhüdünün 

yerine getirilmesi 
gerekmektedir. 

 

 

İşletme 
Kredisi 

Kısa ve orta 
vadeli işletme 
giderlerinin ya 
da ithalatınızın 
finansmanını 

teminen 
Bankamızdan 
döviz veya TL 

kredi 
sağlayabilirsiniz. 

 

 

 

Kur Korumalı 
(opsiyonlu) Döviz 

Kredisi 

Döviz kredinizin vadesinde, 
kurun yükseleceğinden 

endişe ediyorsanız 
borçlarınızın kontrolünün 

yanı sıra kur 
hareketlerinden korunmak 

için bu krediyi 
kullanabilirsiniz. Döviz 

Kredisi ve opsiyon 
hizmetlerimizi aynı ürün 

çatısı altında tek bir paket 
halinde kullanarak kurlarda 

artış/azalış beklentinize 
göre pozisyon alarak 

firmanızı kurlardaki aşırı 
dalgalanmalardan 

koruyabilirsiniz.  

Forfaiting  

Forfaiting ile 
uluslararası ticari 

işlemlerden doğan 
vadeli 

alacaklarınızı 
Bankamıza 

devrederek, 
vadeden önce 

finansman 
sağlayabilirsiniz. 

Vadeli akreditifler, 
kabul kredili 

işlemler, teminat 
mektubu ile 

garanti edilmiş 
mal mukabili 

işlemler forfaiting 
konusu yapılabilir. 

 



EXİMBANK KREDİLERİ 

Eximbank Kaynaklı İhracat 
Kredisi 

 

İhracatın finansmanına yönelik 
Bankamız aracılığıyla Eximbank 

kaynaklı ve uygun fiyatlı kredi temin 
edebilirsiniz. 

Eximbank’ın Kullandırdığı Krediler 
İçin Teminat Mektubu 

Düzenlenmesi 

İhracatın finansmanına yönelik 
doğrudan Eximbank’tan kullanacağınız 
krediler için Bankamızdan Eximbank’a 

hitaben teminat mektubu 
düzenletebilirsiniz. 



YURT DIŞI KAYNAKLI KREDİLER 

Ülke Kredileri (ECA 
Kredileri) 

Yatırımlarınıza konu, 
makine ve teçhizat ithali 
finansmanını, yurt dışı 

muhabir bankalarımızdan, 
ihracat kredisi garanti 
kuruluşlarının sigortası 

altında Bankamız 
aracılığıyla orta vadeli veya 

uzun vadeli finansman 
şeklinde karşılayabilirsiniz.  

Postfinansman 

İthalatın 
finansmanında 

kullanılmak üzere, 
yurt dışındaki 

muhabir 
bankalarımızdan 

sağlanarak Bankamız 
garantisi ve/veya 

aracılığıyla 
kullandırılan 
kredilerdir. 

 

 

Prefinansman 

İhracat, ihracat sayılan 
satış ve teslimler ve döviz 

kazandırıcı hizmet ve 
faaliyetlerle ilgili mal ve 

hizmet alımının 
finansmanında 

kullanılmak üzere  
firmalarca, yurt dışından 

sağlanıp Türkiye’deki 
bankalar aracılığıyla 

ihracat teşvik mevzuatı 
kapsamında kullandırılan 

kredilerdir. 



DİĞER ÖZELLİKLİ KREDİLER 

AYB, MidSEFF, TurSEFF vb. 

 

Avrupa Yatırım Bankası (AYB/EBRD) 
tarafından Küçük ve Orta Boy İşletme 

(KOBİ) olarak tanımlanan firmalara 
daha uygun faizlerde sağlanan kredi 

türüdür. Kredinin EUR veya USD olarak 
kullandırılması mümkün olup, proje 

Türkiye’de olmalıdır. Türkiye Orta 
Ölçekli Sürdürülebilir Enerji 

Finansman Programı ise, 
(MidSEFF)yenilenebilir enerji , atıktan 
enerji ve endüstriyel enerji verimliliği 

konularında orta ölçekli firmaların 
yatırımlarının finansmanı için 

sağlanmaktadır. 

 

TCMB Kaynaklı Reeskont Kredisi 

 

TCMB tarafından uygulanan ‘İhracat ve 
Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont 

Kredisi’ programı ile firmaların 
finansman ihtiyacının karşılanması 
amacıyla yabancı para üzerinden 
düzenlenen senetler Bankamızca 

TCMB’ye iskonto ettirilerek sağlanan 
kaynak firmalara sevk öncesi ve sevk 

sonrası olmak üzere 2 şekilde 
kullandırılmaktadır. 

 

 

 



DIŞ TİCARET VE TÜREV ÜRÜNLERİ 



Türev ürünler; nitelikleri itibarıyla değeri bir başka varlığa (döviz, hazine bonosu, 
devlet tahvili, endeksler, faiz, emtia, kredi değerliliği vb.) dayalı olan ve öncelikli 
olarak fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan risklerden korunmak amacıyla 
kullanılan finansal araçlardır. Türev ürünlerde forward, opsiyon, futures ve swap 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Dış ticaret firmaları gerek yoğun dövizli 
işlemleri gerekse üretime yönelik emtia 
işlemleri nedeniyle fiyat ve maliyetlerini 
türev ürünleriyle sabitleyerek kendilerini 
piyasa dalgalanmalarına karşı 
koruyabilirler. 



Forward; döviz, menkul kıymet veya emtiaların gelecekte belirli bir tarihte teslimi kaydıyla 
alınıp satılması işlemine forward işlem denir. 

