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İHRACAT REJİMİ KARARI 
 

R.G.Tarihi: 6 Ocak 1996 
R.G.Numarası: 22515 
 
Karar Sayısı: 95/7623    

                      
Amaç 
 
Madde 1- Bu Karar’ın amacı, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, 

desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve 
uygulanacak esasları belirlemektir. 

 
Kapsam 

 
Madde 2- İhracatla ilgili her türlü işlem, bu Karar, ihracatla ilgili sair mevzuat ile 

ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve 
talimatlar çerçevesinde yürütülür. 

 
Yetki   
   
Madde 3- İhracatta yetkili merci, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu 

Bakanlıktır. Bakanlık; 
 
a) İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin her 

türlü önlemleri almaya, ihracatla ilgili işlemleri her safhada izlemeye ve bu hususlarla 
ilgili düzenlemeleri yapmaya, ihracata ilişkin bilgi ve belgeleri istemeye ve  ihracatı  
bu  Karar  çerçevesinde yürütmeye, 

 
b) Piyasalarda meydana gelen olağan dışı bir gelişme, ihracata konu malda 

görülen yetersizlik,  kamu  güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvanların,  
bitkilerin veya çevrenin korunması amacına yönelik tedbirler, sanatsal, tarihi ve 
arkeolojik değer taşıyan metanın korunması nedenleriyle ihracatta kısıtlama veya 
yasaklama getirmeye, 

 
c) Gerektiğinde  ihracatı  müsaadeye  veya  kayda  bağlamaya, ihracatta miktar 

kısıtlaması uygulamaya, 
 
d) Bağlı muamele, takas ve dolaylı offset gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının 

usul ve esaslarını gerektiğinde sektör ve/veya ülke bazında belirlemeye, 
 
e) Transit ticaret, geçici ihracat, bedelsiz ihracat ve ticari kiralama yolu ile 

yapılacak ihracat ile yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitlerin 
yapacağı ihracatı düzenlemeye, 

 
f)  İhracat  politikalarında  bir bütünlük  sağlanması  için ilgili  kurum  ve  

kuruluşların  ihracata  yönelik  faaliyet   ve kaynaklarını koordine etmeye, 
 



g)  Alıcı ülkelerce ihracatımızın kısıtlanmasına ilişkin olarak alınacak tedbirlerin 
kaldırılmasına, etkilerinin asgariye indirilmesine veya iyileştirilmesine ilişkin 
görüşmeler yapmaya, yaptırmaya ve varılan anlaşma hükümlerinden doğan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaya, 

  
h) İhracata konu tarım ürünlerinin desteklenmesine yönelik hazırlıkları yapmaya, 

destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit 
etmeye,   uygulamaya veya uygulanmasını sağlamaya, 

 
ı) Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili, yurt dışında düzenlenecek    

fuarlar da dahil, tanıtım ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslarını  belirlemeye 
ve ilgili kuruluşlar nezdinde takip ve koordine etmeye, 

 
i) Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ekonomik ve sosyal   hedeflere 

ulaşılabilmesini teminen yapılacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi  amacıyla; 
uluslararası kuruluşlara olan yükümlülükler ile iç ve dış piyasa şartları   ve diğer 
ülkelerin madde politikalarına ilişkin uygulamaları da göz önünde tutularak, ihracata 
konu ürünlere rekabet gücü kazandırıcı çalışmalar ve düzenlemeler yapmaya,  

 
j) Genel ihracat politikası hedefleri çerçevesinde, Türkiye İhracat Kredi Bankası 

(Eximbank) tarafından ihracatla ilgili olarak gerçekleştirilecek  programları 
müştereken tespit etmeye,  

 
k) Yayımlanacak tebliğler çerçevesinde ihracatçı şirketlere “Dış Ticaret  

Sermaye Şirketi”, “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” veya öngörülecek ihracat  modellerine 
uygun statüler vermeye, geri almaya ve bunların hak, yetki ve sorumluluklarını tespit 
etmeye, 

 
l) 24 Aralık 1997 tarih ve 23210 numaralı R.Gazete’de yayımlanan 97/10308 

sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
yetkilidir. 
 
 Bu Karar kapsamında yapılacak desteklemenin kaynağını 88/l3384 sayılı  

Karar’ın l inci maddesi uyarınca oluşturulan, Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası 
nezdindeki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile, ilgili diğer fon ve kaynaklar teşkil 
eder. 

 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlık, yukarıda sayılan yetkilerin 

kullanılması sırasında, mevzuat hükümleri çerçevesinde; İhracatçı Birlikleri, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,  uluslarası gözetim  şirketleri ve 
ilgili diğer kurum ve kuruluşları görevlendirebilir. 
 

İhracat  Serbestisi ve İhracatın Koordinasyonu 
 
Madde 4- Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı  yasaklanmış 

mallar dışında kalan bütün malların ihracı,  3 üncü maddenin (b) bendi müstesna olmak  
üzere, bu   Karar   çerçevesinde  serbesttir.   

 



Kamu kurum ve kuruluşları, madde bazında miktar veya dönem itibariyle 
ihracatın kısıtlanmasına veya yasaklanmasına yönelik   kanun   ve kararnamelerin 
hazırlanması aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlığın 
görüşünü alırlar. 

 
İhracat faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülebilmesini teminen ilgili 

kurum ve kuruluşların kendi mevzuatları uyarınca ihracata yönelik olarak alacakları 
kararlar ile alım ve satımı ilgili mevzuatla belirli bir merciin iznine bırakılmış malların 
ihracına ilişkin esas ve uygulamaların tespiti aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 
bağlı olduğu Bakanlığın uygun görüşü alınır. 

 
İhracat işlemlerinde, ilgili mevzuatla belirlenmiş olanlar dışında hiçbir belge 

aranmaz. Kamu kurum ve kuruluşları, ihracat işlemlerinin azami ölçüde süratle 
tamamlanmasını teminen gerekli düzenlemeleri yaparlar.  

 
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar  

 
Madde 5- Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış 

veya belli bir merciin ön iznine bağlanmış olan mallar grubuna, bu Karar’ın Ek’inde 
yer alan mallar ilave edilmiştir. 
 

Uygulanacak Müeyyideler 
 

Madde 6- 26 Mart 2000 tarih ve 24001 numaralı R.G.’de yayımlanan 2000/248 
sayılı Karar yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
 

Madde 7- 20/01/1992 tarihli ve 92/2644 sayılı İhracatın Düzenlenmesi ve  
Desteklenmesine İlişkin Karar  yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

Geçici  Madde - Bu  Karar’ın  yürürlüğe  girmesinden   önce başlamış 
işlemlere,  lehte olması halinde  önceki hükümlere  göre devam edilir. 
    

Yürürlük 
 

Madde  8- Bu  Karar  yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
 

Madde 9- Bu Karar’ı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ek : 
 

A) KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA  
İHRACI YASAKLANMIŞ OLAN MALLAR  GRUBUNA İLAVE EDİLEN 
MADDELER 
 
1- 11.8.1995 tarih ve 22371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek 

Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik kapsamında; ihracatı 
yasak olan doğal çiçek soğanları. 

 
2- Odun ve odun kömürü 
 
3- Sığla ( liquidambar orientalis ) 
 
4- Yalankoz ( Pterocarya carpinifolia ) 
 
5- Datça hurması ( Phoenix The Ophrasti crenter ) 
 
B) KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA 
İHRACI BELLİ BİR MERCİİN ÖN İZNİNE BAĞLI MALLAR 
GRUBUNA İLAVE EDİLEN MADDELER 

 
1- 11.8.1995 tarih ve 22371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek 

Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik kapsamında; ihracat 
amacıyla doğadan elde edilmesi kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla 
sınırlandırılan doğal çiçek soğanları (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı). 

 
2- Damızlık büyük ve küçükbaş hayvan (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı). 
 



İHRACAT YÖNETMELİĞİ 
 
R.G.Tarihi: 6 Ocak 1996 
R.G.Numarası: 22515 
 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: 
 

I. KISIM 
 

GENEL ESASLAR, TANIMLAR 
 
Madde 1- Bu Yönetmelik 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı  ile  yürürlüğe  giren  İhracat  Rejimi Kararı’na  dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Madde 2- İhracat Rejimi Kararı uyarınca yapılacak ihracat işlemleri, bu   

Yönetmelik ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanacak tebliğler ve   ilgililere 
verilecek talimatlar çerçevesinde yürütülür. 

 
Madde 3- İhracı kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar uyarınca  belli bir  

merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili mercilerden ön izin alındıktan sonra 
ait olduğu ihracat hükümleri uygulanır. 

 
Madde   4- Bu Yönetmelikte geçen; 
 
a)  Müsteşarlık; Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,  
 
b) Banka; ihracatla ilgili herhangi bir işlem yapan banka veya özel finans 

kurumunu,            
 
c) Gümrük beyannamesi; ihracatta, Gümrük Mevzuatı uyarınca doldurularak 

ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasını müteakip gümrük idaresine tevdi edilen 
belgeyi, 

 
d) İhracatçı; ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek 

usulde vergiye tabi  ( tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler , Esnaf ve 
Sanatkar Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile 
joint-venture ve konsorsiyumları,  

 
e) İhracat; bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük  

Mevzuatı’na uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve Kambiyo Mevzuatı’na göre 
bedelinin (bedelsiz ihracat hariç)  yurda getirilmesini veyahut Müsteşarlıkça ihracat 
olarak kabul edilecek sair çıkışları, 

 
f) Fiili ihracat; ihraç konusu malın Gümrük Mevzuatı hükümleri  çerçevesinde 

muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesini, bir yerden veya muhtelif yerlerden bir 
defada veya  kısım  kısım gelmekte olan dökme ve diğer eşyada yüklemenin 
tamamlanmasını veyahut Gümrük Mevzuatınca fiili ihracat olarak kabul edilecek sair 
çıkışları, 

 



g) Bedelsiz ihracat; bedeli yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde  yurda  
getirilmesi gerekli olmaksızın  yurt  dışına kesin olarak mal çıkarılmasını, 

 
h) Kayda bağlı ihracat; gümrük beyannamesinin fiili ihracattan önce ihracatçı 

birliklerince kayda alındığı ihracat şeklini,  
 
ı) İhraç müsadesi; ülke ekonomisinin ihtiyaçları, iç ve dış piyasa arz ve talep 

durumu, satış şekli ile alıcı ülke ve firmaların ülkemiz ile olan ticari ve ekonomik 
ilişkileri gibi hususlar göz önünde tutularak Müsteşarlıkça verilen ihraç iznini, 

 
İ) Konsiye ihracat; kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, 

komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal 
gönderilmesini, 

 
j) Kredili ihracat; iki ve çok taraflı kredi anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla, 

ihracat bedelinin Kambiyo Mevzuatında öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda 
getirilmesine imkan tanıyan ihracat şeklini, 

 
k) Transit ticaret; alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere, 

malların transit olarak veya doğrudan doğruya bir ülkeden başka bir ülkeye satılmasını, 
 
l) Takas iki ülke arasında olmak üzere, ihraç veya ithal edilen mal, hizmet veya 

teknoloji transferi bedelinin kısman veya tamamen mal, hizmet, teknoloji transferi 
veya kısmen döviz ile karşılanmasını, 

 
m) Bağlı muamele;  ikiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemini,  
  
n) Dolaylı offset; özellikle savunma, havacılık ve yüksek teknoloji  alanlarında 

gerçekleştirilen projeler ve kamu kurum ve kuruluşlarının açacakları her türlü 
uluslararası ihale ile özel şirketlerin yapacakları büyük çaplı dışalımlarda ülkemiz  
sınai  ve  ticari  kapasitesini,  projeyle  doğrudan  ilgisi olmayan alanlarda 
gerçekleştirilecek ihracat yoluyla artırmak üzere yabancı firma ya da kuruluşların 
taahhüdünü kapsayan bir anlaşma çeşidini, 

 
o) Ticari kiralama; malların bir bedel karşılığında, belirli bir süre kullanılmak 

üzere geçici olarak yurt dışına çıkarılmasını, 
 
ö)   Başlamış   işlem;  
 
- özellik arz etmeyen ihracatta gümrük  beyanmamesinin onaylattırılmış,    
 
- kayda  bağlı ihracatta kaydın verilmiş,   
 
- müsaadeye bağlı  ihracatta müsaadenin  verilmiş,  
 
- konsinye ve kredili ihracat ile takas ve bağlı muamelede ihracatçı birliklerince 

iznin verilmiş,  
 



- bedelsiz ihracatta yürürlükteki Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük 
beyannamesi düzenlenmesi gereken  hallerde  gümrük beyannamesinin tescil ettirilmiş,  
gümrük beyannamesi düzenlenmeyen hallerde malın yurt dışına çıkarılmış,  

 
- ticari kiralama ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak 

ihracatta iznin verilmiş,  
       
- açılan uluslararası ihalelere istinaden yapılan yabancı devlet bağlantılarında 

alıcı kuruluş ile bağlantının yapıldığını gösteren yazılı sözleşmenin  taraflarca  
imzalanmış, 

 
- akreditifli satışlarda temdit edilmemek kaydı ile gayrikabili rücu akreditifin 

açılmış olmasını, 
 
p) Gün; aksi belirtilmedikçe takvim gününü, 
 
ifade eder. 
 

II. KISIM 
 

İHRACAT ŞEKİLLERİ VE ESASLARI 
 
A- Özellik Arz Etmeyen İhracat 
 
Madde 5- İhracatçılar, özellik arz etmeyen ihracatta, ihracatçı birliklerine 

onaylattıkları gümrük beyannamesi ile birlikte, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine 
müracaat ederler. 

 
B- Kayda Bağlı İhracat 
 
Madde 6- Bu Yönetmeliğin eki “Kayda Bağlı İhracat Listesi”nde yer alan 

malların ihracı kayda bağlıdır. 
 
Kayda bağlı ihracatta ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için 

ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük 
beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere 
ihracatçıya verirler.   

 
İhracatçılar, birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük 

beyannamesi ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler. 
 
Madde 7- İhracatçı Birliklerince kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük 

beyannamelerinin  gümrük  idarelerine  tevdi  süresi   temdit  edilmemek üzere (90) 
doksan gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere 
yapılan, kısıtlama kapsamındaki maddelerin (bu Yönetmeliğin Ek’inde yer alan 
“Kayda Bağlı İhracat Listesi” nin  5 inci sırasında bulunan maddeler) ihracına ait kayıt 
meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi 
süresi 90 günden daha az veya çok olarak Müsteşarlıkça belirlenebilir. 

 
C- Özelliği Olan İhracat 



 
Genel Olarak 
 
Madde 8- Kredili ihracat, transit ticaret, konsinye ihracat, ithal edilmiş malın 

ihracı, bedelsiz ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, yurt dışı müteahhitlik 
hizmetleri kapsamında yapılacak ihracat, takas kapsamında yapılacak ihracat, bağlı 
muamele yoluyla yapılacak ihracat ve dolaylı  offset  kapsamında  yapılacak  ihracat,   
özelliği  olan ihracattır. 

                             
Kredili İhracat  

 
(*) Madde 9- Kredili ihracat talepleri ile ilgili  müracaatlar mal   cinsi,   ödeme   

planı  ve  ödeme  süresini  içeren   satış sözleşmesinin  aslı  ve  Türkçe  tercümesi  ile  
birlikte ihracatçı birliklerine yapılır. 

 
Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek    

düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri Müsteşarlığın görüşü 
alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde 
belirtilen esaslar dahilinde doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır. 

 
Kredili ihracat süresi tüketim mallarında iki (2) yıl, yatırım mallarında beş (5) 

yıldır. Ancak, bu süreleri aşan kredili ihracat talepleri Müsteşarlık tarafından 
neticelendirilir. 

 
Kredili ihracat taleplerinin uygun görülmesi halinde ihracatçı birliklerince 

gümrük beyannamesi üzerine kredili ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır.  
 
Kredili  ihracatta telgraf,  teleks veya telefaksla sözleşme yapılamaz. 
 
Konsinye İhracat  

 
Madde 10- Konsinye ihracat  talepleri ilgili ihracatçı birliklerine yapılır. 
 
Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek   

düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Müsteşarlığın 
görüşü alındıktan  sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan 
ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır. 

 
Konsinye ihracata izin verilmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük 

beyannamesi üzerine konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır.  
 
Konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanan gümrük beyannamelerinin 90 

(doksan) gün içinde gümrük idarelerine tevdii gerekmektedir. 
 
İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasını  

müteakip 30 (otuz) gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış 

                                                 
(*) 27 Kasım 1998 tarih ve 23536 numaralı R.G.’de yayımlanan Yönetmelik ile 
değiştirilmiştir. 
 



faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren ihracatçı birliklerine 
ve aracı bankaya bildirirler. 

 
İhracatçı birlikleri, verdikleri konsinye ihraç izinlerine ait bilgileri malın kesin 

satışının kendilerine bildirilmesinden itibaren üç işgünü içinde ihracat bedellerinin 
getirileceği aracı bankaya gönderirler.   

 
Konsinye  olarak gönderilen malların fiili ihraç  tarihinden itibaren  bir  yıl içinde 

kesin satışının yapılması  gerekir. Bu süre, bitiminden önce başvurulmak  kaydıyla 
haklı  ve  zorunlu nedenlerle  izni  veren merci tarafından toplam  bir  yıla  kadar 
uzatılabilir.  

 
Süresi içinde satışı yapılan malların Kambiyo Mevzuatı’na göre  bedellerinin, 

satılamaması halinde ise malların Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi 
gerekir. 
 

İthal Edilmiş Malların İhracı  
 

Madde  11- İthalat Rejimi çerçevesinde ithal edilmiş ve vergileri ödenmiş 
bulunan yabancı menşeli yeni veya kullanılmış malların ihracı özellik arz etmeyen 
ihracat kapsamında yapılır. Ancak,  ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, 
yatırım mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı’nın  mahrecine iade hükümleri saklıdır. 
 

Diğer 
       

Madde 12- Transit ticaret, bedelsiz ihracat, ticari kiralama  yoluyla  yapılacak 
ihracat, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracat, takas  
kapsamında  yapılacak ihracat,  bağlı  muamele  yoluyla  yapılacak ihracat  ve  dolaylı 
offset  kapsamında  yapılacak  ihracata ilişkin usul  ve  esaslar Müsteşarlığın  bağlı  
olduğu Bakanlıkça  yayımlanacak  tebliğlerle düzenlenir. 

  
D- Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat  

 
Madde  13- Serbest bölgelere yapılacak ihracat, İhracat Mevzuatı hükümlerine 

tabidir. 
 

E- Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım 
 

(*) Madde 14- Ülkemizi temsilen iştirak edilecek uluslararası yurt dışı fuar ve 
sergiler Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tespit edilir. 

 
Uluslararası ticari fuar ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen milli düzeyde gerek 

bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya 
bedelsiz mal ve eşya ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım 
amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer v.b. etkinliklere kişi ve kuruluşlarca gönderilecek 
bedelli veya bedelsiz mal ve eşyanın yurt dışına çıkışıyla ilgili müracaatlar doğrudan 

                                                 
(*) 8 Temmuz 2000 tarih ve 24103 numaralı R.G.’de yayımlanan Yönetmelik ile 
değiştirilmiştir. 



ilgili Gümrük İdarelerine yapılır. Gümrük İdareleri sözkonusu mal ve eşyanın yurt 
dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır. 
 

Gümrük İdareleri, yukarıda belirtilen nedenlerle yurt dışına çıkışına izin 
verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz  mal ve eşya (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı 
fuar /sergi v.b. hariç) ile ilgili gümrük çıkış beyannamelerinin tasdikli bir örneğini, 
beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç on beş iş günü içinde firmanın beyan 
ettiği İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine gönderir. 

 
Öte yandan, Gümrük İdareleri, özel organizatör kuruluşların, ülkemizi temsilen, 

milli düzeyde iştirak sağlayacağı ticari nitelikli fuar ve sergilerde yürürlükte bulunan 
ilgili Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör kuruluşa Müsteşarlıkça verilmiş olan 
Yeterlilik Belgesi veya Geçici Yeterlilik Belgesi (Kamu ve Meslek Kuruluşları ile 
Vakıflarca organize edilen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili 
fuarın milli katılım organizasyonunun sözkonusu kuruluşça yapılmasının onaylandığını 
gösterir uygunluk yazısını ararlar.  

 
Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan talepler Müsteşarlıkça incelenip 

sonuçlandırılır. 
 

III. KISIM 
 

MÜŞTEREK HÜKÜMLER 
 

A- Gümrük Beyannamesinin İptali 
       

Madde 15- Gümrük beyannamesinin ihracatçı birliklerince onayından sonra ve 
gümrük idaresine tevdinden önce sözkonusu beyannamede yapılması talep edilen 
değişiklikler ancak, değişikliği talep edilen beyannamenin ihracatçı birliğince iptali ve 
yeni beyanname tanzimi suretiyle yapılır. 
  

B- Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar  
  
Madde 16- Fiili ihracatı müteakip, mal bedeli dövizlerin yurda getirilme süresi 

içinde ve mal bedeli dövizler tahsil edilmeden önce başvurulmak kaydıyla; 
 
a) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı cins, değer ve  

miktarda  mal  ihracı,   malların  geri  getirilmesi  veya  geri  getirileceğinin   kambiyo 
merciine taahhüt edilmesi kaydıyla durumu gösterir belgelere istinaden gümrük  
mevzuatı çerçevesinde giriş ve çıkışta ayniyeti tespit  edilmek suretiyle gümrük 
idarelerince sonuçlandırılır.  

 
b) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla satışına 

ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine   istinaden ilgili 
ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır. 

 
c) Yukarıdaki (b) bendi kapsamında yer alan taleplere konu malların  bozulabilir 

olması halinde, bu tür talepler ihracatçı birlikleri veya daha sonra ihracatçı birliklerine 
bilgi vermek üzere Müsteşarlık Yurt Dışı Teşkilatınca sonuçlandırılır. 

                              



d) Yukarıda belirtilen değişiklik taleplerinin fiili ihracatı müteakip, mal bedeli  
dövizlerin tahsilinden sonra yapılması halinde söz konusu talep Müsteşarlığın görüşü 
alınmak  suretiyle ilgili mercilerce sonuçlandırılır.  

  
e) Gümrük idarelerince sonuçlandırılan talepler: ilgili ihracatçı birliği, aracı 

banka ve  kambiyo müdürlüğüne; ihracatçı birliklerince veya Müsteşarlık Yurt Dışı 
teşkilatınca sonuçlandırılan talepler ilgili gümrük idaresi, aracı banka ve kambiyo 
müdürlüğüne bildirilir. 

 
Yukarıda belirtilen değişiklikler ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat 

kapsamında  yapılmış olması halinde ait olduğu  mevzuat hükümlerine tabidir.   
 

C- Alıcısına  Teslim  Edilemeyen  Mallar  ve  Malların  Terk Edilmesi 
        
Madde  17- Yanma,  çalınma gibi haklı ve zorunlu  nedenlerle alıcısına teslim 

edilemeyen mallar karşılığında ihracat talepleri durumu  tevsik  eden belgelere 
istinaden  Müsteşarlıkça  (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 

 
Geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen malların terk edilmesine   ilişkin 

talepler durumu tevsik eden belgelere istinaden Müsteşarlıkça (İhracat Genel 
Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 

 
Uygun görülerek sonuçlandırılan talepler, ilgili Kambiyo Müdürlüğüne ve aracı 

bankaya bildirilir.  
 
Yukarıda belirtilen hususlar ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat 

kapsamında  yapılmış olması halinde ait olduğu  mevzuat hükümlerine tabidir.        
 
D- Nisbi Aidat  

      
Madde  18- 93/4614 sayılı İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, 
Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair  Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 
nisbi aidatın tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu husus, ihracatçı  birliklerince gümrük 
beyannamesinin onaylanması sırasında aranır. 
 

E- Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler 
 
Madde 19- İhracat işlemlerinde, Gümrük idareleri gümrük beyannamesi üzerinde 

ihracatçı birliklerinin onayını ararlar. İhracatçı birliği onayı bulunmayan gümrük 
beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz. 

 
Fiili ihracatı müteakip gümrük idareleri durumu ilgili ihracatçı birliğine bildirilir. 
 

Gümrük idarelerince gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması 
halinde keyfiyet onayı veren ihracatçı birliğine, aracı bankaya, kambiyo müdürlüğüne 
ve Devlet İstatistik Enstitüsü’ne bildirilir.  
 

F- Fiili İhracatı Müteakip İhracatçı Birliklerinin Mükellefiyeti 
 



Madde 20- İhracatçı birlikleri, fiili ihracatı müteakip gümrük idarelerince bu 
durumun kendilerine bildirilmesi üzerine, keyfiyeti ilgili  bankaya bildirirler. 
 

İhracatçı birlikleri, ihracatçıların alıcılarına karşı taahhütlerini zamanında 
yerine getirmelerini sağlamak, ihraç ürünlerinin kalite ve imajını sürekli kılmak için 
gerekli önlemleri almak ve ihracatçıları her aşamada bilgilendirmek, yönlendirmek ve 
uyarmakla yükümlüdürler. 
 

G- Sair Durumlar 
      

Madde 21- İhracata ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirlenen  konular dışında 
kalan hususlar İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde Müsteşarlıkça sonuçlandırılır. 

 
IV. KISIM 

 
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ 

 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  
 
Madde  22- 14.2.1992  tarih ve 21142 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan 

İhracat Yönetmeliği,  15.8.1992 tarih ve 21316  sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan 
İhracat Yönetmeliği’nin “Kayda  Bağlı İhracat  Listesi”nde  (Ek:  2) Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına  Dair Yönetmelik,  5.1.1993  tarih  ve  21456  sayılı  Resmi  Gazete’de 
yayımlanan  İhracat  Yönetmeliği’ne Bir  Madde  İlavesi  Hakkında Yönetmelik,  
21.8.1993 tarih ve 21675 sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanan    İhracat   
Yönetmeliği’nin   Değiştirilmesine   Dair Yönetmelik ve 2.12.1995 tarih ve 22481 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği’nin Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih  
itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Geçici  Madde-  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden  önce başlamış   

işlemlere,  lehte olmaları kaydı ile  yürürlükten  kaldırılan  mevzuat hükümleri 
uygulanır. 

 
Yürürlük  

 
Madde   23- Bu  Yönetmelik  yayımı tarihinde  yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 

 
Madde  24- Bu  Yönetmelik  hükümlerini  Müsteşarlığın  bağlı olduğu Bakan 

yürütür. 
 



EK   
  
KAYDA BAĞLI İHRACAT LİSTESİ 
                     
1) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine  tabi maddelerin ihracı, 
 
2) Destekleme  ve Fiyat İstikrar  Fonu’ndan  ödeme  yapılan maddelerin ihracı, 
 
3) Ülkemizde kredi karşılığı kurulan  tesislerin  bedelinin malla geri ödenmesine 

ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat, 
 
4)  Ülkemiz  ile Rusya Fedarasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde 

ihracat, 
 
5)  Ülkemiz  ihraç ürünlerine miktar  kısıtlaması  uygulayan ülkelere yapılan 

kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı, 
 
6) Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca  ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere 

ihracat, 
 
7) 18.12.1994 tarih ve 22145 sayılı RG’de yayımlanan Bitkisel ve Hayvansal 

Ürünlerin Ekolojik Metodlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı 
haiz mallar, 

 
8)  İşlem  görmemiş  zeytinyağı ve işlem görmüş  dökme  veya varilli zeytinyağı, 
 
9) (Bu madde 24 Eylül 1996 tarih ve 22767 sayılı R.Gazete'de yayımlanan 

Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır)   
      
10)  Meyan kökü, 
 
11)  Ham lületaşı ve taslak pipo, 
 
12)  Yürürlükten kaldırılan “İhracat 88/29” sayılı  Tebliğ’de tadat edilmiş olan 

maddeler, 
 
- 84.21          Yalnız santrifüjler, 
- 85.01          Elektrik Motorları ve Jeneratörler,  
- 8502.40     Rotatif elektrik konvertörleri,   
- 85.03         85.0l ve 85.02 pozisyonundaki makinlarda 
                           kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar,    
- 85.04         Elektrik transformatörleri, statik konvertörler, 
                           (Örneğin, redresörler),  
- 85.32        Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayar 
                           yapılabilir) elektrik kondansatörleri,  
- 85.40        Elektronik lambalar, tüpler ve valfler, 
 
13) Wassenaar Düzenlemesi kapsamındaki malların ihracı, 
 
14) Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamındaki malların ihracı, 



 
15) 24 Şubat 2000 tarih ve 23974numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 

yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
16) 8 Ekim 1997 tarih ve 23134 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 

yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
(*) 17) Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ile bu 

Sözleşmeye ait Protokoller ve Değişiklikler kapsamındaki malların sadece sözkonusu 
düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı. 

 
(**) 18) 3504.00.00.00.00 Peptonlar ve bunların türevleri, tarifenin başka yerinde 

belirtilmeyen veya yeralmayan diğer proteinli maddeler ve türevleri, deri tozu (kromla 
işlenmiş olsun olmasın) 

 
19) 20 Haziran 2000 tarih ve 24085 numaralı  Resmi Gazete'de yayımlanan 

yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.(İhracat 2000/3 Sayılı Tebliğ kapsamına 
alınmıştır.) 

 
(***) 20) Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,  
 
(***) 21) Orjinal bağırsak, 
 
(***) 22) Canlı koyun, kıl keçisi, büyük baş hayvan,  
 
(****) 23) Nükleer Tedarikçiler Grubu (NTG) kapsamındaki malların ihracı 
 
(*****) 24) Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber), 
 
(*****) 25) Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış) 
 

                                                 
(*) 14 Haziran 1996 tarih ve 22666 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik 
ile değiştirilmiş ve eklenmiştir. 
 
(**) 30 Ocak 1997 tarih ve 22893 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik 
ile eklenmiştir. 
 
(***) 18 Şubat 1998 tarih ve 23262 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik 
ile  eklenmiştir. 
 
 
(****) 6 Eylül 1998 tarih ve 23455 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik 
ile  eklenmiştir. 
 
(*****) 1 Kasım 2002 tarih ve 24923 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 
yönetmelik ile  eklenmiştir. 
 
 



İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve 
Değerlendirme 96/1) 

 
R.G.Tarihi: 6 Ocak 1996 
R.G.Numarası: 22515 
 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: 
 

Madde 1- 14 Şubat 1992 tarih ve 21142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 
İhracat Yönetmeliği’nin 19’ncu maddesi uyarınca yürürlükte olan İhracatçı Belgesi 
uygulamasının 15.1.1996 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması 
kararlaştırılmıştır. 

 
Madde 2- Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; ihracat faaliyetleri 

“Gümrük Beyannamesi” ve “Tek Vergi Numarası” çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 
 
Madde 3- 15.1.1996 tarihinden itibaren ihracatçılara ve ihracata ait her türlü bilgi 

“Gümrük Beyannamesi” ve “Tek Vergi Numarası” esas alınmak suretiyle takip 
edilecektir. Bu nedenle İhracatçı Belgesi almış olan tüm firma ve kuruluşların; “Tek 
Vergi Numarası” ile “İhracatçı Belgesi Numarası”nı en geç 30.6.1996 tarihine kadar 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.  

 
Madde 4- 14 Şubat 1992 tarih ve 21142 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan İhracat 92/2 sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Madde 5- Bu Tebliğ 15.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 



İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat  96/31) 
 

R.G.Tarihi: 19 Eylül 1996 
R.G.Numarası: 22762 
 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: 

 
Madde 1- 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 4 üncü 

maddesi uyarınca; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış 
veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan mallar, bu Tebliğ’in 
Ek’inde yer alan listede sıralanmıştır. 

 
Madde 2- 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı 

Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin İhracat 96/2 Sayılı Tebliğ, bu Tebliğin 
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK:1 
 

İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ : 
 

MADDE  YASAL DAYANAK 
 
1- Kültür ve tabiat varlıkları  21.7.1983  tarih ve 2863 sayılı  
(Eski eserler)  Kültür ve Tabiat Varlıklarını  
 Koruma Kanunu   
 
2- Hint keneviri  24.6.1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu  
 Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun   
 
3- Tütün tohumu ve fidesi  9.5.1969 tarih ve 1177 sayılı    
 Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu   
 
4- Tiftik keçisi   7.6.1926 tarih ve 904 sayılı Islahı    
 Hayvanat Kanunu  
 
5- İhracı izne bağlı mallar listesinde  13.4.1990 tarih ve 20491 sayılı  
yer alan türler hariç bütün av ve  RG.’de yayımlanan 8.3.1990  
yaban hayvanları (canlı ve cansız  tarih ve 90/234 sayılı Bakanlar  
olarak ve tanınabilir en küçük  Kurulu Kararı   
parçaları ile bunlardan mamul  
konfeksiyon)   
 
6- Ceviz, dut, kiraz, armut, erik,  11.5.1974 tarih ve 14883 sayılı  
porsuk, dışbudak, karaağaç ve RG’de yayımlanan 24.4.1974   
ıhlamur adlı ağaç türlerinin  tarih ve 7/8186 sayılı Bakanlar  
kütük, tomruk, kereste, kalas  Kurulu Kararı   
ve taslak olarak ihracı  
 
7- Ozon Tabakasının Korunmasına  6.6.1990 tarih ve 3655 ve 3656  
Dair Viyana Sözleşmesi ile bu  sayılı Kanunlarla uygun bulunan     
sözleşmeye ait protokoller ve  ve 8.9.1990 tarih ve 20629 sayılı  
değişiklikler kapsamındaki ihracat  RG’de yayımlanan 1.8.1990 tarih ve  
 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  
 onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına  
 Dair Viyana Sözleşmesi ile Ozon Tabakasını  
 İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü,  
 27.9.1994 tarih ve 4042 sayılı Kanunla uygun  
 bulunan ve 28.12.1994 tarih ve 22155 sayılı  
 RG’de yayımlanan 8.11.1994 tarih ve 94/6214  
 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan Ozon  
 Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal  
 Protokolü Değişikliği (Londra Değişikliği)   
 
8- İhracatı yasak olan doğal çiçek  22.12.1995 tarih ve 95/7623  
soğanları  sayılı İhracat Rejimi Kararı   
 
9- Odun ve odun kömürü  22.12.1995 tarih ve 95/7623      
 sayılı İhracat Rejimi Kararı   
 
10- Sığla (liquidambar orientalis)  22.12.1995 tarih ve 95/7623     
 sayılı İhracat Rejimi Kararı   
 
11- Yalankoz (pterocarya carpinifolia)  22.12.1995 tarih ve 95/7623     
 sayılı İhracat Rejimi Kararı   
 



12- Datça hurması (Phoenix the  22.12.1995 tarih ve 95/7623     
ophrasti crenter)  sayılı İhracat Rejimi Kararı   
 
(*) 13- Zeytin, incir, fındık, antep fıstığı 22.12.1995 tarih ve 95/7623  
asma (sultani çekirdeksiz) fidanları sayılı İhracat Rejimi Kararı   
 
14- 22 Şubat 2000 tarih ve 23972 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2000/3 Sayılı Tebliğ ile 
yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
(**) 15- Salep  22/12/1995 tarihli ve 95/7623  
(toz, tablet ve her türlü formda) sayılı İhracat Rejimi Kararı  
 
 
 
 

                                                 
(*) 5 Şubat 1998 tarih ve 23249 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan  (İhracat   98/1) 
Sayılı Tebliğ  ile değiştirilmiştir. 
 
(**) 19 Temmuz 1998 tarih ve 23407 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan  (İhracat   
98/16) Sayılı Tebliğ  ile eklenmiştir. 



EK : 2 
 

İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ 
 

MADDE  İZNİ VEREN  YASAL      
 KURUM  DAYANAK 
 
1- Harp, silah ve mühimmatı  Milli Savunma  3.1.1940 tarih ve 3763  
(Spor ve av tüfekleri hariç)  Bakanlığı   sayılı Türkiye’de Harp     
Silahı ve Mühimmatı Yapan  
Hususi Sanayi Müesseselerinin  
Kontrolü Hakkında Kanun   
 
2- Afyon ve haşhaş   Sağlık   12.6.1933 tarih ve 2313   
kellesi    Bakanlığı  sayılı Uyuşturucu Maddelerin  
      Murakabesi Hakkında Kanun    
 
3- Uyuşturucu maddeler ve Sağlık  24.6.1933 tarih ve 2313 sayılı 
1972 tarihli Protokolle   Bakanlığı  Uyuşturucu Maddelerin 
değiştirilen 1961 tarihli    Murakabesi Hakkında Kanun  
Uyuşturucu Maddeler Tek    ve 1972 tarihli Protokolle 
Sözleşmesi,1971 tarihli     değiştirilen 1961 tarihli  
Psikotrop Maddelere İlişkin     Uyuşturucu Maddeler Tek  
Sözleşme ve 1988 tarihli     Sözleşmesi, 1971 tarihli  
Uyuşturucu ve Psikotrop    Psikotrop Maddelere  
MaddelerinYasadışı Trafiğinin   İlişkin Sözleşme ve 1988 
Önlenmesine İlişkin Birleşmiş   tarihli Uyuşturucu ve  
Milletler Sözleşmesi    Psikotrop Maddelerin  
kapsamındaki mallar     Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin  

Birleşmiş Milletler  Sözleşmesi   
 
4- Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi  Çevre   15.5.1994 tarih ve 21935 
Taşınımının ve Bertarafının  Bakanlığı sayılı RG’de yayımlanan 
Kontrolüne İlişkin Basel     7.3.1994 tarih ve 94/5419  
Sözleşmesi Kapsamındaki     sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
mallar   ile onaylanmış Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi 

Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin 
Basel Sözleşmesi   

 
5- Yaban domuzu, kurt, çakal,  Orman   13.4.1990 tarih ve 20491  
tilki, sansar, porsuk ile   Bakanlığı  sayılı RG’de yayımlanan 
yılanlar, kaplumbağa ve     8.3.1990 tarih ve 90/234  
kertenkelelerin canlı ve     sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
cansız halde ve bunların  
tanınabilir parçaları ile  
bunlardan mamul konfeksiyon   
 
6- Gübreler (Kimyevi gübreler  Tarım ve  13.1.1965 tarih ve 11905 
hariç)    Köyişleri sayılı RG’de yayımlanan 
    Bakanlığı  19.12.1964 tarih ve 6/4090   
      sayılı Bakanlar Kurulu Kararı   
      ile 27.12.1924 tarih ve 2/1771  
      sayılı Bakanlar Kurulu Kararı   
 
7- Tohumlar     Tarım ve  21.8.1963 tarih ve 308   
(Orman ağacı tohumları  Köyişleri  sayılı Tohumlukların Tescil,   
hariç)    Bakanlığı  Kontrol ve Sertifikasyonu    
      Hakkında Kanun   
 



MADDE    İZNİ VEREN  YASAL     
    KURUM  DAYANAK 
 
8- Su ürünlerinden su ürünleri  Tarım ve 22.3.1971 tarih ve 1380 
avcılığını düzenleyen esaslar Köyişleri  sayılı Su Ürünleri Kanunu 
çerçevesinde avlanması   Bakanlığı   
yasak olan cins ve nitelikteki  
su ürünleri (sülükler dahil)     
 
9- Yarış atları    Tarım ve 7.6.1926 tarih ve 
    Köyişleri  904 sayılı Islahı Hayvanat  
    Bakanlığı  Kanunu  
 
10- Yem Kanunu kapsamına  Tarım ve 29.5.1973 tarih ve 1734  
giren yemler    Köyişleri  sayılı Yem Kanunu 
    Bakanlığı    
 
11- Zirai mücadele ilaç ve aletleri  Tarım ve 15.5.1957 tarih ve 6968    
    Köyişleri  sayılı Zirai Mücadele ve    
    Bakanlığı  Zirai Karantina Kanunu   
 
12- Veteriner ilaçları   Tarım ve 1262 sayılı İspençiyarı ve    
    Köyişleri  Tıbbi Müstahzarlar Kanununa  
    Bakanlığı  Yeniden Bazı Hükümler İlavesine  
      Dair 3490 sayılı Kanun    
 
13- İhracat amacıyla doğadan  Tarım ve 22.12.1995 tarih ve   
elde edilmesi kontenjanla   Köyişleri  95/7623 sayılı  
veya başka herhangi bir  Bakanlığı  İhracat Rejim Kararı 
kayıtla sınırlandırılan doğal  
çiçek soğanları  
  
14- Damızlık büyük ve küçük  Tarım ve 22.12.1995 tarih ve  
baş hayvan    Köyişleri  95/7623 sayılı  
    Bakanlığı  İhracat Rejim Kararı   
 
15- Şeker    T.Şeker Fab.   22.6.1956 tarihli ve 6747    
    Gen.Müd. sayılı Şeker Kanunu   
 
16- 2000/3 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
(*) 17- Doğa mantarı  Tarım ve 22.12.1995 tarih ve  
(Sadece Avrupa Birliği üyesi Köyişleri  95/7623 sayılı  
 ülkelere yönelikihracat için) Bakanlığı İhracat Rejim  
  Kararı   
 
(**) 18- Avustralya Grubu    Dış Ticaret    22/12/1995 tarih ve  
İhracat Denetim Listesinde    Müsteşarlığı    95/762 sayılı                  
yer alan maddelerin ihracatı  İhracat Genel İhracat Rejimi     
    Müdürlüğü Kararı  
 

                                                 
(*) 8 Kasım 2002 tarih ve 24930 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan  (İhracat 
2002/9) Sayılı Tebliğ  ile eklenmiştir. 
 
(**)26 Haziran 2000 tarih ve 24091 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan  (İhracat 
2000/11) Sayılı Tebliğ  ile eklenmiştir. 
 



MADDE    İZNİ VEREN   YASAL    
    KURUM   DAYANAK 
 
(*) 19- Nesli Tehlike Altında   - Tarım ve Köyişleri  20.6.1996 tarih ve 
OlanYabani Hayvan ve Bitki Bakanlığı    22672 sayılı Resmi 
Türlerinin Uluslararası  (I-A, II-A, III-A   Gazete'de  
Ticaretine İlişkin Sözleşme sayılı liste için)  yayımlanan 
Eki Listelerde Yer Alan Türler     27.4.1996 tarih ve   
ve Türlere Ait    - Orman Bakanlığı  96/8125 sayılı  
Örnekler (I-B, II-B, III-B   Bakanlar Kurulu   sayılı liste için)   
Kararı ile onaylanan      Nesli Tehlike Altında   
    - Çevre Bakanlığı  Olan Yabani     
    (I-C, II-C, III-C  Hayvan ve Bitki    
    sayılı liste için)  Türlerinin Uluslararası 
        Ticaretine İlişkin    
       CITES Sözleşmesi 
 
(**) 20- Canlı Orkinos  Tarım ve Köyişleri  22/12/1995 tarih ve   
    Bakanlığı  95/7623 sayılı 
        İhracat Rejim Kararı  
 
  
  
 
 
  
  
 

                                                 
(*) 21 Nisan 2002 tarih ve 24733 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan  (İhracat 
2002/3) Sayılı Tebliğ  ile eklenmiştir. 
 
(**) 7 Ağustos 2002 tarih ve 24839 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan  (İhracat 
2002/7) Sayılı Tebliğ  ile eklenmiştir.  



Bağlı Muamele veya Takas Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ 
(İhracat 96/3) 

 
R.G.Tarihi: 6 Ocak 1996 
R.G.Numarası: 22515 
 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: 
 

Madde 1- 22.12.1996 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü 
maddesinin (d) bendine istinaden, bağlı muamele veya takas yoluyla yapılacak 
ihracatın usul ve  esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 
Madde  2- Bağlı muamele veya takas talepleri, yabancı firma veya firmalar ile 

yapılan bağlı muamele veya takas anlaşması ve ilişikteki “Bağlı Muamele Veya Takas 
Başvuru Formu”ndan altı nüsha eklenmek suretiyle bir müracaat yazısı ile birlikte  üye 
olunan veya bulunulan bölgedeki ihracatçı birliklerine yapılır. 