Opsiyon; prim ödemek koşuluyla satın alana (müşteriye) hiçbir taahhüde girmeden belirli 
tutardaki spesifik bir kıymeti üzerinde anlaşılan bir fiyattan, belirli bir süre içinde veya 

belirlenen bir vade tarihinde almak veya satmak hakkını veren sözleşmelerdir. 

Swap; sözleşmelerinde taraflar faiz ya da para gibi iki varlığın gelir akımlarını gelecekte 
belirli bir tarihte değişme konusunda anlaşırlar. Dövize, faize ve emtiaya dayalı olanlar en 

çok kullanılanlardır. 

Para Swap İşlemleri; farklı para birimlerinden oluşan iki ayrı paranın, önceden belirlenen 
dönemlerde, orijinal birimleri ve üzerinde anlaşılmış bir kur üzerinden geri ödenmek üzere 

birbirleriyle değiştirildiği swap çeşididir. 

Yapılandırılmış ürünler; risk ve getiri tercihlerine göre gerek yukarıdaki türev ürünler bir 
araya getirilerek gerekse mevduat/kredi  gibi diğer bankacılık ürünlerinden yapıları uygun 
olanların ihtiyaçlara göre birleştirilmesiyle yapılandırılan özel ürünler hazırlanabilmektedir. 



YURTDIŞI ÖRGÜTÜMÜZ 
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YENİ İHRACAT 
DÜZENLEMESİ ve 

GETİRDİĞİ YENİLİKLER 



Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından 
gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin 
bedeller, ihracata aracılık eden bankaya, fiili 
ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde 

Transfer edilir (yurtdışı bankadan transfer 
edilmesi) 
veya 

Getirilir. (Nakit Beyan Formu ile nakit getirilir)  



 
• Söz konusu bedellerin, fiili ihracat itibari ile 180 

gün içerisinde en az %80’inin bir bankaya 
satılması (DAB düzenlenmesi) zorunludur. 
 

• Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde 
gerçekleştirilmesi zorunludur.  
 

• Bankalarca peşin bedel hesabı kapatılırken gerekli 
kontrol yapılarak DAB’ın firma ve banka nüshasına 
GB’nin tarih, sayı ve tutarı kaydedilir.  
 
 



• Süresi içinde kapatılmayan 
ihracat hesapları aracı 
bankalarca 5 iş günü içinde 
muamelenin safhalarını 
belirtecek şekilde yazılı olarak 
ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına 
veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne 
ihbar edilir. 



İran ve Suriye’ye yapılan ihracat işlemlerinde bu 
hükümler uygulanmaz. 



Afganistan, Irak ve Libya’ya yapılan ihracat 
işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca tahsili 
aşağıdaki şekilde yapılabilecektir; 
 
  İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan 

hesaplarından transferi yoluyla veya  
 

 İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi 
kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar 
aracılığıyla transferi yoluyla veya  

Afganistan, Irak ve Libya 



   İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin 
niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış 
faturası (veya proforma fatura) ile GB ibraz 
edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif 
olarak alış yapılabilecektir. 

Bu bedelleri alış yapabilmek için; 
 Müşterinin yazılı talimatı 
 Gümrük Beyannamesi sureti 
 Fatura ibrazı  
Gerekmektedir. 

Afganistan, Irak ve Libya 



Aşağıdaki bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir: 
 
Hizmet ihracatı 
Transit Ticaret 
Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile 

yapılan satış 
Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak 

yapılan satış 
Mikro İhracat 
GB bazında 5.000 USD veya Türk Lirası karşılığını 

geçmeyen tutardaki ihracat işlemleri 



. Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla; bedelin 
%10’una kadar noksanlığı olan  ihracat 
hesapları, tutarlarına göre Bankalar veya Vergi 
Dairesi Başkanlığı/Müdürlüğü’nce terkin 
edilmek suretiyle kapatılır. 
 



15.05.2019 tarihinden itibaren kambiyo 
muamelelerinde satış tutarı üzerinden alınan gider 
vergisi oranı ‘binde 1’ olarak belirlenmiştir. 
 
 Döviz Kredisinin kullanım ve geri ödeme işlemleri 

nedeniyle yapılan kambiyo satış işlemlerinde 
 

 18.06.2019’dan itibaren Sanayi Sicil Belgesine sahip 
işletmelere ve ihracatçı Birliklerine üye ihracatçılara  
 

bu oran ‘0’ olarak uygulanacaktır. 

KMGV 



İş Bankası dış ticaret alanında 
uzun yıllara dayanan tecrübesi, 
gelişmiş ve güvenilir teknik 
altyapısı sayesinde dış       
ticaret yapan müşterilerinin 
ihtiyaçlarına özel ürün ve 
hizmetler sunarak hızlı ve 
güvenli bir şekilde dış ticaret 
hizmeti vermektedir. 



Şubelerimizdeki donanımlı 
müşteri temsilcilerimiz, dış 
ticaret alanındaki yeni 
uygulamalar, ürün paketleri ve 
kampanyalar konusunda 
müşterilerimizi sürekli 
bilgilendirerek alabilecekleri 
hizmetler konusunda güncel 
kalmalarını sağlamaktadır. 

        TEŞEKKÜRLER 

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 
DIŞ TİCARET SATIŞ YÖNETİCİSİ 

AYŞE GÜL AKYILMAZ  
0507 197 30 36  