 
Bağlı muamele veya takas anlaşmasının; ithal ve ihraç edilecek malların  cinsi, 

standardı, kalitesi, teslim şekli, teslim yeri, birim ithal ve ihraç fiyatları,  değer tutarları 
ve anlaşmanın geçerlilik süresini içermesi gereklidir.  

 
Madde   3- Bağlı muamele veya takas konusu karşılıklı ödemelerin mal  veya 

kısmen nakit ve/veya ölçülebilir olması kaydıyla hizmet ile ödenmesi mümkün 
bulunmaktadır.  

 
Bağlı muamele veya takas konusu ihracat ve ithalat bedellerinin mahsup ve 

transfer işlemleri, Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde işleme aracılık eden bankalarca 
sonuçlandırılır. 

 
Ancak, bağlı muamele veya takasa konu karşılıklı ödeme yükümlülüklerinin  

yukarıdaki  fıkra hükümleri çerçevesinde  eşit olması esastır. 
 
Madde 4- Bağlı muamele veya takas izinlerinin süresi,  6 ayı aşmamak  kaydıyla 

firmanın yaptığı anlaşmada yer alan süre kadardır. Bu süre, bitiminden  önce 
başvurulmak kaydıyla izni veren merci tarafından iki yıla kadar uzatılabilir.  İki yılı 
aşan süre uzatım talepleri, ithalat taahhüdününde noksanlık bulunması halinde Gümrük 
Müsteşarlığı’nın görüşü alınarak Müsteşarlıkça, ihracat taahhüdünde ise Müsteşarlığın 
görüşü alınarak ilgili ihracatçı birliğince sonuçlandırılır. 

 
Madde 5- Bağlı muamele veya takas iznini müteakiben işlemler,  yürürlükteki 

ithalat ve ihracat rejimleri çerçevesinde yürütülür. 
 
Madde  6- Bağlı muamele veya takas konusu işlemlerin tek bir aracı  banka  

tarafından yapılması esastır.  Ancak, bağlı  muamele veya  takas  izni  verildikten sonra  
fiili  ithalat  ve  ihracat işlemleri başlamamış ise, izni veren mercie bildirilmek suretiyle  
aracı banka değişikliği yapılabilir. 

 



Madde 7- Bağlı muamele veya takas işlemlerinde anlaşmada yer alan  
hususlardaki değişiklik talepleri,  akit tarafların  yazılı mutabakatı   olması   şartıyla   
izni  veren   merci   tarafından sonuçlandırılır. 

 
Madde 8- İhracat ve ithalat işlemleri,  ihracat ve ithalatta alınan her türlü 

gümrük, vergi, resim ve harçlar ile fonlara tabi olarak yapılır.İhracatın desteklenmesine 
ilişkin mevzuat ile bağlı muamele  veya takas  konusu  mal  ve nakit ödemelerine  
ilişkin  diğer  mevzuat hükümleri saklıdır. 

 
Madde  9- Bağlı muamele veya takasa ilişkin olarak  yukarıda belirtilenler   

dışında kalan hususlar, ihracatçı birlikleri tarafından, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın   
(İhracat   Genel Müdürlüğü) görüşü alınmak suretiyle sonuçlandırılır.  

 
Madde  10- 14.2.1992 tarih ve 21142 sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanan  Bağlı  

Muamele  Yoluyla  Yapılacak  İhracata  İlişkin İhracat  92/7  sayılı Tebliğ,  işbu 
Tebliğ’in  yürürlüğe  girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Madde 11- Bu Tebliğ 15.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAĞLI MUAMELE VEYA TAKAS BAŞVURU FORMU 
 

1- Talep Sahibi Firmanın 
 a) Ünvanı    :                            
 b) Adresi    :                            
 c) Telefon No    :                        
 d) Telefaks No   :                       
 e) Vergi No               :                    
 
2- Yurt Dışındaki Firma veya Firmaların 
     a) Ünvanı     :                            
     b) Adresi     :                            
  
3- İhraç Edilecek Malın 
 a) Cinsi    :                              
 b) G.T.İ.P.    :                          
 c) Tipi, Kalitesi ve Standardı  :       
 d) Üretim Yılı ve Menşei  :            
 e) Ambalaj Şekli   :                     
 f) Miktarı    :                           
 g) FOB Kıymeti   :                       
 h) CIF Kıymeti   :                       
 
4- İthal Edilecek Malın  
 a) Cinsi    :                             
 b) G.T.İ.P.    :                          
 c) Tipi, Kalitesi ve Standardı :       
 d) Üretim Yılı ve Menşei  :             
 e) Ambalaj Şekli   :                    
 f) Miktarı    :                           
 g) FOB Kıymeti   :                        
 h) CIF Kıymeti   :                      
 
5- İhraç ve İthal Edilecek Malların Değerlerinin Farklı Olması Halinde  
   Aradaki Farkın Ne Şekilde Ödeneceği 
  
a) Hizmet (  )  b) Teknoloji Transferi (  )    c) Döviz  (  ) 
 
6- Sözleşme Süresi    :                        
 
7- Aracı Banka    :                            
 
8- Giriş Gümrüğü    :                          
 
9- Çıkış Gümrüğü    :                          
  
10- Kambiyo Müdürlüğü   :               

Firma                           
             (Kaşe ve İmza)  



Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ İhracat (96/4) 
 

R.G.Tarihi: 6 Ocak 1996 
R.G.Numarası: 22515 
 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: 

 
Madde  1- 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü 

maddesinin (k) bendi uyarınca  “Dış  Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilmesi, geri 
alınması ve Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin sorumlulukları aşağıdaki    şekilde 
belirlenmiştir. 

 
Madde 2- Ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamı en az  20 milyar  TL  olan  

ve  bir  önceki  takvim  yılında  gümrük beyannamesi bazında; 
 
a) FOB 100 milyon ABD Doları veya eş değerdeki fiili ihracatı  gerçekleştiren  

(transit veya bedelsiz  ihracat  hariç) anonim şirketlere, 
 
b) FOB 75 milyon ABD Doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren 

(transit ve bedelsiz ihracat hariç) ve bu tutarın en az % 50’si aynı  mal  grubunu  (Ek:1) 
kapsayan anonim şirketlere, 

 
c) Aynı mal grubunu kapsamak şartıyla  (Ek: 1) FOB 50 milyon ABD Doları 

veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit  ve  bedelsiz ihracat hariç) 
anonim şirketlere, 

 
her  yılın Mart ayının son gününe kadar başvurmak kaydıyla  “Dış Ticaret 

Sermaye Şirketi” statüsü verilebilir. 
 
Yürürlükteki Dış Ticaret Semaye Şirketleri listesinde yer almayan firmaların, 

talepleri halinde, başvuru tarihleri itibariyle on iki ay geriye gitmek suretiyle yapılacak 
inceleme sonucunda yukarıdaki şartları yerine getirdiklerinin belirlenmesi durumunda; 
bu firmalar da yürülükteki Dış Ticaret Semaye Şirketleri listesi kapsamına alınabilirler. 

  
Yukarıdaki  şartları  haiz  bulunan  firmaların  Dış  Ticaret Sermaye  Şirketi  

statüsü  alabilmeleri  için  ilişikteki  (Ek:2) müracaat  formunu  doldurarak,  formda  
belirtilen  belgeler  ile birlikte  Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İhracat  Genel  
Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 
Madde 3- Yapılan incelemeler sonucunda gerekli şartları haiz olduğu belirlenen 

firmalara “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilerek bu firmaların listesi Resmi 
Gazete’de yayımlanır. 

 
Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü,  yayımlandığı  tarihten itibaren müteakip 

yıla ait Dış Ticaret Sermaye Şirketleri listesi yayımlanıncaya kadar geçerlidir.  
  
Madde 4- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin İhraç ürünlerimizin tanıtılması, 

çeşitlendirilmesi, pazar   paylarının  arttırılması  ve  yeni  pazarlara   girilmesi amacıyla 
Devlet Yardımlarından öncelikle yararlanmaları sağlanır. 



 
Madde  5- Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketleri,   kendi  adlarına yaptıkları ve 

adlarına faturası kesilen ve kendilerine  teslimatı yapılan malların ihracı halinde 
ihracat,  kambiyo ve ilgili  sair mevzuat yönünden münhasıran sorumludurlar.  Ancak,  
ihracata konu olan   malın  üretimi  veya  temini  hususunda   düzenlenen   tüm 
belgelerden,  Dış  Ticaret Sermaye Şirketlerinin yazılı  sözleşme ile akit tarafı olan 
imalatçı veya tedarikçiler sorumludurlar. 

 
Madde  6- 29.4.1994  tarih  ve 21919 sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanan Dış 

Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin İhracat 94/4 sayılı Tebliğ ile 3.9.1994 tarih ve 
22040 sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanan İhracat 94/9  sayılı  Tebliğ, bu  Tebliğ’in  
yürürlüğe girdiği  tarih  itibariyle  yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Madde 7- Bu Tebliğ 15.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 



EK-1 
 
ÜRETİM DALI  G.T.İ.P.(FASIL) 
 
1 -TARIM İLE BALIK VE BALIK ÜRÜNLERİ 01 - 24 
  
(-Mannitol                        29.05.43                                              
 
-Sorbitol   29.05.44      
 
-Uçucu yağlar                                                     33.01         
 
-Albüminoid Maddeler, Değişikliğe Uğramış 35.01-35.05   
Nişasta Esaslı Ürünler, Tutkallar  
 
-Muhtelif kimyasal Maddeleri İçeren, Tarifenin        38.09.10 
Başka Yerinde Yer Almayan Veya Belirtilmeyen  
Diğer Ürünler ve Müstahzarlar               
 
-Sorbitol(29.05.44 Alt Pozisyonunda Belirtilen 38.23.60  
Sorbitol Hariç)          
  
-Sığırların ve Atların Ham Derileri                 41.01-41.03                
 
-Ham Postlar                                             43.01 
  
-Ham İpek ve ipek Döküntüleri                     50.01-50.03       
 
-Yün ve Yapağı                             51.01-51.03                 
 
-Karde Edilmemiş Pamuk, Pamuk Döküntüleri   52.01-52.03     
  ve Karde Edilmiş Pamuk     
 
-Keten                                                        53.01                                  
 
-Kendir                                                            53.02)      
  
2- DERİ, KÖSELE VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA  41 - 43 
İLE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE      50 - 67 
BUNLARDAN MAMUL EŞYA  
(TARIM GRUBUNDA YER ALANLAR HARİÇ)  
       
3- ADİ  METALLER VE MAMULLERİ                                72 - 83 
 
4- MİNERAL MADDELER VE                                              25 - 40 
DİĞER SANAYİ MAMULLERİ                                          44 - 49     
(TARIM GRUBUNDA YER ALANLAR HARİÇ)             68 - 71 
                                                                    84 - 99 



EK-2 
 

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ MÜRACAAT FORMU 
 
 
Şirketin; 
 
  a) Ünvanı   :                     
  b) Adresi   :                     
  c)  Telefon No  :                 
  d) Telefaks No  :                
 e) Ödenmiş Sermayesi :         
 f) İhtiyatları  :                
  g) Vergi No             :           
  h) Bir Önceki Takvim Yılında veya Başvuru Tarihinden  
  12 Ay Geriye Doğru Olan Bölümde Yapılan Toplam  
  Fiili İhracatı (FOB $) :                  
  ı) Bilgi Almak Üzere Temas Kurulabilecek Yetkilileri 
 
       Adı Soyadı               Ünvanı              Tel. No. 
      
 
 
                                                       
                                     Şirket 
                               (Kaşe ve İmza) 
 
 
 
Ekler: 
 
  1-Şirketin  Ana Sözleşmesi (İlgili Ticaret  Sicili  Gazetesi’nin  
 aslı  veya  noterce,  Ticaret  Sicil  Memurluğunca  ya  da  bağlı  
 bulunulan Odaca onaylı sureti) 
 
 2- İmza Sirküleri       
 
 3- En  Son  Hesap  Yılına Ait Vergi Dairesince  Tasdikli  Bilanço  
 (Yeni Kurulmuş Firmalar İçin Kuruluş Bilançosu) 
 
 4- Yurt İçi ve Yurt Dışı Bürolara İlişkin Bilgiler 
 
 5- Şirketin Ürünlerini Pazarladığı İmalatçı Firmaların Listesi 
 
 6- Formun “h” Maddesine Göre; 
    - İhracatın gümrük beyannamesi Bazında Dökümü    
    - Mal Grubu (Ek: 1) Bazında İhracat Değerleri   
    - İhracatın Yapıldığı Ülkeler ve İhracat Değerleri    



Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar 
 

R.G.Tarihi:  8 Haziran 2002 
R.G.Numarası: 24779 
 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:  
 

MADDE 1- 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 ncü maddesinin (k) bendi 
uyarınca yürürlüğe konulan "İhracat 96/4" sayılı Tebliğ'de belirtilen kriterler dikkate 
alınarak 'Dış Ticaret Sermaye Şirketi' statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre 
aşağıda belirtilmiştir. 

 
1  AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA A.Ş. 
 Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No: 15-17 Kat: 1-2 80090  
 Taksim/İstanbul 
 Tel : (212)2519200   
 Fax : (212)2921366 
 
2  ATAKS TEKSTİL DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Merter, Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Yıldırım Sok. No: 4 
 Güngören/İstanbul 
 Tel : (212)5536700   
 Fax : (212)5536596 
 
3  BAŞKAN GIDA SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 
 Mürsel Uluç Mah. Türkkoop Sitesi B/2 Blok K: 2 D: 2  
 Dikmen/Ankara 
 Tel : (312)4905180   
 Fax : (312)4905280 
 
4  BEYPA DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 
 Evren Oto Sanayi Sitesi Yanı E-6 Yanyolu No: 6 34850  
 Esenyurt-İstanbul 
 Tel : (212)6721746   
 Fax : (212)6721749 
 
5  BİLKONT DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 
 M.Akif Bey Cad. Camcıoğlu Sok. No: 3/2 Keresteciler Sitesi 
 Merter/İstanbul 
 Tel : (212)6371250   
 Fax : (212)6370566 
 
6  BORUSAN İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş. 
 Meclisi Mebusan Cad. No: 103 80040  
 Salıpazarı/İstanbul 
 Tel : (212)2513410   
 Fax : (212)2493722 
 
7  BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 



 Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cad. No: 27 16372  
 Bursa 
 Tel : (224)2192500   
 Fax : (224)2192502 
 
8  BSH PROFİLO ELEKTRİKLİ GEREÇLER SANAYİ A.Ş. 
 Cemal Sahir Sok. No: 26-28 80470  
 Mecidiyeköy/İstanbul 
 Tel : (212)2743300   
 Fax : (212)2164938 
 
9  CAM PAZARLAMA A.Ş. 
 İstiklal Cad. No: 314 80050  
 Beyoğlu/İstanbul 
 Tel : (212)2526163   
 Fax : (212)2524749 
 
10  ÇEBİ METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 Barbaros Bulvarı No: 29 Kat: 4 80690  
 Beşiktaş/İstanbul 
 Tel : (212)2367576   
 Fax : (212)2365070 
 
11  ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Kemeraltı Cad. No: 24/5 Karaköy Ticaret Merkezi  
 Karaköy/İstanbul 
 Tel : (212)2520100   
 Fax : (212)2493668 
 
12  DİLER DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Tersane Cad. Diler Han No: 46/48 80000  
 Karaköy/İstanbul 
 Tel : (212)2536630   
 Fax : (212)2540187 
 
13  EGS EGE GİYİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Şair Eşref Bulvarı Tuzcuoğlu İş Merkezi No: 48/6  
 Montrö/İzmir 
 Tel : (232)4833156   
 Fax : (232)4417720 
 
14  EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Büyükdere Cad. No: 193 80640  
 Levent/İstanbul 
 Tel : (212)3399000   
 Fax : (212)3241642 
 
15  EKOTEN BOYA, APRE, TERBİYE TEKSTİL SAN. YATIRIM VE  
 ORGANİZASYON A.Ş. 
 Orman Fındığı Arkası Fetrek Çayı Mevki  



 Torbalı/İzmir 
 Tel : (232)8531333   
 Fax : (232)8531319 
 
16  ETSUN ENTEGRE TARIM ÜR. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 Selanik Cad. No: 82/1  
 Kızılay/Ankara 
 Tel : (312)4181020    
 Fax : (312)4181626 
 
17  EXSA EXPORT SAN.MAM.SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş. 
 Atatürk Cad. Sabancı İş Merkezi No: 1 Kat: 6-7-8 01060  
 Adana 
 Tel : (322)3631646   
 Fax : (322)3631644 
 
18  GİSAD DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Fatih Caddesi Kasım Sokak No: 29 Kat: 3 34010  
 Merter/İstanbul 
 Tel : (212)6442055   
 Fax : (212)5568238 
 
19  GSD DIŞ TİCARET A.Ş. 
 İnönü Cad. Aydınevler Mah. Gökçe Sok. No: 14  
 Küçükyalı/İstanbul 
 Tel : (216)4899750   
 Fax : (216)4899791 
 
20  GÜNEY SANAYİ VE TİCARET İŞLETMELERİ A.Ş. 
 Döşeme Mah. 01322  
 Adana 
 Tel : (322)4351275   
 Fax : (322)4355517 
 
21  HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL END.A.Ş. 
 Bahriye Cad. No: 199 80370  
 Kasımpaşa/İstanbul 
 Tel : (212)2546800  
 Fax : (212)2539687 
 
22  HEDEF KONFEKSİYON VE TEKSTİL DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Fatih Cad. Alaybey Sok. No: 9 Kat: 1 34010  
 Merter/İstanbul 
 Tel : (212)5397532  
 Fax : (212)5397432 
 
23  İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN.A.Ş. 
 Mahmutbey Cad. Halkalı Yolu Üzeri 34540  
 Bağcılar/İstanbul 
 Tel : (212)5504772  



 Fax : (212)5502024 
 
24  İSTANBUL GIDA DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Davutpaşa Cad. No: 20  
 Topkapı/İstanbul 
 Tel : (212)5679800  
 Fax : (212)5671569 
 
25  İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 
 Şair Eşref Bulvarı No: 23 35210  
 İzmir 
 Tel : (232)4415050  
 Fax : (232)4415666 
 
26  KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Tersane Cad. Bakır Sok. Assan Han No: 19 80000  
 Karaköy/İstanbul 
 Tel : (212)2564970  
 Fax : (212)2555738 
 
27  KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 3 34840  
 Avcılar/İstanbul 
 Tel : (212)4220080  
 Fax : (212)4220333 
 
28  KÜÇÜKÇALIK İTHALAT İHRACAT A.Ş. 
 Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesonu  
 İnegöl 
 Tel : (224)7148085  
 Fax : (224)7148257 
 
29  MAN KAMYON VE OTOBÜS SANAYİ A.Ş. 
 Esenboğa Havaalanı Yolu 22. Km 06105  
 Ankara 
 Tel : (312)3980220  
 Fax : (312)3980490 
 
30  MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 Köprübaşı Mevkii, İzmir Asfaltı Üzeri No: 146 20300  
 Sarayköy/Denizli 
 Tel : (258)4291212  
 Fax : (258)4291230 
 
31  MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. 
 Davutpaşa Cad. Askeri Fırın Yolu No: 2 34022  
 Topkapı/İstanbul 
 Tel : (212)4823500  
 Fax : (212)4823582 
 



32  OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. 
 Emirhan Cad. Barbaros Plaza C Blok No: 145 Kat: 6 80700    
 Beşiktaş/İstanbul 
 Tel : (212)3264444  
 Fax : (212)3264438 
 
33  PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 
 P.K. 12 35801          
 Aliağa/İzmir 
 Tel : (232)6161240  
 Fax : (232)6161439 
 
34  PRO-EKS DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Cemal Sahir Sok. No: 26-28 80470  
 Mecidiyeköy/İstanbul 
 Tel : (212)2743300  
 Fax : (212)2133426 
 
35  RAM DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Büyükdere Cad. No: 101 80310  
 Mecidiyeköy/İstanbul 
 Tel : (212)2751800  
 Fax : (212)2746214 
 
36  SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC.A.Ş. 
 Okçumusa Cad. No: 1 Sarkuysan İş Merkezi  
 Şişhane/İstanbul 
 Tel : (212)2526000  
 Fax : (212)2935848 
 
37  TEMA DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Görece Köyü Gülçırpı Mevkii No: 575 35470  
 Menderes-İzmir 
 Tel : (232)7811072  
 Fax : (232)7811098 
 
38  TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 
 Büyükdere Cad. No: 145 Kat: 4/5 80300  
 Levent/İSTANBUL 
 Tel : (212)2753390  
 Fax : (212)2752497 
 
39  TRİSAD DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. 
 Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Ladin Sok. No: 5 Kat: 3  
 Merter-İstanbul 
 Tel : (212)5057600  
 Fax : (212)5057601 
 
40  VESTEL DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Organize Sanayi Bölgesi 45030  



 Manisa 
 Tel : (236)2330131  
 Fax : (236)2335147 
 
41  VOLKSWAGEN ELEKTRİK SİSTEMLERİ A.Ş. 
 Organize Sanayi Bölgesi P.K. 48 59501  
 Çerkezköy/Tekirdağ 
 Tel : (282)7581420  
 Fax : (282)7581444 
 
42  YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 10/1 Kat: 3-4-5-7  
 İzmir 
 Tel : (232)4890121  
 Fax : (232)4256667 
 
43  YEŞİM SATIŞ MAĞ. VE TEKSTİL FABRİKALARI A.Ş. 
 Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 23 16140  
 Bursa 
 Tel : (224)2432350  
 Fax : (224)2431368 
 
44  BORU İHR.İTH. VE PAZARLAMA A.Ş. 
 Rıhtım Cad. No: 44 81320  
 Kadıköy-İstanbul 
 Tel : (216)4181000  
 Fax : (216)3382670 
 
45  ZORLU DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 3 34840  
 Avcılar/İstanbul 
 Tel : (212)4220080   
 Fax : (212)4220333 
 
(*) 46 EVYAP INTERNATIONAL DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Ayazağa Cendere Yolu No: 10  
 Levent/İstanbul 
 Tel : (212)2892300   
 Fax : (212)2892340 
 
(*) 47 DENİZLİ TEKSTİL DIŞ TİCARET A.Ş. 
 Saraylar Mah. Saltak Cad. Babiroğlu Apt. No:49/2  
 Denizli 
 Tel: (258) 2655816   
 Fax: (258) 2655237 
 

MADDE 2- 12/5/2001 tarihli ve 24400 sayılı Resmi Gazete'de, 1/6/2001 tarihli 
ve 24419 sayılı Resmi Gazete'de, 20/2/2002 tarihli ve 24677 sayılı Resmi Gazete'de ve 

                                                 
(*) 20 Haziran 2002 tarih ve 24791 numaralı R.G.’de yayımlanan Karar ile eklenmiştir. 



19/3/2002 tarihli ve 24700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye 
Şirketlerine İlişkin Kararlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu 

Bakan yürütür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 



Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 96/39) 
 

R.G.Tarihi: 26 Aralık 1996 
R.G.Numarası: 22829 
 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: 

 
Madde 1- 22.12.1995 tarih ve  95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü 

maddesinin (k) bendine istinaden, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) 
ihracat sektörü içinde bir organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına 
yönlendirilmesi amacıyla; ihracat ve ilgilili konularda (finansman, tedarik, nakliye, 
sigorta, gümrükleme v.b.) hizmet sağlayarak, dış ticarette uzmanlaşmalarını ve bu 
suretle daha etkin faaliyet göstermelerini teminen kurulan şirketlere, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nca “Sektörel  Dış Ticaret Şirketi (SDŞ)  Statüsü" verilmesi, geri alınması 
ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

  
(*) Madde 2- a) Normal yörelerde, yalnız aynı sektörden oluşan Sektörel Dış 

Ticaret Şirketlerinin;  
 
i- 1-200 arasında işçi istihdam eden,  
 
ii- aynı üretim dalında (Ek:1) faaliyette bulunan, 
 
iii-  asgari 10 küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin bir araya gelmesiyle, 
 
iv- en az 10 (on) milyar TL ödenmiş sermayeli anonim şirket olarak, 
kurulması gerekmektedir. 
 
b) Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, aynı veya farklı sektörlerden oluşan Sektörel 

Dış Ticaret Şirketlerinin,  
 
i- 1-200 arasında işçi istihdam eden, 
 
ii-  asgari 5 küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin bir araya gelmesiyle, 
 
iii-  en az 5 (beş) milyar TL. ödenmiş sermayeli anonim şirket olarak, 
kurulması gerekmektedir. 
 
c) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin hiç bir ortağının sermaye payı,  toplam şirket 

sermayesinin Normal Yörelerde %10 ve Kalkınmada Öncelikle Yörelerde %20'sinden 
fazla olamaz. 

 
d) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması ve nakit karşılığı  (3/d. 

maddede belirtilen kuruluşlar hariç) çıkartılması gerekmektedir. 
 

                                                 
(*) 8 Temmuz 1998 tarih ve 23396 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 
98/13 sayılı Tebliğ ile değiştirilmiştir. 
 



e) 30/4’1985 tarihli ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin 
Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun ve 29/4/1985 tarihli ve 18739 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85/9285 
sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin  Ana Sözleşmelerinin Kabulüne  Dair 
Bakanlar Kurulu Hükümleri Çerçevesinde faaliyet gösteren tarım satış kooperatifleri 
ve birliklerinin; 

 
i- Anonim Şirket şeklinde ve 
 
ii- En az 10 (on) milyar TL. ödenmiş sermaye ile, 
 
kuracakları şirketlere Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü verilebilir. 
  
Madde 3 - Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, şirketin kurulması ve geliştirilmesinde 

yardımcı olmak amacıyla aşağıda belirtilen unsurlardan en fazla ikisini bünyelerinde 
bulundurabilirler. 

 
a- Ortaklık payları toplamı SDŞ sermayesinin %10'unu aşmamak  kaydıyla, 

kurucu ortak olarak, 200'den fazla işçi istihdam eden şirketler. 
 
b- Ortaklık payları toplamı SDŞ sermayesinin %10'unu aşmamak ve şirkette 

profesyonel yönetici olarak çalışmak kaydıyla gerçek kişiler. 
 
c- Ortaklık paylarıı toplamı SDŞ sermayesinin %10'unu aşmamak kaydıyla, 

SDŞ’nin faaliyette bulunduğu üretim dalına mal, ekipman ve hizmet sağlayan şirketler. 
 
d- Ortaklık payları toplamı SDŞ sermayesinin %10'unu aşmamak kaydıyla 

kooperatif, birlik, vakıf ve mesleki federasyon v.b. kuruluşlar. 
 
Madde 4 - Bu şartları haiz bulunan şirketlerin Sektörel Dış Ticaret Şirketi 

olabilmeleri için, örneği ekli (Ek:2) müracaat formunu doldurarak, istenilen belgeler ile 
birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

 
Madde 5 - Yapılan inceleme sonunda, gerekli şartları haiz olduğu anlaşılan 

şirketlere Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü verilir ve Resmi Gazete’de yayımlanır. 
 
Madde 6- a) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri; 
 
i-Normal Yörelerde ve yurtdışında, sadece hizmet sektöründe faaliyette 

bulunmak üzere kurulan şirketlere, 
 
 
ii- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ise, üretim ve hizmet sektöründe faaliyette 

bulunmak üzere kurulan şirketlere, 
 
iştirak edebilirler. 
 
b) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ortaklarının faaliyet gösterdiği üretim dalında 

ait hammadde tedarikinde imalatçı olarak değerlendirilirler. 



 
c) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri; aynı sektörde faaliyette bulunmak kaydıyla, 

SDŞ ortağının ait olduğu grubun diğer şirketleri ile bunların kurduğu ortaklıkların 
ihracatına aracılık edebilirler. Ayrıca, bu şirketler gerek SDŞ statüsünü aldıkları yılda 
ve gerekse takip eden yıl içerisinde, aynı sektörde faaliyette bulunan ve KOBİ 
niteliğini taşıyan ve fakat ortak olmayan firmaların ihracatına da aracılık edebilirler. 

 
Madde 7 - Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinde; ortaklıktan ayrılmak isteyen 

ortakların payları Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın onayı alınmak ve %10’luk (Kalkınmada 
Öncelikli Yörelerde %20’lik) azami oran aşılmamak kaydıyla, bu Tebliğ’de belirtilen 
tanıma uyan yeni veya mevcut ortaklara devredebilirler. 

 
Madde 8 - Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ortaklık yapısında ve sermayesinde 

yapılan değişiklikleri, bir ay içerisinde Dış Ticaet Müsteşarlığı’na bildirirler.  
 
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, yaptıkları ihracatla ilgil olarak altı aylık ve yıllık 

dönemler itibariyle, Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) faaliyet 
raporu vermekle yükümlüdürler. 

 
Madde 9 - Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, kendi nam ve hesabına yurtiçinden 

satın alarak yaptıkları malların ihracında; ihracat, kambiyo ve ilgili sair mevzuatta 
öngörülen idari ve cezai yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran sorumludur. 

 
Sektörel Dış Ticaret Şirketi ile imalatçı arasında bir aracılık sözleşmesine binaen 

imalatçı şirketin bizzat imal ve tedarik ederek Sektörel Dış Ticaret Şirketi üzerinden 
gerçekleştirdiği ihracatta ise, aracılık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı 
sürece ihracat, kambiyo ve ilgili sair mevzuatta öngörülen idari ve cezai 
yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran imalatçı şirketler sorumludur. 

 
Madde 10 - Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ihracatta devlet yardımlarının hedef 

grubunu oluşturmakta olup, bu yardımlardan öncelikle yararlanır. 
 
Madde 11 - a) Madde 2/a'da tanımlanan  Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; 

kuruldukları yıl hariç, takip eden bir takvim yılı içinde, ait oldukları üretim dalında en 
az 5 (beş) milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirememeleri, 

 
b-) Madde 2/b'de tanımlanan  Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin, kuruldukları yıl 

hariç, müteakip her yıl içinde en az 2.5 (ikibuçuk) milyon ABD Doları ihracat 
gerçekleştirememeleri,  

 
c) Yapılacak inceleme ve denetlemeler neticesinde, bu Tebliğ hükümleri ile 

ortakların hak ve menfaatlerine aykırı durumların tespit edilmesi, 
  
halinde Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Dış Ticaret Müsteşarlığınca geri 

alınabilir. 
 
Madde 12 - İşbu Tebliğ’de belirlenen konular dışında kalan hususlar, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı’nca ihracat rejimi çerçevesinde sonuçlandırılır. 
 



Madde 13 - 27 Eylül 1996 tarihli ve 22770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin “İhracat 96/32” sayılı Tebliğ, bu 
Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Madde 14 - İşbu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı’nca SDŞ statüsü verilen şirketlerin kazanılmış hakları saklıdır. 
 
Madda 15 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Geçici Madde : Bu Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımı tarihinden önce Ticaret 

Siciline tescil edilen şirketlerin SDŞ statüsüne ilişkin taleplerinde, 96/5 ve 96/32 sayılı 
Tebliğlerin lehe olan hükümleri uygulanabilir. 

 
(*) Ek Madde 1- Bu Tebliğin 2 nci maddesinin (c) bendinde ve 3 üncü 

maddesinde yer alan, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin sermayelerinde sahip 
olunabilecek pay oranlarına ilişkin sınırlamalar; Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, hisse senetlerinin Borsa’da 
işlem görmesi durumunda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın önceden izni ve görüşü 
alınması şartıyla, uygulanmaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(*) 26 Ekim 2000 tarih ve 24212 sayılı R.G.’de yayımlanan Tebliğ (İhracat 2000/17) 
ile değiştirilmiştir.  
 



EK-1 (Madde 2/a'da tanımlanan SDŞ'ler için) 
 
ÜRETİM DALLARI 
 
- Tarımsal Ürünler, Madencilik Ürünleri, Kimya Sanayi, Tekstil ve Konfeksiyon, Ağaç 
Sanayi Ürünleri, Ototomiv ve Yan Sanayi, Makine ve Mekanik Cihazlar, Metal İşleme 
Sanayi, Elektrik, Elektronik ve İletişim Sanayi, Hediyelik Eşya, Diğer. 
 
EK-2 SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİ STATÜSÜ MÜRACAAT FORMU 
 
1- Ünvanı   :                       
2- Adresi   :                       
3- Telefon No   :                   
4- Telefaks No  :                 
5- Ödenmiş Sermayesi   :          
6- Ait Olduğu Üretim Dalı :       
7- Vergi No               :          
 
SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİNE ORTAK OLAN GERÇEK VE TÜZEL 
KİŞİLERİN HERBİRİNİN; 
 
1- Adı-Ünvanı   :                       
2- Sahip Olduğu Pay  :             
3- Ait Olduğu Üretim Dalı :       
4- Vergi No    :   
5- Adresi   :                       
6- Telefon No   :                              
7- Telefaks No  :                  
 
EKLER :  
 
1- Şirketin ve her bir ortak  firmanın ana sözleşmesi  
(İlgili Ticaret Sicili Gazetesi veya Noter Tasdikli Örneği-TESK'e bağlı meslek 
federasyonları üyeleri için Esnaf ve Sanatkarlar Sicili aranır) 
 
2- İmza Sirküleri 
 
3- Her Ortak İçin Kapasite Raporu (İlgili meslek kuruluşundan alınacak.)  
(El dokuması halı-kilim, yazılım ve hediyelik eşya ile profesyonel yönetici ve 
kuruluşlar hariç) 
 
4- Birlik, Kooperatif, Vakıf ve Mesleki Federasyonlar için kuruluş belgeleri 
 
5- Gerçek kişi ortağın özgeçmişi. 
 
6- Sermayenin ödenmiş kısmını gösterir banka dekontu. 

 
 



(*) SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ LİSTESİ 
 
Gaziantep Birleşik Sanayiciler Dış Ticaret A.Ş.  (G.B.S. A.Ş.) 
Gazimuhtarpaşa Bulvarı No:28/C   
GAZİANTEP 
Tel: 342-2202358/59     
Faks: 342-2202360 
İştigal Sahası: Makina halısı, halı ipliği ve dokuma 
 
AGS - Ankara Giyim Sanayi Dış Ticaret A.Ş. 
Mahatma Gandi Cad., No: 102/2  06700  
G.O.P.-ANKARA 
Tel: 312-4475010/12    
Fax: 312-4475013   
İştigal Sahası : Tekstil, konfeksiyon 
 
UFE-Birleşik Çiçek İhracatçıları Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.  
Demircikara Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi 1424. Sokak Tuğba Apt.1/3  
ANTALYA 
Tel: 0-242-311 78 78-311 27 55   
Faks: 0-242-322 25 51 
İştigal Sahası : Kesme yaş çiçek 
 
Çiçekciler Birliği Dış Tic. A.Ş. 
Atatürk Cad., Raşit Berberoğlu İşhanı K: 5  07100  
ANTALYA 
Tel: 0-242-3212330   
Faks: 0-242-3214687 
İştigal Sahası : Kesme çiçek 
 
OSP Ostim İş Makinaları ve Yedek Parça Dış Ticaret A.Ş. 
Cevat Dündar Caddesi No:70 06370  
Ostim - ANKARA 
Tel: 0 312 - 385 67 00     
Fax: 0 312 - 354 19 69 
İştigal Sahası : İş makinaları ve yedek parçaları sektörü. 
 
GTS Güneydoğu Tekstil ve Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. 
İnanoğlu Cad. Ebru Apt. No:6  
DİYARBAKIR 
Tel : 0 412-255 00 55     
Fax: 0 412-255 00 59 
İştigal Sahası: Tekstil ve konfeksiyon sektörü. 
 
DSD Deri Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. 
Basın Expres Yolu Onura İş Merkezi Kat.:7 No: 702-703  

                                                 
(*) Bu liste en son 27 Eylül 2002 tarih ve 24889 numaralı R.G.’de yayımlanan Karar 
ile güncelleştirilmiştir. 
 



Halkalı-Küçükçekmeçe/İSTANBUL 
Tel: 0 212 696 97 66   
Fax: 0 212 696 97 66 
İştigal Sahası: Deri ve deri mamulleri. 
 
KSP İpek Yolu Otomotiv Yan Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. 
Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:3 No: 315  
Selçuklu / KONYA 
Tel: 0 332 238 14 35   
Fax: 0 332 238 14 38 
İştigal Sahası: Otomotiv yan sanayi. 
 
LGS Laleli Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. 
Mesihpaşa Mah. Laleli Cad. No: 25-27  
Laleli / İSTANBUL 
Tel: 0 212 516 90 41 (3 Hat)   
Fax: 0 212 516 90 60  
İştigal Sahasi: Tekstil-konfeksiyon ve deri sektörü 
 
Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş. 
Ankara Asfaltı 4. Km.  
ÇORUM 
Tel: 0 364 235 01 63   
Fax: 0 364 235 01 70 
İştigal Sahası: Tarımsal Ürünler 
 
ASD Ayakkabı Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. 
Mehmet Akif Cad. 1. Sok. Haydar Akın İş Merkezi No: 25/10   
Şirinevler/İSTANBUL 
Tel: 0 212 551 09 50    
Fax: 0 212 551 09 77 
İştigal Sahası: Ayakkabı Sanayi. 
 
Trakya Tekstil ve Giyim Sanayicileri ve Dış Ticaret A.Ş. 
Dereboyu Cad. Barış Han Kat: 1  
Küçükçekmece/İSTANBUL 
Tel: 0 212 548 01 20         
Fax: 0 212 638 45 70 
İştigal Sahası: Tekstil ve konfeksiyon sektörü 
 
Grup Tekstil Konfeksiyon ve Deri Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. 
Ferah Mah. Sondurak Coruklar İş Merkezi No:2/4  B  
Çamlıca/İSTANBUL   
Tel: 0 216 461 50 01         
Fax: 0 216 412 74 11 
İştigal Sahası: Tekstil. 
 
Genesis Dış Ticaret A.Ş. 
İnönü Cad. No:34/B  
ÇORUM 



Tel: 0 364 213 38 03          
Fax: 0 364 213 38 03 
İştigal Sahası: İnşaat ve yan sanayi. 
 
TGS Tekstil Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. 
Fulya Mah. Pehlivan Sk. Meriç Konak 11 No:1/6   
Şişli/İSTANBUL 
Tel: 0 212 213 39 97-98  
Fax: 0 212 216 46 80 
İştigal Sahası: Tekstil ve konfeksiyon sektörü  
 
İzder Dış Ticaret A.Ş. 
1370 Sokak No:42 Kat:8 Yalay İş Merkezi  
Montrö/İZMİR 
Tel: 0 232 425 46 88  
Fax: 0 232 489 30 92 
İştigal Sahası: Tekstil, konfeksiyon, deri, kösele bunlardan mamul eşya. 
 
Anagold Dış Ticaret A.Ş.  
Nuruosmaniye Cad. Benice Han No: 54  
Eminönü/İSTANBUL  
Tel: 212-520 27 00/9 Hat  
Fax: 212-520 27 09 
İştigal Sahası: Metal ve kıymetli taştan mamül takı ve hediyelik eşya. 
 
ELİT Tarımsal Ürünler, Tekstil, Ağaç Ürünleri Sanayicileri,  
Petrol Ürünleri ve Taşımacılık Dış Ticaret A.Ş. 
Özkan Apt. B Blok Kat:1 Daire: 2   
Yenişehir - MARDİN 
Tel: 0 482 212 23 48 - 212 22 95  
Fax: 0 482 212 33 78 
İştigal Sahası: Tekstil, orman ürünleri, tarım ürünleri, petrol ürünleri, uluslararası 
taşımacılık, 
 
F.A. Dış Ticaret A.Ş. 
Gazeteciler Sitesi Dergiler Sokak No:17 80280  
Esentepe-Şişli/İSTANBUL 
Tel: 0 212 213 71 42 (3 Hat)  
Fax:0 212 213 71 45 
İştigal Sahası: Tekstil ve konfeksiyon. 
 
BİG Bileşik Gıda Sanayicileri İç ve Dış Ticaret A.Ş. 
Şehit Fetibey Caddesi No: 43/601  
Pasaport/İZMİR 
Tel: 0 232 441 21 27  
Fax: 0 232 445 98 33 
İştigal Sahası: Gıda. 
 
Malatya Dış Ticaret A.Ş. 
Özalper Mah. Turgut Özal Cad. 2. Sokak No: 14  



MALATYA 
Tel: 0 442 212 76 57  
Fax: 0 422 212 76 59 
İştigal Sahası: İnşaat, turizm, gıda, mimari, petrol, mobilya, nakliye. 
 
DFT - Diyarbakır Dış Ticaret A.Ş. 
Ali Emiri 4. Sokak No: 14/B Şengül 4 Apt. Kat:3 Daire: 10  
Yenişehir - 21100/DİYARBAKIR 
Tel: 0 412 224 05 80 - 224 91 07  
Fax: 0 412 224 95 50  
 
KONSAD Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. 
Cihangir MahallesiOrmanlı Caddesi Kalem Sokak No:6   
Avcılar/İSTANBUL 
Tel: 0 212 676 33 30831  
Fax: 0 212 694 65 20 
 
İSTANBUL Dış Ticaret Hizmetleri A.Ş.   
Göztepe Mah. İnönü Cad. Rahim Sok. 11/5  
Bağcılar/İstanbul 
Tel: 0 212-446 01 23   
Faks: 0 212-446 01 24 | 
 
 

  



Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 98/3) 
 

R.G.Tarihi: 28 Ocak 1998 
R.G.Numarası: 23244 

 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından:  
 

Madde 1 : 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesinin (a) bendine 
istinaden, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatın usul ve esasları aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir. 

 
Madde 2 : Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracata ilişkin talepler, 

yurtdışındaki firma veya kuruluşla yapılan; kiralanacak malın cinsi, teknik özellikleri, 
G.T.İ.P miktarı, birim fiyatı, değeri, kira süresi, kira bedeli ve bu bedelin ödenme şekil 
ve zamanı, teslim yeri gibi bilgileri içeren kira sözleşmesi ile birlikte, ilişikteki "Ticari 
Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Başvuru Formu"ndan 1 nüsha 
doldurulmak suretiyle üyesi olunan veya bulunulan bölgedeki İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliği'ne (bundan böyle İhracatçı Birlikleri olarak anılacaktır) yapılır. 

 
İhracatçı Birlikleri, başvurular bu Tebliğ hükümlerine göre değerlendirerek 

uygun görülenlerin ticari kiralama yoluyla ihracına izin verir. 
 
Madde 3 : a) Hacizli, ihtiyati tedbirli veya mülkiyeti muhafazalı olan malların 

ticari kiralama yoluyla ihracına, bu kısıtlamaların kaldırıldığının tevsiki halinde izin 
verilir. 

 
b) Mülkiyeti birden fazla kişiye ait olan malların ticari kiralama yoluyla ihracata 

konu olması halinde, hissedarların (ortakların) noterden tasdikli muvafakatları aranır. 
 
Ancak, hac döneminde Suudi Arabistan'da hizmet vermek amacıyla ticari 

kiralamaya konu araçların hacizli, ihtiyati tedbirli, mülkiyeti muhafazalı olması 
durumunda, çıkış gümrüğüne ibraz edilmek üzere bankalardan alınacak aracın bedeli 
tutarındaki teminat mektubunun İhracatçı Birliğine verilmesi halinde ticari kiralama 
yoluyla ihracına izin verilebilir. 

 
Madde 4 : Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, iznin verildiği 

tarihten itibaren en geç üç ay içinde gümrük idarelerine başvurulmak kaydıyla, fiili 
ihraç tarihinden itibaren bir yıldır. Bu sürenin bitim tarihinden önce başvurulmak 
kaydıyla, süre toplam bir yıla kadar uzatılabilir. İhracatçı Birliklerince verilen sürenin 
toplam iki yılı tamamlaması halinde, ek süre uzatım talepleri haklı ve zorunlu nedenler 
belgelendirilmek ve izin süresi bitim tarihinden önce izni veren İhracatçı Birliğine 
başvurulmak kaydıyla, Gümrük Müsteşarlığı'nın da görüşü alınarak, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı'nca (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 

 
Madde 5 : İhracatçı Birliğince uygun görülen, ticari kiralama yoluyla yapılacak 

ihracat talepleri, ilgili çıkış gümrüğüne, kambiyo müdürlüğüne, aracı bankaya ve talep 
sahibi firmaya bildirilir. 

 



Madde 6 : Ticari kiralamaya konu malın yurtdışında kesin satışına ilişkin 
talepler, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat izninin bitiş tarihinden önce 
başvurulmak kaydıyla, satış sözleşmesine istinaden ilgili İhracatçı Birliği tarafından 
sonuçlandırılır. Sonuçlandırılan kesin satış talepleri, ilgili çıkış gümrüğüne, kambiyo 
müdürlüğüne, aracı bankaya ve talep sahibi firmaya bildirilir. 

 
Madde 7 : Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta kira bedellerinin yurda 

getirilmesi ile ticari kiralamaya konu malın yurtdışında kesin satışı halinde, satış 
bedelinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar kambiyo mevzuatı hükümlerine 
tabidir. 

 
Madde 8 : Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) ticari kiralama 

yoluyla ihracata ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. 
 
Madde 9 : 6.1.1996 tarihli 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 96/7 

sayılı Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebiğ yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

 
Geçici Madde : Bu Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış bulunan 

işlemler yürürlükten kaldırılan "İhracat 96/7" sayılı Tebliğe göre Dış Ticaret 
Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından sonuçlandırılır. 

 
Madde 10 : Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 



EK - TİCARİ KİRALAMA YOLUYLA YAPILACAK İHRACATA 
İLİŞKİN BAŞVURU FORMU 

 
1- Firmanın; 
a) Ünvanı    :                                            
b) Adresi    :                             
c) Vergi No    : 
 
2- Yurt Dışındaki Kiracı Firmanın 
a) Ünvanı    :                              
b) Adresi    :                              
 
3- Kiralanacak Malın 
a) Cinsi     :                               
b) G.T.İ.P.    :                            
c) Tipi, Kalitesi ve Standardı  :         
d) Üretim Yılı ve Menşei  :               
e) Ambalaj Şekli   :                      
f) Miktarı    :                            
g) Değeri (TL ve $)   : 
 
4- Malın Gideceği Ülke   :                    
 
5- Kambiyo Müdürlüğü   :                      
 
6- İhraç Gümrüğü   :                          
 
7- Aracı Banka ve Şubesi  :                 
 
8- Kira Bedeli    :                           
 
9- Ödeme Şekli    :                            
 
10- Kira Süresi    :                          
 
11- Teslim Yeri    :                           
 
12- Ödemenin Yapıldığı Para Birimi  :      
 
 
 
 
        Kiralayan Firma 
        (Kaşe ve İmza) 
 
 
 
 
 
  



Transit Ticarete İlişkin Tebliğ (İhracat 96/8) 
 
R.G.Tarihi: 6 Ocak 1996 
R.G.Numarası: 22515 

 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: 
 

Madde  1- 22.12.1995 tarih  ve95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın  3 üncü 
maddesinin (e) bendine istinaden, alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak 
üzere, malların transit olarak veya doğrudan doğruya bir ülkeden başka bir  ülkeye 
satılmasına   ilişkin   usul   ve   esaslar   aşağıdaki   şekilde belirlenmiştir. 

 
Madde  2- Transit ticaret  talepleri,  bu Tebliğ’in ekinde yer alan “Transit Ticaret 

Formu” düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır.      
 
Madde 3- a) Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracata 

ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez, 
 
b) Gümrük  idarelerince verilebilecek izne istinaden malların Türk gümrük 

hattını aşarak işçilik görmek üzere fiktif depo veya antrepolara alınması “fiili ithal” 
hükmünde değildir.       

 
Madde 4- Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret 

Müsteşarlığı’nın madde politikası  itibariyle  transit  ticaretinin  yapılmasını   uygun 
görmediği  mallar  transit ticarete konu olamaz.   

 
İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış  ülkelerle  transit ticaret yapılamaz. 
 
Madde 5- Transit ticarette transfer, mahsup ve ödemelere ilişkin   uygulamalar 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek esaslara göre yapılır.  
 
Madde 6- Bu Tebliğ 15.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK 
 

TRANSİT TİCARET FORMU 
 

1- Talep Sahibi Firmanın; 
 
 a) Ünvanı    : 
 b) Adresi    : 
   c) Vergi No               : 
 
2- Transit Ticarete Konu Malın; 
 
 a) Cinsi    : 
 b) G.T.İ.P.           : 
 c) Değeri (CIF,CF,FOB,vb.)  : 
 - Alış bedeli   : 
 - Satış bedeli   : 
 - Transit ticarete yurt dışındaki bir bankaca aracılık edildiği   

 durumlarda beyan edilen kar : 
 d) Miktarı (Adet, kg, ton, vb.)  : 
 e) Satın alındığı ülke    : 
 f)  Satıldığı ülke    :  
 
3- Transit ticaret konusu malların gümrük sundurma ve antrepolarında 

ambalajlanması veya  işleme tabi tutulması halinde kullanılacak olan malzemenin; 
 

MiktarıAdı  G.T.İ.P.  (Adet, kg, vb.)  Birim Değeri Toplam Değeri 
 
 
 

TOPLAM:                                    
 
 
         Tarih 
        Talep Sahibi Firma 
            (Kaşe ve İmza) 
 
 

Yukarıda detayları belirtilen ve işlemleri Bankamızca yürütülecek olan transit ticaret 
talebi İhracat Yönetmeliği ve Transit Ticarete İlişkin 96/...........sayılı Tebliğ uyarınca  
uygun görülmüştür. 

 
 
         Tarih 
        ...................   Bankası 
        ...................   Şubesi 
        (Kaşe ve Yetkili İmzalar) 
  
 



Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ 
 

R.G.Tarihi: 5 Ağustos 2000 
R.G.Numarası: 24131 
 
Dış Ticaret Müsteşarlığından: 
 

Amaç 
 
Madde 1- Bu Tebliğin amacı; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin (ı) 
bendi ve 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren İhracat Yönetmeliğinin değişik 14 üncü maddesi uyarınca, yurt dışında 
düzenlenecek ticari nitelikli fuar ve sergilere ülkemizin milli katılım organizasyonunu 
gerçekleştirecek firma ve kuruluşların belirlenerek yetkilendirilmeleri, 
görevlendirilmeleri ve bu firma ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek fuar ve sergi 
gibi faaliyetlerin değerlendirilmesidir. 

  
Tanımlar 
 
Madde 2- Bu Tebliğde geçen deyimlerden; 
 
Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, 
 
Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğünü, 
 
Organizatör: Dış Ticaret Müsteşarlığınca Geçici Yeterlilik veya Yeterlilik 

Belgesi ile yetkilendirilen firma ve kuruluşları, 
 
Dış Fuar: Müsteşarlıkça, Geçici Yeterlilik veya Yeterlilik Belgesi sahibi 

organizatörler tarafından gerçekleştirilmesine izin verilmiş bulunan yurt dışındaki 
belirli bir ürün ihracına konu uluslararası fuarlara milli katılımları, 

 
Türk Haftası: Yurt dışında düzenlenen ve münhasıran Türk ihraç ürünlerinin 

sergilendiği fuar ve sergiler, 
 
Belge: Müsteşarlıkça bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Yeterlilik 

Belgesini 
 
Geçici Belge: Müsteşarlıkça bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenecek 

Geçici Yeterlilik Belgesini, 
 
Müşavir, Müşavir Yardımcısı: Yurt dışı teşkilatında görevli Müsteşarlık 

elemanlarını,  
 
Gözlemci: Fuarlarda görevlendirilen Müsteşarlık elemanlarını, 
 
Puan: Ticaret Müşaviri, Gözlemci ve firmaların, organizatör firmaların fuardaki 

başarı düzeyini belirleyen değerlendirmelerini, ifade eder.  



 
Dış fuar düzenleyecek firmalarda bulunması gereken nitelikler 
 
Madde 3- Bu Tebliğ kapsamında dış fuar düzenlemek isteyen firma ve 

kuruluşların belge veya geçici belge almaları zorunludur. 
 
Belge talebinde bulunan anonim veya limited şirket statüsündeki firmaların Ek-

1de yer alan başvuru formunun yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Genel 
Müdürlüğe müracaatları gerekmektedir. 

 
a) Bağlı bulundukları vergi dairesince tasdikli en son hesap yılına ait bilanço ya 

da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden alınacak ödenmiş 
sermayelerinin en az 50 milyar TL. olduğunu gösterir rapor (Sermaye miktarı gerek 
görülen hallerde Müsteşarlıkça 5 katına kadar artırılabilir), 

 
b) Yurt içinde ve dışında fuar/sergiler düzenlemek ibaresinin yer aldığı ana 

sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter tasdikli sureti, 
 
c) Oda ve ticaret sicil kaydı, 
 
d) 24 Mayıs 2002 tarih ve 24764 numaralı Resmi Gazete’de  yayımlanan 2002/4 

Sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
e) Yarısı yüksek okul mezunu olmak kaydıyla en az 10 personelin, asgari 6 ay 

istihdam edildiğini tevsik eden, Sosyal Sigortalar Kurumu bölge müdürlüklerince 
düzenlenmiş belge, 

 
f) Şirket kurucu ve yöneticileri için adli sicil belgesi. Organizatörler, fuar 

organizasyonları ile bu tür faaliyetlerin gerektirdiği işler dışında, ticaret ve üretim 
faaliyetleri ile iştigal edemezler.  

 
Diğer organizatörler 
 
Madde 4- Özel organizatörler dışında, Müsteşarlığın bağlı kuruluşları ile 

mevzuatlarında yurt dışında fuar düzenlenebilmesi hususunda görev ve yetkisi olmak 
kaydıyla, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından da dış fuar 
düzenlenebilir. 

 
Özel firmaların dışındaki organizatörler için de bu Tebliğin 3 üncü maddesi 

dışındaki tüm hükümler uygulanır.  
 
Organizatörlerin görevleri: 
 
Madde 5- Organizatörler aşağıda belirtilen hususlarda sorumlu ve görevlidirler. 
 
a) Gerçekleştirmek istedikleri fuarları ülkemizin dış ticaret hedef ve dengelerini 

dikkate alarak Müsteşarlık ve Ticaret Müşavirlikleri ile koordineli olarak belirlemek ve 
zamanında Müsteşarlığa müracaat etmek, 

 



b) Ülkemizin sahip bulunduğu ekonomik potansiyel, kültürel ve turizm imkanları 
ile teknolojik seviyesini en iyi şekilde tanıtmak, 

 
c) Katılımcı firmalara; ilgili ülke, fuar konusu sektör veya sektörlerin ilgili 

ülkedeki durumu hakkında fuar öncesinde bilgi vermek, 
 
d) Katılımcı firmalara, ürün teşhiri ve fuarın düzenlendiği ülkede muhatap firma 

bulunması konusunda yardımcı olmak, 
 
e) Fuarın özelliğine göre Müsteşarlıkça belirlenecek ekipman ve donanımı 

sağlamak.  
 
Geçici belge 
 
(*) Madde 6- Yurt dışı fuar organize etmek üzere Geçici Belge almak isteyen 

firma, kurum ve kuruluşlar, 3 üncü maddede belirtilen belgelerle Genel Müdürlüğe 
müracaat ederler. 

 
Genel Müdürlükçe, ülkenin ihracat stratejisi çerçevesinde, genel ekonomik yapı 

ve konjonktürel durum dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda uygun görülen 
firma, kurum ve kuruluşlar adına Geçici Belge düzenlenebilir. Geçici Belge, 
düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl süre ile geçerlidir.  

 
Geçici belge sahiplerince yapılabilecek faaliyetler 

 
(*) Madde 7- Geçici Belge sahibi organizatörlere talepleri üzerine, milli katılım 

organizasyonu görevi verilir ve Belgenin geçerlilik süresi içerisinde bu faaliyetler 
gerçekleştirilir.  

 
Geçici Belge sahibi organizatör firma tarafından Türk Haftası düzenlenemez.  
 
Geçici belgelerin süresinin uzatılması 
 
Madde 8- Geçici Belge sahibi organizatörlerin üstlendikleri dış fuarın, ilgili ülke 

organizatörünce iptali veya ertelenmesi halinde, talepleri üzerine geçici belgeleri bir 
defaya mahsus olmak üzere bir yıl süreyle uzatılabilir.  

 
Belge 
 
(*) Madde 9- Geçici Belge sahibi organizatörler her yıl için en az bir fuar olmak 

üzere iki yıl içerisinde en az dört, en fazla 16 fuar düzenleyebilirler. 
 
Genel Müdürlükçe yapılan fuar değerlendirmesi sonucunda, her fuar için en az 

60 puan almak kaydıyla, Geçici Belge sahibi organizatörler için herhangi bir süreyle 
sınırlı olmaksızın Belge düzenlenir.  

                                                 
(*) 24 Mayıs 2002 tarih ve 24764 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/4 Sayılı 
Tebliğ  ile değiştirilmiştir. 
 
 



 
Dış fuar ve Türk Haftası organizasyonu 
 
Madde 10- Müsteşarlığın izni alınmadan ülkemizi temsilen milli düzeyde dış 

fuar düzenlenemez.  
 
Geçici Belge veya Belge sahibi firmalar, her yıl 1-30 Nisan tarihleri arasında, 

Ek-2de yer alan belgelerle birlikte bir sonraki yıl içerisinde organize etmeyi 
planladıkları dış fuarları Müsteşarlığa bildirirler.  

 
Müsteşarlık, ülkemiz dış ticaretinin seyri ve Ticaret Müşavirliklerinin görüşünü 

almak suretiyle, belge sınıfı ve türünü dikkate alarak talep edilen dış fuarları inceler, 
uygun gördüğü fuarlar için organizatörleri yetkilendirir. 

 
Bu tarihten sonra yapılacak dış fuar taleplerinde; talep edilen fuarın en az iki ay 

öncesinden müracaat edilmesi ve talep edilen fuarla ilgili konuda aynı ülkede iki ay 
öncesi ve sonrasında başka bir fuara izin verilmemiş olması kaydıyla Müsteşarlıkça 
izin verilebilir. Ancak, bir yıl içinde aynı ülkede ikinci Türk Haftasına izin verilmez. 

 
Dış fuar organizasyonlarının 10 firmadan daha az bir katılımla gerçekleştirilmesi 

halinde organizatörler bir sonraki yıl için aynı dış fuar organizasyonunu talep 
edemezler. 

 
Türk Haftalarının 50 firmadan az bir katılımla gerçekleştirilmesi halinde ise 

organizatöre bir sonraki yıl için hangi ülkede olursa olsun Türk Haftası için izin 
verilmez. 

 
Türk İhraç Ürünleri Fuarını ancak 12 nci maddede belirtilen A ve B sınıfı 

Belgeye sahip organizatörlerin düzenlemesine müsaade edilir. 
 
Bir organizatöre bir yıl için en fazla 15 fuar izni verilir. 
 
Organizatörler Müsteşarlık Fuar Logosu ile birlikte Belgenin sınıfını ve türünü 

gerek fuar öncesi, gerekse fuar esnasında yapılan ilan ve duyurularda uygun ve 
görülecek şekilde teşhir etmek zorundadırlar.  

 
Fuarların denetimi 
 
Madde 11- Belge veya Geçici Belge sahibi organizatörler tarafından 

gerçekleştirilen fuarlar Müsteşarlığın denetimine tabidir. 
 
Müsteşarlık, denetim yetkisini Müşavir/Müşavir yardımcısı ve/veya 

görevlendireceği Gözlemciler vasıtasıyla kullanır.  
 
Fuarların değerlendirilmesi 
 
Madde 12- Fuarların değerlendirilmesinde Ek-3te yer alan Fuar Değerlendirme 

Formu esas alınır. 
 



Fuarın son gününde, Gözlemci veya Ticaret Müşaviri tarafından fuara katılan 
firmalara dağıtılan Fuar Değerlendirme Formu yine Gözlemci/Müşavir/Müşavir 
yardımcısı tarafından toplanarak Müsteşarlığa intikal ettirilir. 

 
Aynı form, Gözlemci ve/veya Müşavir/Müşavir yardımcısı tarafından da 

doldurulur. 
 
Müsteşarlık tarafından yapılan değerlendirmelerde; Ticaret Müşaviri veya 

Gözlemci tarafından verilen notların %40ı ve firmalar tarafından verilen notların 
aritmetik ortalamasının %60ı toplanarak fuar puanı belirlenir. 

 
Organizatörler tarafından bir takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen fuarlara ait 

fuar puanlarının genel ortalaması alınarak organizatör puanı bulunur ve organizatöre 
bir sonraki yılın Ocak ayı içerisinde tebliğ edilir.  

 
Belgeler, puanlara göre her yıl sınıflandırmaya tabi tutulur. Bu sınıflandırma; 
 
a) 100 - 86 puan için A sınıfı Belge, 
 
b) 85 - 71 puan için B sınıfı Belge, 
 
c) 70 - 60 puan için C sınıfı Belge, 
 
şeklinde yapılır.  
 
Yaptırım ve belge iptal 

 
Madde 13- Geçici Belge sahibi firmalardan; 
 
a) Geçici Belgenin geçerli olduğu süre zarfında her bir yıl için Müsteşarlığa 

herhangi bir fuar organizasyonu için başvurmayan, b) 3 üncü maddede belirtilen 
şartları bilahare kaybeden, 

 
c) 5 inci maddede belirtilen organizasyon görevlerine aykırı hareket eden, 
 
d) Müsteşarlıkça verilen fuar görevlerinin herhangi birini 50 puanın altında 

gerçekleştiren, firmaların Geçici Belgeleri iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren bir yıl 
süre ile Belge düzenlenmez. Söz konusu bir yıllık süre sonunda firma, 3 üncü maddede 
belirtilen belgelerle birlikte yeniden Müsteşarlığa müracaat ederek Geçici Belge 
talebinde bulunabilir.  

 
Diğer taraftan; 
 
a) Belge sahibi organizatörlerin organizatör puanının 60ın altında olması 

durumunda Belge Geçici Belgeye dönüştürülür. 
 
b) Son iki yıl içinde belge sınıfını iki defa düşüren firmanın Belgesi iptal edilir 

ve bir yıl süreyle Belge düzenlenmez. Takip eden bir yıl içinde Geçici Belge için 3 
üncü maddede belirtilen belgelerle başvuruda bulunulabilir. 

 



c) Bir yıl içerisinde organizasyonunu üstlendiği fuarlardan üçünü hangi gerekçe 
ile olursa olsun iptal eden organizatörün Belgesi iptal edilerek bir yıl süreyle herhangi 
bir belge düzenlenmez.  

 
Ayrıca; 
 
a) Ülkemiz dış ticaret hedefleri ve dengeleri dikkate alınarak ülkemizin sahip 

olduğu ekonomik potansiyel, kültürel ve turizm imkanları ile ulaşmış bulunduğu 
teknolojik seviyeyi mümkün olabilecek en iyi şekilde tanıtma amacının dışına 
çıkıldığının, 

 
b) Ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik menfi davranışlarda bulunulduğunun, 
 
c) Katılımcı firmalara taahhütlerini yerine getirmediklerinin, tespiti halinde 

organizatörlerin fuar izni ve Belgeleri süresiz olarak iptal edilir ve şirket adına veya 
ortaklarının kuracağı yeni firmalar adına herhangi bir belge düzenlenmez.  

 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
 
Madde 14- 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Yurt Dışı Fuar ve Sergilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 96/9) 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Geçici Madde 1- Bu Tebliğin 12 nci maddesi kapsamındaki puanlama 

sisteminde, 1 Ocak 2000 - 31 Aralık 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarların 
puanları esas alınır. 

 
Geçici Madde 2- Bu Tebliğin yayımından önce geçerlilik süresi dolmamış Belge 

veya Geçici Belge sahibi organizatörler (İhracatçı Birlikleri, İGEME ve İstanbul 
Ticaret Odası hariç) bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde durumlarını 
bu Tebliğ hükümlerine uydurmakla yükümlüdürler. Aksi takdirde belgeleri geçersiz 
sayılır.  

 
Yürürlük 
 
Madde 15- Bu Tebliğin 8, 10, 12 ve 13 üncü maddeleri 1/1/2001 tarihinde, diğer 

maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
 
Yürütme 
 
Madde 16- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu 

Bakan yürütür.  
 
 
 
 



EK-1 
 

ULUSLARARASI TİCARİ FUAR VE SERGİ ORGANİZASYONU 
YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURU FORMU 

 
Firmanın: 
 
1. Unvanı 
 
2. Adresi 
 
3. Telefon/Faks 
 
4. Ödenmiş Sermayesi 
 
5. İhtiyatları 
 
6. Faaliyet Alanlar 
 
7. Vergi No 
 
8. Vergi Dairesi                                                                
 
 

      Şirketin 
       (Kaşe ve İmza) 
       Tarih 
 
 
ODANIN ONAYI: 
Onaylayan Oda 
Onay Tarihi 
 
 
       Mühür 
       İmza  
 



EK-2 
 

I-YURT DIŞINDA MİLLİ DÜZEYDE FUAR/SERGİ ORGANİZASYONUNA 
İLİŞKİN BAŞVURULARDA ARANILAN BİLGİ VE BELGELER 

 
1. Yeterlilik veya Geçici Yeterlilik Belgesi (fuar organizatörü firmalardan), 
 
2. Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlemek için A ve B sınıfı Yeterlilik Belgesi, 
 
3. Fuar/Sergi İdaresinden temin edilecek yer tahsis edildiğini veya edilebileceğini 
gösterir belge, 
 
4. Düzenlenecek fuar/sergi ile ilgili tahmini maliyet raporu (yer kirası, stand inşası, 
personel, nakliye ve diğer giderler ile gelir kalemleri  ayrı ayrı belirtilmiş olarak), 
 
5. Fuar/Sergi ile ilgili olarak yapılan/yapılacak olan reklam, tanıtım,  promosyon 
programı ile diğer tamamlayıcı bilgiler, 
 
6. Söz konusu  fuar/sergi esnasında gerçekleştirilecek aktivitelere dair bilgiler, 
 
7. Mevcut ise, yurt dışı temsilcilik veya irtibat bürosuna ait bilgiler,  
 
II- FUARIN BİTİMİNİ MÜTEAKİP İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 
 
1- Fuar/sergi ile ilgili gerçekleşen maliyet raporu (yer kirası, stand  inşası, personel, 
nakliye ve diğer giderler ile gelir kalemleri ayrı  ayrı belirtilmiş olarak), 
 
2- Katılımcı firmalar listesi, katılım alanları ile teşhir edilen ürünler, 
 
3- Fuar/sergiye ilişkin genel rapor, 
 
4- Görüş ve öneriler.   
 



EK-3 
 

FUAR DEĞERLENDİRME FORMU 
 

DTM 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

 
YURT DIŞI FUAR/SERGİ ORGANİZASYONU 

DEĞERLENDİRME FORMU 
 

I. GENEL 
 
1. Fuar/serginin adı  : 
 
2. Fuar/serginin tarihi  : 
 
3. Fuar/sergi ülkesi ve kenti : 
 
4. Fuar/serginin konusu :  Genel ( )   İhtisas ( ) 
 
5. Fuar/sergiye katılan firma/kuruluş unvanı 
 
6. Firma/kuruluş tarafından daha önce benzeri fuar/sergiye iştirak edilip 
   edilmediği      Evet ( )   Hayır ( ) 
 
7. Firma/kuruluş tarafından daha önce bu fuar/sergiye iştirak edilip 
edilmediği      Evet ( )   Hayır ( ) 
 
8. Fuar/serginin m2si   : 
 
9. Fuar/sergiye katılan firma sayısı :  
 

II. FUAR/SERGİYE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME SKALASI 
 
8 Puan Mükemmel 
 
7 Puan Çok İyi 
 
6 Puan İyi 
 
5 Puan Orta 
 
4 Puan Kötü 
 
3 Puan Çok Kötü  
 
Aşağıdaki soruları yukarıda belirtilen skalaya uygun olarak puanlandırınız. 
 



1. Fuar/sergiye ilişkin organizatör kuruluş tarafından verilen hizmetlerin (mal alınması, 
nakliyesi ve zamanında teslimi) değerlendirilmesi  ( ) 
 
2. Uluslararası fuar/sergi katılımlarında Türk Pavyonunun konumu ( )  
 
3. Organizatör kuruluş tarafından fuar/sergi ile ilgili yeterli tanıtımın yapılıp 
yapılmadığı  ( ) 
 
4. Fuar/sergi süresince verilen hizmetler (ikram, bilgilendirme ve doküman tedariki) ( ) 
 
5. Stand dekorasyonlarının estetik ve kalite açısından yeterli olup olmadığı ( ) 
 
6. Organizatör kuruluş yetkili ve elemanlarının katılımcılara olan ilgileri  ( ) 
 
7. Organizatör kuruluş yetkili ve elemanlarının fuar/sergi yönetimi ve yabancı dil 
bilgileri ( )  
 
8. Yabancı ülke işadamlarınca ülkemiz standlarına gösterilen ilgi ( )  
 

III. DİĞER HUSUSLAR 
 
İlave edilmesinde yarar görülen hususlar : 
Mezkur fuar/sergiye ilişkin anketi dolduran firma/kuruluş yetkilisinin/Ticaret-Ekonomi 
Mü şavirinin/Müsteşarlık Gözlemcisinin ; 
 
Adı, Soyadı : 
Unvanı  : 
İmzası  :  
 
IV. SONUÇ (Notlar Toplamı: Soru Sayısı = Ortalama Puan) 
 
DTM İhracat Genel Müdürlüğü Tan ıtım ve Fuarlar Dairesi tarafından    doldurulacak 
bölüm ORTALAMA PUAN: ORTALAMA PUAN:    

 
 
  
 



Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 96/10) 
 

R.G.Tarihi: 6 Ocak 1996 
R.G.Numarası: 22515 
 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: 

 
Madde 1-  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararının 3 üncü 

maddesinin (e) bendine istinaden, bedeli yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde 
yurda getirilmesi gerekli  olmaksızın  yurt dışına kesin olarak  mal  çıkarılmasına 
ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 
Madde 2- Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar  aşağıda gösterilmiştir. 
 
a)  Gerçek  veya  tüzel kişiler  tarafından  götürülen veya gönderilen  hediyeler,  

miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım eşyaları, 
 
b) Daha  önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz 

gönderilmesinin  ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri  ile  garantili  olarak 
ihraç  edilen  malların  garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları, 

 
c) Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye’de çalışan yabancıların, yurt  dışına  

hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt 
dışına giden kamu görevlilerinin,  bu durumlarının ilgili  mercilerce  belgelenmesi 
şartıyla   beraberlerinde  götürecekleri,   gönderecekleri veya adlarına gönderilecek 
eşya ve taşıtlar, 

 
d) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve  yurt dışında ikamet 

eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına 
gönderilecek eşya ve taşıtlar, 

 
Yukarıdaki hususlar dışında kalan özel ve zaruri durumlar Dış Ticaret 

Müsteşarlığınca incelenip sonuçlandırılır. 
  
Madde 3- İkinci maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan   değeri 

l0.000 ABD dolarını aşmayanların bedelsiz ihraç  talepleri, ilişikte yer alan Bedelsiz 
İhracat Beyannamesi doldurulmak suretiyle doğrudan gümrüklere yapılır. 

 
Değeri l0.000 ABD dolarından fazla olanların bedelsiz ihraç  talepleri,  ilişikteki 

“Bedelsiz İhracat Beyannamesi”nden  3 nüsha  doldurulmak  suretiyle  ilgili meslek 
kuruluşuna  yapılır. Meslek kuruluşları değeri 25.000 ABD Dolarına kadar olan 
bedelsiz ihraç taleplerini kendileri sonuçlandırır.  25.000 ABD  Dolarının üzerindeki 
talepleri görüşleriyle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na intikal ettirirler.   

 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve meslek kuruluşları,  verdikleri bedelsiz  ihraç  

izinlerinin  bir örneğini  talep  sahibine,  bir örneğini de ilgili gümrüğe intikal ettirirler. 
 
İkinci  maddenin (c) ve (d) bendleri çerçevesinde  yapılacak bedelsiz  ihracata,  

doğrudan  gümrüklerce müsaade  edilir.  Ancak  söz konusu maddenin (d)  bendi  



uyarınca bedelsiz  ihracı  yapılacak   malların  yolcu beraberinde götürülmeyip,  önce  
veya sonra gönderilmesi halinde,  Türkiye’de satın  alındığının belgelenmesi,  taşıt 
götürülmesi  halinde  ise taşıtın   trafik  tescil  kuruluşlarınca  ve  vergi  dairelerince 
kayıtlarının kapatıldığının belgelenmesi gerekmektedir. 

 
Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 1 yıldır. 
 
İkinci  maddenin  (d) bendi kapsamında yer alan  ve  yabancı turistlerin  ve  yurt 

dışında ikamet eden  Türk  vatandaşlarının, Katma  Değer  Vergisi  Kanunu’nun  11/1-
b  maddesinde  düzenlenen istisnadan   yararlanarak  yurt  dışına  götürecekleri  eşya   
ve taşıtların  bedelsiz  ihracatına,  anılan Kanun maddesi  uyarınca Katma  Değer 
Vergisi iadesinden yararlanmak isteyen ve  bu  yönde talepte  bulunan  yolcular  için 
Türkiye’deki  satıcı  tarafından doldurulmak   suretiyle  kendilerine  verilecek  satış   
faturası nüsha veya satıcı tarafından onaylı örneklerine istinaden, ilgili gümrük 
idarelerince izin verilir.  

 
Söz  konusu  satış  faturasının  bir  nüshası  veya   satıcı tarafından onaylı bir 

örneği  ilgili gümrük idarelerince, tahakkuk varakası  yerine kaim olmak üzere Devlet 
İstatistik  Enstitüsü’ne gönderilmesini   teminen  Gümrükler  Genel  Müdürlüğü’ne  
intikal ettirilir. 

 
Madde  4- Kanun,  Kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı  yasaklanmış  

malların   bedelsiz   olarak ihracına izin verilmez.  İhracı kendi mevzuatı uyarınca belli 
bir merciin  ön iznine bağlı malların bedelsiz olarak ihracı,  ilgili merciin  ön iznine 
istinaden mümkündür.   

 
Madde 5- İhracında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na prim kesintisi  yapılan  

malların bedelsiz olarak  ihraç  edilebilmesi için,  söz  konusu  primin  ödendiğine 
ilişkin  banka  dekontunun müracaat merciine ibrazı gerekir.  FOB değeri l.000 ABD  
Dolarını  geçmeyen malların bedelsiz ihracı DFİF kesintisine tabi değildir. 

 
İhracat Yönetmeliği’nin ekinde yer alan kayda bağlı ihracat listesinin  8,9,14  ve 

15 inci  sıralarında yer alan malların bedelsiz ihracı değerine bakılmaksızın kayda 
tabidir.  Söz konusu listenin diğer  sıralarında  yer  alan  mallardan  değeri  FOB  l.000  
ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır. 

 
Madde 6- Bedelsiz ihracat yoluyla yurt dışına gönderilen mal ve eşyalar, 

ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz. 
 
Madde 7-  Bedelsiz ihracat, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkındaki 

Tüzük hükümlerine tabi değildir. 
 
2.  maddenin (a),  (c) ve (d) bendleri kapsamında yapılacak bedelsiz ihracatta 

ihracat belgesi ve meslek kuruluşuna üye olma şartı aranmaz. 
 
Madde  8- l4.2.l992  tarih ve 21142 sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanan  

Bedelsiz İhracata İlişkin  İhracat 92/3 ve  28.7.1994 tarih  ve  22004 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan  Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğíe Ek Yapılması Hakkında 
İhracat  94/8 sayılı  Tebliğ,  bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle  yürürlükten 
kaldırılmıştır. 



 
Madde 9- Bu Tebliğ 15.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 



BEDELSİZ İHRACAT FORMU 
 
1- Talep Sahibinin 
 
 a) Adı veya Ünvanı    :                                   
    b) Adresi     :                              
   c) Vergi No                          :                     
    d) Bağlı Bulunduğu Meslek Kuruluşu :    
 
2- Malın Gideceği Firma veya Kuruluşun  
 
    a) Adı veya Ünvanı    :                     
    b) Adresi     :                             
    c) Ülkesi     :                                         
 
3- Malın 
    
    a) Cinsi     :                              
    b) G.T.İ.P.     :                            
    c) Tipi, Kalitesi ve Standardı   :         
    d) Üretim Yılı ve Menşei   :               
    e) Ambalaj Şekli    :                       
    f) Miktarı     :                            
    g)Değeri(TL ve ABD $ olarak)     :                 
 
4- İhraç Gümrüğü     :                          
 
 
 
 
                                                    Talep Sahibi 
                                                    (Kaşe ve İmza) 

   
  



Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata İlişkin 
Tebliğ (İhracat 96/11) 

 
R.G.Tarihi: 6 Ocak 1996 
R.G.Numarası: 22515 
 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: 

 
Madde  1- 22.12.1995 tarih ve 95/7623  sayılı İhracat Rejimi Kararıínın 3 üncü 

maddesinin (e) bendine istinaden yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında 
yapılacak ihracatın usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 
Madde 2- Yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitlerin; 

üstlendikleri işlerle ilgili her türlü makina, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracına ilişkin 
talepler ile inşaat malzemeleri ve işçilerinin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin kesin 
ihracatına ilişkin talepler; 

 
a) Yurt dışında alınan işe ait sözleşme,  
  
b) Yurt dışında iş alındığını gösterir Dış Ticaret Müsteşarlığı yurt dışı 

teşkilatınca veya sözkonusu teşkilatın bulunmadığı ülkelerde konsolosluklarımızca 
düzenlenen belge, 

 
c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi, 
 
ile birlikte ilişikteki “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak 

İhracata İlişkin Başvuru Formu”ndan; inşaat malzemeleri ve işçilerinin ihtiyacı olan 
tüketim maddelerinin kesin ihracatına ilişkin talep halinde 5 nüsha; makina, teçhizat ve 
ekipmanın geçici ihracına ilişkin talep halinde ise 4 nüsha doldurulmak  suretiyle  Dış 
Ticaret  Müsteşarlığı’na  (Anlaşmalar  Genel Müdürlüğü) yapılır. 

 
Madde 3- Müsteşarlıkça, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında kesin 

ihracata ilişkin uygun görülen talepler, ilgili  çıkış gümrüğüne, Kambiyo  
Müdürlüğü’ne,  aracı  bankaya  ve  firmaya; geçici ihracata ilişkin uygun görülen 
talepler ise ilgili  çıkış gümrüğüne, Kambiyo  Müdürlüğü’ne  ve  firmaya bildirilir.  

 
Madde 4- Yurt dışında iş yapan müteahhit firmaların, Kambiyo Mevzuatına  göre  

kesin ihracat bedelleri dövizlerini 365  gün  içinde  yurda getirmesi zorunludur.  
 
Yurt dışında iş yapan müteahhit firmaların, üstlendikleri işlerde kullanılmak 

üzere geçici olarak ihraç ettikleri makina, teçhizat ve ekipmanın iki yıla kadar yurt 
dışında kalış süreleri Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) 
belirlenir. Bu süre bitiminden önce başvurulmak kaydıyla haklı ve zorunlu nedenlerin 
varlığı halinde Gümrük Müsteşarlığınca uzatılabilir. 

 
Yurt dışında iş yapan müteahhit firmaların, üstlendikleri işlerde kullanılmak 

üzere geçici olarak ihraç ettikleri makina, teçhizat ve ekipmanın kesin satışına yurt 
dışında kalış için verilen izin süresi bitiminden önce başvurulması kaydıyla Dış Ticaret 
Müsteşarlığı (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) tarafından izin verilebilir. Bu halde, satış 



bedelinin kesin satış faturası tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yurda 
getirilmesi gerekmektedir. 

 
Madde 5- Müteahhitlerin yukarıda belirtilen konuda yapacakları  ihracatta,  

İhracatçı Birliklerine üye olma şartı aranmaz. 
 
Madde  6- 14.2.1992  tarih ve 21142 sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanan  

“İhracat  92/6” sayılı “Müteahhitlik Hizmetlerine İlişkin Tebliğ”, 3.9.1992  tarih  ve  
21334  sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat 92/17” sayılı   “Müteahhitlik 
Hizmetlerine İlişkin Ek Tebliğ” ile 3.9.1992  tarih  ve  21334  sayılı  Resmi Gazete’de 
yayımlanan “İhracat 92/16” sayılı   “Geçici İhracata İlişkin Ek Tebliğ” bu Tebliğ’in 
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.    

 
Geçici Madde- Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış bulunan  

işlemlere yürürlükten kaldırılan “İhracat 92/16” ve “İhracat 92/17” sayılı Tebliğ 
hükümleri uygulanır. 

 
Madde 7- Bu Tebliğ 15.1.1996  tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK 
İHRACATA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU 

 
1- Müteahhit Firmanın;  
 
     a) Ünvanı    :                                             
     b) Adresi    :                              
     c) Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi  : 
 d) Vergi No   : 
 
2- Gönderilecek Malın;  
    
     a) Cinsi    :                                
     b) G.T.İ.P.    :                           
     c) Tipi, Kalitesi ve Standardı :         
     d) Üretim Yılı ve Menşei  :                
     e) Ambalaj Şekli   :                     
     f) Miktarı    :                           
 
3- Malın Gideceği Ülke  :                    
 
4- İhraç Gümrüğü   :                          
 
5- Kambiyo Müdürlüğü  :                      
 
*6- Aracı Banka ve Şubesi  :                  
 
*7- İhracatın Yapıldığı Para Birimi    :       
 
*8- Ödeme Şekli   :                            
 
*9- Teslim Şekli   :                          
        
FOB (  )     CF (  )     CIF  (  )      DİĞER   (  ) 
 
*10- Birim Satış Fiyatı  :                     
  
a) FOB : b) CF/CIF :   
 
11- Değer Tutarı                           
       
a) FOB : b) CF/CIF :                                   
 
         Müteahhit Firma 
         (Kaşe ve İmza) 
 

 
* (Not: Sadece kesin ihracatta doldurulacaktır.) 

  



Anlaşmalar (96/1) 
 

R.G.Tarihi: 20 Ocak 1996 
R.G.Numarası: 22529 
 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: 

 
(*) Madde 1- 20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı’nın 11/1 

maddesi çerçevesinde, Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışında inşaat, tesisat, 
montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi üstlendikleri 
işlerle ilgili olarak satın aldıkları makine ve tesisatın kesin ve geçici ithalatına ilişkin 
başvurular; 

 
a) Yurtdışında iş alındığını gösterir Dış Ticaret Müsteşarlığı yurt dışı teşkilatınca 

veya sözkonusu teşkilatın bulunmadığı ülkelerde konsolosluklarımızca düzenlenen 
belge, 

 
b) Üstlenilen bu işle ilgil olarak kullanılan makine parkının, üstlenilen işin 

bulunduğu ülkedeki Ekonomi ve Ticaret Müşavirliğince veya Müşavirliğin olmadığı 
yerlerde Konsolosluklarca tasdik edilmiş listesi, 

 
c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınan yurtdışı müteahhitlik belgesi, 
 
d) Yurda geçici ve kesin ithalatı yapılacak makine ve tesisatın model yılı ve 

yurtdış süresini gösterir Ekonomi ve Ticaret Müşavirliğince veya Müşavirliğin 
olmadığı yerlerde Konsolosluklarca tasdik edilmiş listelerle birlikte bu maddelere 
ilişkin faturalırın örnekleri, 

 
ile birlikte doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) 

başvurulur. 
 
Madde 2- Yukarıdaki madde hükmü çerçevesinde geçici ithaline izin verilmiş 

bulunan mallara ilişkin ek süre başvuruları da Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Anlaşmalar 
Genel Müdürlüğü) incelenerek sonuçlandırılır. 

 
Madde 3- Bu Tebliğ 15.2.1996 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
(*) 5 Ekim 1996 tarih ve 22778 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan (Anlaşmalar 
96/2) sayılı Tebliğ ile değiştirilmiştir. 



Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin 
İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat 2002/12) 

 
R.G.Tarihi: 25 Ocak 2002 
R.G.Numarası: 24651 
 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:   
 

Madde 1- 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan 
ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal 
Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının 
Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, söz konusu 
Sözleşme eki Liste-1, Liste-2 ve Liste-3te yer alan kimyasal maddelerin ihracatı 
aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.  
 

Madde 2- Liste-1 kapsamı kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olmayan 
ülkelere ihracı yasaktır. Ancak, söz konusu listede yer alan maddelerin, araştırma, 
tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla olmak kaydıyla. Sözleşmeye taraf olan 
ülkelere (EK: A) ihracı Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) iznine 
tabidir. Buna ilişkin başvurular, söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte 
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır ve 
Müsteşarlıkça sonuçlandırılır. 
 

Müsteşarlık tarafından izin verilmesini müteakip, Liste-1de yer alan kimyasal 
maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili belgeler ile birlikte gümrük 
idarelerine tevdi süresi, temdit edilmemek üzere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) 
gündür. 

 
Liste-1de yer alan ve daha önce ithal edilmiş olan bu kimyasal maddelerin 

tekrar 3 üncü bir ülkeye ihracı yasaktır.  
 

Madde 3- Liste-2 kapsamı kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olmayan 
ülkelere ihracı yasaktır. Söz konusu liste kapsamı kimyasal maddelerin Sözleşmeye 
taraf olan ülkelere ihracı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğinin iznine tabidir.  

 
Liste-3 kapsamı kimyasal maddelerin ihracı İstanbul Maden ve Metaller 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin iznine tabidir. Söz konusu liste kapsamı 
kimyasal maddelerin, Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere yönelik ihracatına ilişkin 
başvurular, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 
tarafından, ithalatçı firmadan alınacak Nihai Kullanım Sertifikası (EK: B) aranmak 
suretiyle sonuçlandırılır. 
 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından 
izin verilmesini müteakip, Liste-2 ve Liste-3de yer alan kimyasal maddelere ilişkin 
gümrük beyannamelerinin ilgili belgelerle birlikte gümrük idarelerine tevdi süresi, 
temdit edilmemek üzere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.  
 



Madde 4- Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelere 
ilişkin gümrük beyannamelerinin bir örneği fiili ihracatı müteakip 20 (yirmi) işgünü 
içinde firmalarca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 
intikal ettirilir.  
 

Madde 5- Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya 
Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.  
 

Madde 6- 25/1/2002 tarihli ve 24651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin 
(2002/1) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.  
 

Madde 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
 

Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yürütür.  
 



Ek I Sayılı Liste 
   
 CAS 
G.T.İ.P Madde İsmi Numarası 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2921.19.80.00.17 HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin) 538-07-8 
2921.19.80.00.18 HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin) 51-75-2 
2921.19.80.00.21 HN 3 (tris (2-kloretil) amin) 555-77-1 
2930.19.70.90.17 Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür) 505-60-2 
2930.19.70.90.18 Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan) 3563-36-8 
2930.19.70.90.21 O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter) 63918-89-8 
2930.19.70.90.22 2-Kloretil klormetil sülfür 2625-76-5 
2930.19.70.90.24 Bis (2-kloretiltiyo) metan 63869-13-6 
2930.19.70.90.25 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan 63905-10-2 
2930.19.70.90.26 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan 142868-93-7 
2930.19.70.90.45 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan 142868-94-8 
2930.19.70.90.46 Bis (2-kloretiltiyometil) eter 63918-90-1 
2930.19.70.90.47 O-Etil S-2-diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat 50782-69-9 
2930.19.70.90.49 Diğerleri 
2931.00.20.00.00 Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür) 676-99-3 
2931.00.95.90.14 Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate) 107-44-08 
2931.00.95.90.15 Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate) 96-64-0 
2931.00.95.90.19 Diğerleri 
2931.00.95.90.21 Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat) 77-81-6 
2931.00.95.90.29 Diğerleri 
2931.00.95.90.31 Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin) 541-25-3 
2931.00.95.90.32 Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin) 40334-69-8 
2931.00.95.90.33 Levizit 3 (tris (2-klorvinil) arsin) 40334-70-1 
2931.00.95.90.35 Alkil (metil, etil, n-propil veya isopropyl) fosfonil diflorürler 
2931.00.95.90.36 O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit 57856-11-8 
2931.00.95.90.39 Diğerleri 
2931.00.95.90.41 Klor sarin (CR) (O-isopropil metil fosfonokloridat) 1445-76-7 
2931.00.95.90.42 Klor soman (CS) (O-pinakolil metil fosfonokloridat) 7040-57-5 
3002.90.90.00.11 Saksitoksin 35523-89-8 
3002.90.90.00.12 Risin 9009-86-3 
3824.90.90.00.27 Başlıca o-alkyl (<= C10, cycloalkyl içeren) alkyl  
 (methyl, ethyl n-propyl veya isopropyl)  
 phosphonofluoridates içeren karışımlar 
3824.90.90.00.28 Başlıca o-alkyl (<= C10, cycloalkyl içeren) N,N-dialkyl  
 (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)  
 phosphoramidocyanidates içeren karışımlar 
3824.90.90.00.31 Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)  
 amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl  
 veya isopropyl) phosphonothioates ve bunların o-alkyl  
 (<= C10, cycloalkyl içeren) esterlerini içeren karışımlar;  
 başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış  
 tuzlarını içeren karışımlar 
3824.90.90.00.32 Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)  
 phosphonyl-difluorides içeren karışımlar 
3824.90.90.00.33 Başlıca [o-2-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)  
 aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya  
 isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl  
 (<= C10, cycloalkyl içeren) esterleri içeren karışımlar;  
 başlıca bunların alkilendirilmiş veya protonlandırılmış  
 tuzlarını içeren karışımlar 
 
 
 



Ek II Sayılı Liste 
 
   CAS 
G.T.İ.P Madde İsmi Numarası 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2812.10.99.00.12 Arsenik triklorürler 7784-34-1 
2903.30.80.00.13 1,1,3,3,3,-pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene 382-21-8 
2905.19.00.90.15 3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol) 464-07-3 
2918.19.80.90.11 2,2-Difenil-2-hidroksi asetik asit (benzilik asit) 76-93-7 
2921.19.80.00.23 N,N-Diizopropilaminoetil-2-klorür 
2921.19.80.00.29 Diğerleri 
2922.19.80.00.17 N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış  
 tuzları 
2922.19.80.00.19 Diğerleri 
2929.90.00.00.15 N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)  
 phosphoramidic dihalides 
2929.90.00.00.16 Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)  
 N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)  
 phosphoramidates 
2930.90.20.00.00 Tiyodiglikol (2,2'-tiyodietanol) 111-48-8 
2930.90.70.90.32 N-N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)  
 aminoethane-2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları 
2930.90.70.90.51 o,o-Diethyl S-[2-diethyl amino) ethyl] phosphorothioate  
 ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları 78-53-5 
2930.90.70.90.61 Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya  
 izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon  
 atomlu grup ihtiva etmeyen) 
2931.00.10.00.00 Dimetil metil fosfanat 756-79-6 
2931.00.30.00.00 Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür) 676-97-1 
2931.00.95.90.51 Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya  
 izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon  
 atomlu grup ihtiva etmeyen) 
2931.00.95.90.52 Fosfonik asit etil-dietil eter 78-38-6 
2933.39.99.00.16 3-Quinüklidinil benzilat 6581-06-2 
2933.39.99.00.17 Quinüklidin-3-ol 1619-34-7 
3824.90.99.90.34 Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya  
 isopropyl) phosphoramidic dihalides içeren karışımlar 
3824.90.99.90.35 Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)  
 N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)  
 phosphoramidates içeren karışımlar 
3824.90.99.90.35 Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya  
 isopropyl) 2-chloroethylamines veya bunların  
 protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
3824.90.99.90.41 Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya  
 N,N-diethyl-2-amino-ethanol veya bunların  
 protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
3824.90.99.90.49 Diğerleri 
3824.90.99.90.51 Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya  
 isopropyl) aminoethane-2-thiols veya bunların  
 protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
3824.90.99.90.52 Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil  

Veya isopropil grubu ihtiva eden (fakat daha fazla  
 karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasalları  
 içeren diğer karışımlar 

3824.90.99.90.53  (5-etil-2-metil-1,3,2-dioksafosforoinan-5-yl metil metil    
 ester, P-oksit) ve (metilfosfonil-bis (5-etil-2-metil-2-  
 oksido-1, 3, 2-dioksafosforinan-5-yl) metil ester) den  
 oluşanmetil fosfonik asit karışımı 170836-68-7 
 



Ek III Sayılı Liste 
 
   CAS 
G.T.İ.P Madde İsmi Numarası 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2811.19.20.00.00 Hidrojen siyanür (hidrosiyonik asit) 74-90-8 
2812.10.15.00.00 Fosfor triklorür 7719-12-2 
2812.10.16.00.00 Fosfor pentaklorür 10026-13-8 
2812.10.18.00.11 Fosfor oksiklorür 10025-87-3 
2812.10.93.00.00 Sülfür di klorür 10545-99-0 
2812.10.94.00.00 Fosgen (karbonil klorür) 75-44-5 
2812.10.95.00.00 Tionil diklorür (tionil klorür) 7719-09-7 
2812.10.99.00.11 Sülfür mono klorür 10025-67-9 
2851.00.50.00.00 Siyanojen klorür 506-77-4 
2904.90.40.00.00 Triklornitrometan (klor pikrin) 76-06-2 
2920.90.20.00.00 Dimetil fosfonat (dimetil fosfit) 868-85-9 
2920.90.30.00.00 Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin) 121-45-9 
2920.90.40.00.00 Trietil fosfit 122-52-1 
2920.90.50.00.00 Dietil fosfonat (dietil hidrojen fosfit) (dietil fosfit) 762-04-9 
2922.13.10.00.00 Trietanolamin 102-71-6 
2922.19.10.00.00 N-Etildietanolamin 139-87-7 
2922.19.20.00.00 2,2'-Metiliminodietanol (N-metildietanolamin) 105-59-9 
 
 
 



EK A 
 

SÖZLEŞMEYE TARAF ÜLKELER 
 
1. ABD 
2. ALMANYA 
3. ARJANTİN 
4. ARNAVUTLUK 
5. AVUSTRALYA 
6. AVUSTURYA 
7. AZARBEYCAN 
8. BAHREYN 
9. BANGLADEŞ 
10. BELÇİKA 
11. BENİN 
12. BEYAZ RUSYA 
13. BİLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 
14. BOLİVYA 
15. BOSNA HERSEK 
16. BOTSVANA 
17. BREZİLYA 
18. BRUNEİ SULTANLIĞI 
19. BULGARİSTAN 
20. BURKINA FASO 
21. BURUNDİ 
22. BÜYÜK BRİTANYA BİLEŞİK KRALLIĞI VE KUZEY İRLANDA 
23. CEZAYİR 
24. COOK ADALARI 
25. ÇEK CUMHURİYETİ 
26. ÇİN 
27. DANİMARKA 
28. DOMİNİK 
29. EKVATOR 
30. EKVATOR GİNESİ 
31. EL SALVADOR 
32. ENDONEZYA 
33. ESTONYA 
34. ERİTRE 
35. ETİYOPYA 
36. FAS 
37. FRANSA 
38. FİJİ 
39. FİLDİŞİ SAHİLİ 
40. FİLİPİNLER  
41. FİNLANDİYA 
42. GABON 
43. GAMBİA 
44. GANA 
45. GİNE 
46. GUYANA 



47. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 
48. GÜRCİSTAN 
49. HIRVATİSTAN 
50. HİNDİSTAN 
51. HOLLANDA 
52. İRAN 
53. İRLANDA 
54. İSPANYA 
55. İSVEÇ 
56. İSVİÇRE 
57. İTALYA 
58. İZLANDA 
59. 58.JAMEİKA 
60. JAPONYA 
61. KAMERUN 
62. KANADA 
63. KATAR 
64. KAZAKİSTAN 
65. KENYA 
66. KİRİBATİ 
67. KOLOMBİYA 
68. KORE CUMHURİYETİ 
69. KOSTARİKA 
70. KÜBA 
71. KUVEYT 
72. LAO DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ 
73. LESOTHO 
74. LETONYA 
75. LİECHTENSTEİN 
76. LİTVANYA 
77. LÜKSEMBURG 
78. MACARİSTAN 
79. MAKEDONYA 
80. MALAVİ 
81. MALDİVLER 
82. MALEZYA 
83. MALTA 
84. MALİ 
85. MARİTUS 
86. MEKSİKA 
87. MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ 
88. MOĞOLİSTAN 
89. MOLDOVA CUMHURİYETİ 
90. MONAKO 
91. MORİTANYA 
92. MOZAMBİK 
93. NAMİBYA 
94. NAURU 
95. NEPAL 
96. NORVEÇ 



97. NİJER 
98. NİJERYA 
99. NİKARAGUA 
100. ÖZBEKİSTAN 
101. PAKİSTAN 
102. PANAMA 
103. PAPUA YENİ GİNE 
104. PARAGUAY 
105. PERU 
106. POLONYA 
107. PORTEKİZ 
108. ROMANYA 
109. RUSYA FEDERASYONU 
110. SAİNT LUCİA 
111. SAMUA 
112. SAN MARİNO 
113. SENEGAL 
114. ŞEYŞEL ADALARI 
115. SİNGAPUR 
116. SLOVAKYA 
117. SLOVENYA 
118. SRİ LANKA 
119. ST.VINCENT VE GRENADİNLER 
120. SUDAN 
121. SURINAM 
122. SUUDİ ARABİSTAN 
123. SVAZİLAND 
124. ŞİLİ 
125. TACİKİSTAN 
126. TANZANYA BİLEŞİK CUMHURİYETİ 
127. TOGO 
128. TRİNİDAD VE TOBAGO 
129. TUNUS  
130. TÜRKİYE 
131. TÜRKMENİSTAN 
132. UGANDA 
133. UKRAYNA 
134. UMMAN 
135. URUGUAY 
136. ÜRDÜN 
137. VATİKAN 
138. VENEZUELLA 
139. VİETNAM 
140. YEMEN 
141. YENİ ZELANDA 
142. YUGOSLAVYA 
143. YUNANİSTAN 
144. ZAMBİA 
145. ZİMBABVE 
 



EK B 
 

NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI 
(END USE CERTIFICATE) 

 
• G.T.İ.P  
 
• Kimyasal madde ismi (Name of the Chemical) 
 
• Kimyasalın adı, açık formülü ve CAS numarası  

(Chemical Abstracts Service Registry Number)  
 
• Hangi listede yer aldığı  

(The list in which the chemical is included)  
 
• İhracatçı firmanın ünvanı, adresi, telefon ve faks numarası  

(Name, address, telephone and fax of the exporter company)  
 
• İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefon ve faks numarası  

(Name, address, telephone and fax of the exporter company)  
 
• Nihai kullanıcının ünvanı, ünvanı, adresi, telefon ve faks numarası  

(Name, address, telephone and fax of the end user)  
 
• Malın kullanılacağı yer (Nihai Kullanım Amacı)  

(Purpose of the end use) 
 
• Malın miktarı (Quantity)  
 
• Malın menşe ülkesi (Country of origin)  
 
• Malın sevk ülkesi (Country of destination)  
 
 
Son kullanıcı olarak, ithal edilen bu kimyasalın yalnızca Kimyasal Silahlar Sözleşmesi 
tahtında yasaklanmayan amaçlarla kullanılacağını ve tekrar ihraç edilmeyeceğini 
taahhüt ederiz.  
 
 
(As end-user, we guarantee that the imported chemicals will only be used for purposes 
not prohibited under Chemical Weapons Convention and will not be re-transferred.)
  
 
 
        İthalatçı Firma Ünvanı 
        Firma Yetkilisinin İmzası 

        (Importer Company) 
 
  



Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ (İhracat 98/27) 
 

R.G.Tarihi: 16 Aralık 1998 
R.G.Numarası: 23555 
 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: 

 
Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun'un 3 üncü 
maddesinin (a) bendine istinaden, offset uygulamalarının usul ve esaslarını 
belirlemektir.   

 
Madde 2- Bu Tebliğ, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının 

açacakları savunma alanına yönelik olmayan ve bedeli en az 5.000.000 (Beşmilyon) 
ABD Doları olan uluslararası ihalelerde, ihaleye katılan yabancı firmaların ihaleyi açan 
Türk kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarına yönelik doğrudan ve dolaylı 
offset taahhütlerini kapsar.   

 
Madde 3- Bu Tebliğ'de geçen;  
 
a) Offset: Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının açacakları 

uluslararası ihale çerçevesinde yapacakları dışalımlar neticesinde gerçekleştirecekleri 
döviz ödemelerini telafi etmek amacıyla, anlaşma gereğince Türkiye'den yapılan 
ihracatı,  

 
b) Doğrudan Offset: İhaleyle doğrudan ve yakından ilgili alanlarda 

gerçekleştirilen ve yurt içinde üretilen sistem, alt-sistem ve parçaların Türkiye'den 
ihracını,  

 
c) Dolaylı Offset: Açılan ihale kapsamında yer almayan ve pazarlamasında 

zorluk çekilen ihraç ürünlerimizin Türkiye'den, ihaleyi kazanan firmanın ülkesine veya 
geleneksel ihraç pazarlarımız dışındaki ülkelere ihracını ve bu ürünlere sağlanacak 
piyasa desteğini,  

 
d) Uluslararası İhale: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren kamu 

kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının açtıkları ihalenin yerli ve yabancı 
firmalara açık olmasını,  

 
e) Ana Alım Sözleşmesi: Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının 

ihtiyaç duydukları ve yurt içinden uygun koşullarda temin imkanı bulunmayan mal ve 
hizmetlerin ithalatı amacıyla açılan ihale sonucunda seçilen firmayla imzalanan alım 
sözleşmesini,  

 
f) İhale Tarafları: İhaleyi açan kamu kurum ve kuruluşları, kamu ortaklıkları ile 

ihaleyi kazanan yabancı firmayı,  
 
g) Doğrudan ve Dolaylı Offset Anlaşması Tarafları:  
 
1) İhale taraflarını ve/veya  



 
2) İhaleyi açan kamu kurum/kuruluşları ile kamu ortaklıkları tarafından 

belirlenen ve offset taahhütlerinin yürütülmesinden ve takibinden sözkonusu kuruluşlar 
adına sorumlu olan Türk firmasını ve/veya  

 
3) İhaleyi kazanan yabancı firma adına offset taahhüdünün yerine 

getirilmesinden sorumlu olan ve ihaleyi kazanan yabancı firma tarafından belirlenerek, 
ihaleyi açan kamu kurum/kuruluşları ile kamu ortaklıkları tarafından onaylanan 
yabancı firmayı,  

 
h) Kredilendirme: İhaleyi kazanan yabancı firmanın veya (g) bendinde belirlenen 

şartlar çerçevesinde offset taahhüdünün yerine getirilmesinden ihaleyi kazanan yabancı 
firma adına sorumlu olan yabancı firmanın, doğrudan ve dolaylı offset kapsamında 
gerçekleştirdiği Türk menşeli mal ihracatı değerinin doğrudan ve dolaylı offset 
taahhüdünden düşülmesini,  

 
i) Teminat: İhaleyi kazanan yabancı firma tarafından doğrudan veya dolaylı 

offset taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda, anılan firmaya uygulanacak para 
cezasına esas teşkil etmek üzere, doğrudan ve dolaylı offset taahhüdüne karşılık olarak 
ana alım sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce ilgili ihaleyi kazanan firma tarafından 
verilen banka teminat mektubunu veya hazine tahvil ve bonolarını, 

 
ifade eder.   
 
Madde 4- Taraflar arasında, açılan ihale kapsamında imzalanan ana alım 

sözleşmesine istinaden, offset taahhütlerinin belirlendiği doğrudan ve dolaylı offset 
anlaşmalarının imzalanması esastır. Bu kapsamda düzenlenecek doğrudan ve dolaylı 
offset anlaşmalarında asgari;  

 
a) Söz konusu anlaşmanın amacının ve 3 üncü maddenin (f) ve (g) bendlerine 

istinaden belirlenen taraflarının,  
 
b) Anlaşmada yer alan tanımların,  
 
c) Doğrudan ve dolaylı offset çerçevesinde taahhüt edilen yükümlülüklerin 

kapsamı ve süresinin,  
 
d) Doğrudan ve dolaylı offset taahhütlerine ilişkin olarak, ihaleyi kazanan 

yabancı firmadan alınacak banka teminatına ilişkin usul ve esasların,  
 
e) Doğrudan ve dolaylı offset taahhütlerinin değerlendirilmesi ve 

kredilendirilmesine ilişkin esasların,  
 
f) Doğrudan ve dolaylı offset kapsamındaki faaliyetlerin nasıl rapor edileceğinin 

ve zamanında rapor edilmemesi durumunda alınacak önlemlerin,  
 
g) Offset taahhütlerinin karşılanmaması durumunda uygulanacak cezai 

müeyyidelerin,  
 
h) Mücbir sebep hallerinin,  



 
ı) Anlaşmazlıklar ve tahkimle ilgili esasların,  
 
yer alması zorunludur.   
 
Madde 5- Doğrudan veya dolaylı offset taahhüdü kapsamında gerçekleştirilen 

ihracatın kredilendirilmesinde, doğrudan veya dolaylı offset taahhüdünü yerine 
getirmekten sorumlu taraf;    

 
a) İhracatın offset anlaşması kapsamında yapıldığına dair şerh bulunan gümrük 

beyannamesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini,  
 
b) İhraç konusu malın Türk menşeli olduğuna dair sanayi veya ticaret odalarınca 

tasdik edilmiş Menşe Şahadetnamesi'ni,  
 
ibraz etmekle yükümlüdür.  
 
Doğrudan veya dolaylı offset anlaşması kapsamında ihraç edilen Türk menşeli 

mallar, ilgili gümrük beyannamesinde kayıtlı FOB değerin, taahhüt edilen offset 
miktarından düşülmesi suretiyle kredilendirilir.  

 
Doğrudan veya dolaylı offset anlaşması ihraç edilen Türk menşeli malların Türk 

bayraklı gemilerle taşınması halinde kredilendirme, ilgili gümrük beyannamesinde 
kayıtlı CIF değer üzerinden yapılır.   

 
Madde 6- İhaleyi kazanan yabancı firma tarafından doğrudan veya dolaylı offset 

taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda, anılan firmaya uygulanacak para cezası 
söz konusu firma tarafından ihaleyi açan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
ortaklıklarına nakden ödenir. Ödemenin zamanında yapılmaması durumunda, 
taahhüdüne karşılık olarak verdiği teminattan söz konusu para cezası tahsil edilir.   

 
Madde 7- İhaleyi açan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıkları, ana alım 

sözleşmesine istinaden mutabakata vardıkları doğrudan ve dolaylı offset 
anlaşmalarının taslak metinlerini, söz konusu metinlerin Tebliğ'de yer alan usul ve 
esaslara uygunluklarının değerlendirilmesini teminen, öngörülen imza tarihinden asgari 
30 iş günü önce Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İhracat Genel Müdürlüğü) gönderirler.   

 
Madde 8- Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü), gönderilen 

doğrudan ve dolaylı offset anlaşmalarına ilişkin taslak metinler hakkındaki 
değerlendirmesini ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarına bildirir.   

 
Madde 9- Türk kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıkları, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) değerlendirmesini müteakip, işbu Tebliğ 
ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde imzaladıkları doğrudan ve dolaylı offset 
anlaşmalarının bir örneğini, en geç 30 iş günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na 
(İhracat Genel Müdürlüğü) gönderirler.   

 
Madde 10- Offset taahhütlerinin anlaşmada öngörülen şartlar içinde yerine 

getirilip getirilmediğinin izlenebilmesini teminen, ihaleyi kazanan yabancı firma, Türk 
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıkları aracılığıyla faaliyet raporlarını, 



doğrudan ve dolayı offset anlaşmalarının yürürlüğe girmesini takip eden altı aylık 
dönemler halinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İhracat Genel Müdürlüğü) bildirmekle 
yükümlüdür.   

 
Madde 11- Bu Tebliğde yer almayan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 

(İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alındıktan sonra taraflarca sonuçlandırılır.   
 
Madde 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   
 
Madde 13- Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu 

Devlet Bakanı tarafından yürütülür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

İhracatında DFİF Primi Kesintisi Yapılacak  Mallar Ve Miktarları 
 

(14 Ekim 1988 tarih ve 19959 numaralı R.G.’de yayınlanan 88/13384 sayılı 
“Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararın” 11. Maddesinde yeralan 
“İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Primi Kesintisi Yapılacak Mallar 
ve Miktarları” aşağıda gösterilmiştir.) 

     
R.G. Tarihi : 28 Ocak 1992 
R.G. Numarası: 21125     

 
A- İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Primi Kesintisi Yapılacak 

mallar ve miktarları aşağıda gösterilmiştir. 
 
(*) 1-  a) Her türlü natürel iç fındık  8 Cent/Kg. karşılığı TL.  
   b) Her türlü kabuklu fındık  4 Cent/Kg. karşılığı TL. 
   
2- 9 Temmuz 1992 tarih ve 21279 sayılı R.G.’de yayımlanan Destekleme ve 

Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
3-  3 Eylül 1993 tarih ve 21687 sayılı R.G.’de yayımlanan Destekleme ve Fiyat 

İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

 
4- 19 Mart 1997 tarih ve 22938 sayılı R.G.’de yayımlanan Destekleme ve Fiyat 

İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

 
5- 30 Temmuz 1997 tarih ve 23065 sayılı R.G.’de yayımlanan Destekleme ve 

Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
6- 3 Eylül 1993 tarih ve 21687 sayılı R.G.’de yayımlanan Destekleme ve Fiyat 

İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair karar ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

 
7- 2  Şubat 1993 tarih ve 21484 numaralı R.G.’de yayımlanan 92/3874 Sayılı 

Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
8- 18 Haziran1993 tarih ve 21611 numaralı R.G.’de yayımlanan 93/4474 Sayılı 

Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
9- 15 Kasım 1994 tarih ve 22113 numaralı R.G.’de yayımlanan  92/3309 Sayılı 

Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

                                                 
(*) 18 Aralık 1997 tarih ve 23204 numaralı R.G.’de yayımlanan 97/10306 Sayılı Karar 
ile değiştirilmiştir. 



 
10- 12 Nisan 1995 tarih ve 22256 numaralı R.G.’de yayımlanan  95/6682 Sayılı 

Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
11-  41.01, 41.02, 41.03 GTİP’na dahil  
 işlenmiş deri ve kösele dışında   
 kalanpikle deri dahil her türlü   
 hayvan derileri ve postları    50 Cent/Kg karşılığı TL. 
 
12- 20 Ağustos 1992 tarih ve 21321 numaralı  R.G.’de yayımlanan 92/3309 

Sayılı Karar ile  yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
13- 28 Ocak 1994 tarih ve 21832 Sayılı R.G.’de yayımlanan 94/5168 Sayılı 

Kararnamenin Eki Karar  ile  yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
(**) 14-5201.00 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş), hidrofil veya 

ağartılmış pamuklar hariç) 0 (sıfır) Cent/KG. karşılığı TL. 
 
5203.00.00.00 Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) 0 (sıfır) Cent/KG. 

karşılığı TL. 
   
B- DFİF prim kesintisi kapsamındaki bir maldan FOB 1000 Dolar değerini 

geçmeyen numunenin bedelsiz ihracatında prim kesintisi yapılmaz. 
 
(*) “C- a) 1000 grama kadar (1000 gram dahil) ambalajlarda yapılacak naturel 

fındık ihracatında yürürlükteki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintilerinden 
4 Cent/ Kg (kabuklu fındıkta 2 Cent/Kg) karşılığı Türk Lirası indirim uygulanır. 

 
b) 18 Aralık 1997 tarih ve 23204 numaralı R.G.’de yayımlanan 97/10306 Sayılı 

Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
c) Amerika, Okyanusya, Uzakdoğu ve Akdeniz’e kıyısı bulunmayan Afrika 

ülkelerine yapılacak naturel fındık ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi 
kesintilerinden 4 Cent/Kg. (kabuklu fındıkta 2 Cent/Kg.) karşılığı Türk Lirası indirim 
uygulanır.” 

 
D- 9 Temmuz 1992 tarih ve 21279 sayılı R.G.’de yayımlanan Destekleme ve 

Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

                                                 
(**) 10 Ekim 1998  tarih ve 23489 numaralı R.G.’de yayımlanan 98/11769 Sayılı 
Karar ile değiştirilmiştir. 
 
(*)18 Aralık 1997 tarih ve 23204 numaralı R.G.’de yayımlanan 97/10306 Sayılı Karar 
ile değiştirilmiştir. 
 



Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine İlişkin Tebliğ 
 

R.G. Tarihi: 2 Şubat 1996 
R.G. Numarası: 22542 
 
Devlet Bakanlığından: 

 
Amaç: 
 
Madde 1- 4059 sayılı Kanun ve 1567 sayılı Kanuna ilişkin Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile Hazine Müsteşarlığına (bundan böyle 
Müsteşarlık olarak anılacaktır) verilmiş bulunan görev ve yetkiler çerçevesinde 
düzenlenen bu Tebliğ’in amacı, ülkemizin ekonomik yararları doğrultusunda istihdam 
imkanları yaratılmasını ve döviz girdilerimizin artırılmasını teminen; yurtdışında 
inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi 
teknik hizmetler yapmak isteyen Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin veya 
bunların katılımı ile oluşturulan ortaklıkların bu hizmetlerinin koordinasyonunu, 
teşvikini ve geliştirilmesini sağlamaktır. 

 
Kapsam: 
 
Madde 2- Yurtdışında inşaat, tesisat işleri ile montaj, mühendislik, proje, 

müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi teknik hizmetler üstlenen yurtdışı 
müteahhitlik firmaları ile ilgili olarak; 

 
- Bu hizmetlerin ülke yararına geliştirilmesi ve ilgili kamu ve özel kuruluşlar 

arasında koordinasyonunun sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasına, 
 
- Bu hizmetlerin desteklenmesi ve teşvik edilmesine, 
 
- Yabancı ülkelerdeki potansiyel işler ve ihalelerle ilgili bilgi toplanması ve ilgili 

kişi ve kuruluşlara iletilmesine, 
 
- Yurtdışında kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edilmesi, iş kurulması 

veya şube açılması ve bu amaçla harice ayni ve nakdi sermaye ihracı yapılmasına, 
 
- Yurtdışında büro, temsilcilik ve benzeri faaliyetlerde bulunulmasına,  
 
- Döviz üzerinden teminat mektubu ve kredi verilmesine, 
 
- Yurtdışında üstlenilen işlerde kullanılacak makina, teçhizat ve diğer 

malzemenin geçici veya kesin olarak ihraç edilmesine ve bedellerinin yurda 
getirilmesine, 

 
- Yurtdışından makina, teçhizat ve diğer malzemenin tedarik edilmesine, 
 
- Yurtdışındaki işlerle ilgili olarak satın alınan ve kullanılan makina, teçhizat ve 

diğer malzemenin Türkiye’ye geçici veya kesin olarak ithal edilmesine, 
 



ilişkin işlemleri yürütmeye Müsteşarlık yetkilidir. 
 
Ayni ve Nakdi Sermaye İhracı: 
 
Madde 3- Yurtdışında iş üstlenen müteahhitlik firmalarının, yurtdışında bir 

ortaklığa katılmak, yeni bir iş kurmak veya şube açmak amacıyla, ayni ve/veya nakdi 
sermaye ihracı yapmaları serbesttir. 

 
Ayni sermaye ihraçları doğrudan gümrük idarelerince gerçekleştirilerek, durum 

bir ay içinde Müsteşarlığa bildirilir. 
 
Nakdi sermaye ihracı bankalar veya özel finans kurumları vasıtasıyla yapılır. 

Nakdi sermaye ihracının yapılmasını müteakip durum aracı bankalar ve özel finans 
kurumları tarafından bir ay içinde müsteşarlığa bildirilir. 

 
Nakdi ve ayni sermaye ihracını müteakip ilgili yurtdışı müteahhitlik firmalarınca 

durum (3) ay içinde Müsteşarlığa bildirilir. 
 
Döviz Üzerinden Teminat Mektubu ve Kredi Verilmesi: 
 
Madde 4- Yurtdışı müteahhitlik firmaları lehine yurtdışında üstlendikleri işlerle 

ilgili olarak Türkiye’deki bankalarca doğrudan veya üçüncü ülkeler üzerinden teminat 
mektubu verilmesi serbesttir. 

 
Kambiyo Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde müteahhitlik firmaları 

Türkiye’deki bankalardan veya hariçten döviz kredisi temin edilebilir. 
 
Geçici İhracat Yapılması: 
 
Madde 5- Yurtdışında üstlenilen işlerde kullanılmak ve geri getirilmek üzere 

yurtdışı müteahhitlik firmalarının Türkiye’de sahibi bulundukları veya kiraladıkları 
makina, teçhizat ve malzemenin Müsteşarlığın izni alınmak kaydıyla yurtdışına geçici 
olarak ihracı yapılabilir. 

 
Geçici ihracına izin verilen makina, teçhizat ve diğer malzemelenin yurtdışında 

kalış süresinin belirlenmesinde taahhüt edilen projenin tamamlanma tarihi esas alınır. 
Bu süre, işin gecikmesi veya başka bir projenin üstlenilmesi halinde uzatılabilir. 

 
Geçici ihracı uygun görülen talepler ilgili çıkış gümrüğüne, Kambiyo 

Müdürlüğüne ve firmaya bildirilir. 
 
Geçici ihracı yapılan makina ve teçhizatın öngörülen süreler içinde yurda 

getirilmemesi halinde süre bitimini izleyen 90 gün içinde bedellerinin yurda getirilmesi 
zorunludur. 

 
Kesin İhracat Yapılması ve Bedellerinin Yurda Getirilmesi: 
 
Madde 6- Yurtdışında üstlenilen işlerde kullanılmak üzere kesin olarak ihracı 

yapılacak makina, teçhizat ve diğer malzemeler için Müsteşarlıktan izin alınması ve 



ihracat bedellerinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir banka veya özel finans 
kurumuna satılması gereklidir. 

 
Yurtdışında Makina, Teçhizat ve Diğer Malzeme Temini: 
 
Madde 7- Yurtdışı müteahhitlik firmaları, yurtdışında üstlendikleri işlerle ilgili 

hertürlü mal, malzeme, teçhizat ve makina bedellerini serbest kullanımlarına bırakılan 
dövizlerden veya Türkiye’deki bankalardan satın alacakları dövizlerle karşılayabilirler. 

 
Yurtdışında Sahip Olunan Makina, Teçhizat ve Diğer Malzemenin Yurda 

Geçici İthali: 
 
Madde 8- Yurtdışı müteahhitlik firmalarının yurtdışında üstlendikleri işler ile 

ilgili olarak satın aldıkları ve bu işlerde kullandıkları makina, teçhizat ve malzemeler 
Türkiye’de üstlendikleri işlerde kullanılmak üzere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
uygun görüşü ile Müsteşarlığın izni alınmak kaydıyla yurda geçici olarak getirilebilir. 

 
Yurtta kalış süresi iki yıl olup, bu süre işin devam ettiği müddetçe birer yıllık 

dönemler itibariyle uzatılabilir. 
 
Yurtdışında Sahip Olunan Makina, Teçhizat ve Diğer Malzemenin Yurda 

Kesin İthali: 
 
Madde 9- Yurtdışı müteahhitlik firmalarının yurtdışındaki işleriyle ilgili olarak 

yurtdışından satın aldıkları ve kullandıkları makina, teçhizat ve malzemenin yurda 
kesin olarak ithali Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Teknik Uygunluk Belgesi temin 
edilmek kaydıyla Müsteşarlığın iznine tabidir. 

 
Yurtdışı müteahhitlik firmalarının bu şekilde yapacakları ithalatta alınacak vergi 

ve fonlar, İthalat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinde belirtilen esaslara tabidir. 
 
Kâr ve Gelirlerin Yurda Getirilmesi: 
 
Madde 10- Yurtdışı müteahhitlik firmalarının yurtdışındaki müteahhitlik 

hizmetlerinden elde ettikleri kâr ve gelirlerin yurda getirilmesi zorunlu değildir. 
 
Bu şekilde elde edilen dövizler firmalarca serbestçe tasarruf edilebilir. 
 
Bildirim 
 
Madde 11- Yurtdışı Müteahhitlik firmaları, yurtdışında üstlendikleri işlerle ilgili 

olarak yurtdışında işin alındığını gösterir sözleşme ile Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığından alınacak Yurtdışı Müteahhitlik Belgesinin birer örneğini Müsteşarlığa 
ibraz etmekle yükümlüdürler. 

 
Firmaların yurtdışı şantiyelerindeki makina ve teçhizat envanteri her yıl Haziran 

ve Aralık ayları sonu itibariyle Müsteşarlığa gönderilir. 
 
Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek işlemlerle ilgili olarak yurtdışı müteahhitlik 

firmalarınca tevdi edilmesi gereken diğer bilgi ve belgeler Müsteşarlıkça tespit edilir. 



 
Yetki: 
 
Madde 12- Müsteşarlık bu Tebliğ’in tatbikatını temin etmek ve yurtdışı 

müteahhitlik hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli göreceği her 
türlü tedbiri almaya, Tebliğ’de öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip 
sonuçlandırmaya, Toplu Konut Fonuna Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakanlıkça 
belirlenecek oranlarda prim tahsili suretiyle istisnai olarak bedelsiz ithal izni vermeye, 
haklı ve mücbir sebeplerin varlığı halinde döviz getirme sürelerini uzatmaya veya 
döviz getirme zorunluluğunu kısmen veya tamamen kaldırmaya yetkilidir. 

 
Madde 13- Bu Tebliğ kapsamı dışında kalan hususlarda Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında Karar ve Tebliğler ile Dış Ticaret Mevzuatı, Gümrük Mevzuatı ve 
diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. 

 
Madde 14- Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



İHRACATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI BELİRLENMESİ VE 
İDARESİNE İLİŞKİN  KARAR 

 
R.G.Tarihi: 31 Aralık 1995 
R.G.Numarası: 22510 
 
Karar Sayısı: 95/7616 

 
Madde 1 - Bu Karar; uluslararası anlaşmaların hükümlerine uygun şekilde tek 

taraflı olarak veya ikili ya da çok taraflı tercihli ticaret anlaşmalarına dayanılarak 
alınacak önlemler çerçevesinde; 

 
a) İhracatta uygulanabilecek kotalar ve bu kotaların idaresini düzenleyen 

kurallara, 
 
b) Türkiye’den yapılan  ihracatta uygulanabilecek tarife kontenjanlarına ve bu 

kontenjanların kullanımına, 
 
c) Diğer ülkelerin Türkiye’den yaptıkları ithalata kota (halihazırda ABD ve 

Kanada’ya yönelik tekstil ve konfeksiyon ihracatında uygulananlar hariç) veya tarife 
kontenjanı uygulamaları ve sözkonusu kota ve tarife kontenjanlarının dağıtımının 
Türkiye’ye bırakılması halinde bunların dağıtımına, 

 
ilişkin usul ve esasları kapsar. 
 
Madde 2 - Bu Karar’da geçen; 
 
Tarife kontenjanı : Bir üçüncü ülke tarafından Türkiye’den ithal edilen mal ya da 

mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim 
yapılması ya da muafiyet sağlanmasını veya Türkiye’nin bir mal veya mal grubunun 
ihracatında belli bir oranda vergi veya eşetkili tedbir uygulaması halinde bu oranlarda 
belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması veya muafiyet sağlanmasını,   

 
Kota : İhracatta miktar ve/veya değer kısıtlaması uygulanması halinde, bir 

takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibariyle yapılmasına izin verilen ihracatın 
miktar ve/veya değerini, 

 
 ifade eder. 
 
Madde 3 - Bu Karar’ın 1. maddesi hükümleri çerçevesinde  uygulanacak ihracat 

kotaları ve tarife kontenjanlarının miktar ve/veya değeri, dağıtım ve başvuru usul ve 
esaslarını belirlemeye  Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir. 
Belirlenecek esaslar Yönetmelikle düzenlenerek  Resmi Gazete’de yayımlanır.  

 
Madde 4 - Bu Karar çerçevesinde yapılacak kota veya tarife kontenjanı 

tahsislerinde ihracatçılar adına düzenlenecek belgeler teminata bağlanabilir. Teminata 
bağlamaya ve  teminat oranına Dış  Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan’ın 
teklifi ile Bakanlar Kurulu’nca karar verilir. 

 



Madde 5 - Bu Karar;  
 
a) Kamu ahlâkı, kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki 

sağlığı ve yaşamının; sanatsal, tarihsel veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin 
veya sınai ve ticari mal varlığının korunması amacıyla belirli yasakların, miktar 
kısıtlamalarının veya denetim engellerinin, 

 
b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin, 
 
c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin, 
                              
d) İhracat Rejimi Kararı ve Yönetmeliği ile ihracata ilişkin diğer mevzuatın bu 

Karar’a aykırı olmayan hükümlerinin, 
 
uygulanmasını engellemez. 
 
Madde 6 - Bu Karar’da yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik 

Yönetmelik ve Tebliğ  çıkarmaya Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
yetkilidir.  

 
Madde 7 - Bu Karar 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer.  
 
Madde 8 - Bu  Karar’ı  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı’nın  bağlı olduğu Bakan 

yürütür.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İHRACATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI BELİRLENMESİ VE İDARESİNE 
İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 
R.G.Tarihi: 18 Ekim 1996 
R.G.Numarası: 22791 
 
Devlet Bakanlığı'ndan:  

 
Amaç, Kapsam, Dayanak 
 
Madde 1- Bu Yönetmelik, İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve 

İdaresine İlişkin 25.12.1995 tarih ve 95/7616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 
uluslararası anlaşmaların hükümlerine uygun şekilde tek taraflı olarak veya ikili ya da 
çok taraflı tercihli ticaret anlaşmalarına dayanılarak alınacak önlemler çerçevesinde; 

 
a) İhracatta uygulanabilecek kotalar ve bu kotaların idaresini düzenleyen 

kurallara, 
 
b) Türkiye’den yapılan ihracatta uygulanabilecek tarife kontenjanlarına ve bu 

kontenjanların kullanımına, 
 
c) Diğer ülkelerin Türkiye’den yaptıkları ithalata kota (halihazırda ABD ve 

Kanada’ya yönelik tekstil ve konfeksiyon ihracatında uygulananlar hariç) veya tarife 
kontenjanı uygulamaları ve sözkonusu kota ve tarife kontenjanlarının dağıtımının 
Türkiye’ye bırakılması halinde bunların dağıtımına, 

 
ilişkin usul ve esasları kapsar. 
 
Tanımlar 

 
Madde 2 - Bu Yönetmelik’te geçen; 
 
a) Bakanlık:  Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı, 
 
b) Müsteşarlık:  Dış Ticaret Müsteşarlığını, 
 
c) Genel  Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı  İhracat Genel Müdürlüğünü, 
 
d) İhracatçı Birliği : Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliklerini,  
 
e) Kota Uygunluk Belgesi : Karar kapsamında kotaya tabi malların ihracı için 

İhracatçı Birliklerince  verilen belgeyi, 
 
f) Fiili İhraç : İhracat Yönetmeliğinde yapılan fiili ihraç tanımında belirtilen 

durumları, 
 
g) Referans Dönemi : Kota dağıtımında geleneksel ticaret akışı yöntemi 

kullanılması halinde Tebliğ ile belirlenecek dönemleri,  



 
h) Geleneksel ihracatçılar : Referans dönemi içinde kota konusu malları ihraç 

eden  ihracatçıları, 
 
ı) Tarife kontenjanı : Bir üçüncü ülke tarafından Türkiye’den ithal edilen mal ya 

da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim 
yapılması ya da muafiyet sağlanmasını  veya Türkiye’nin bir mal veya mal grubunun 
ihracatında belli bir oranda vergi veya eşetkili tedbir uygulaması halinde bu oranlarda 
belli bir miktar veya değer için indirim yapılması veya muafiyet sağlanmasını,  

 
j) Kota : İhracatta  miktar ve/veya değer kısıtlaması uygulaması halinde, bir 

takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibariyle yapılmasına izin verilen ihracatın 
miktar ve/veya değerini, 

 
 ifade eder. 
 
Kota Dağıtım Usul ve Esasları 
 
Madde 3- Kota miktarı ve/veya değerleri, kotaların dağıtım tarih ve kriterleri, 

talep edilebilecek asgari ve azami miktar ve/veya değerler başvuru usul ve esasları 
Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır. 

 
Kota Dağıtım Yöntemleri 

 
Madde 4- Genel Müdürlük kota dağıtımında aşağıdaki yöntemlerden 

belirleyeceği bir veya birkaçını birarada uygulayabilir. 
 

A - Geleneksel Ticaret Akışı Yöntemi      
 

a) Bu yönteme göre kota tahsisi yapılması halinde, kotanın bir bölümü 
geleneksel ihracatçılara, kalan kısmı ise diğer ihracatçılara ayrılır. 

 
b) Geleneksel ihracatçılar, referans dönemi olarak belirlenen dönemde  

gerçekleştirdikleri ihracat miktarı ve değerini kanıtlayan gümrük beyannamelerinin 
gümrük idarelerince onaylı bir örneğini kota tahsis başvurularına ekleyeceklerdir. 

 
c) Geleneksel ihracatçılara aşağıdaki kriterler çerçevesinde kota tahsisi 

yapılabilir. 
 
1) toplam  başvuru  ile talep edilen miktar ve/veya değer, geleneksel ihracatçılar 

için ayrılan paya eşit veya daha az ise, talepler tam olarak karşılanır. 
 
2) Toplam başvuru ile talep edilen miktar ve/veya değerin geleneksel 

ihracatçılara ayrılan paydan fazla olması durumunda, kota dağıtımı, her başvuru 
sahibinin  referans döneminde gerçekleştirdiği ihracat miktar ve/veya değeri gözönüne 
alınarak oransal hesaplama yöntemi ile yapılır. 

 
d) Geleneksel ihracatçılara ayrılan pay için yeterli başvuru olmaması durumunda, 

başvuruda bulunan diğer ihracatçılar artan miktar  ve/veya değerden Genel 
Müdürlüğün belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılırlar. 



 
B- Başvuru Sırasına Göre Eşit Oranda Kota Tahsis Yöntemi 

 
Başvuru sırasına göre eşit oranda kota tahsis yönteminde İhracatçı Birliği, toplam 

kota miktar  ve/veya değerini veya bir kısmını, ürünün yapısını ve ekonomik miktarını 
dikkate alarak belirleyeceği eşit oranlarda başvuru sahiplerine, başvuru sıralarını 
dikkate alarak dağıtır.  
 

C- Talep Edilen Miktar ve/veya Değerle Orantılı Kota  Tahsis Yöntemi 
 
Müsteşarlıkça belirlenecek kota dağıtım tarihindeki; 
 
a) Toplam başvuru ile talep edilen miktar ve/veya değerlerin, dağıtılacak kota 

miktarı ve/veya değerine eşit ya da daha az olması halinde talepler tamamen karşılanır. 
 
b) Toplam başvuru ile talep  edilen miktar ve/veya değerlerin dağıtıma konu kota 

miktarı ve/veya değerini aşması durumunda başvurular, talep edilen miktar ve/veya 
değerler ile orantılı olarak karşılanır.      

 
D- Müsteşarlıkça Ürünün Yapısı ve Ekonomik Miktarları Dikkate Alınarak 

Belirlenecek Yöntem. 
 
Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü), gerekli gördüğü durumlarda ürünün 

yapısı ve ekonomik miktarını ve belirlenen kota miktarı ve/veya değerini dikkate 
alarak, farklı bir kota tahsis yöntemi belirleyebilir. 

 
Kota Tahsis Başvurusu 
 
Madde 5- Kota  tahsis başvuruları; 
 
a) İhracatçı firma ünvanı ve tam adresi (Telefon, Telefaks No ve İhracatçı Birliği 

Üye No.su dahil), 
 
b) Teminat alınması halinde teminatın yetkili bankalara yatırıldığını gösteren 

banka dekontunun aslı,  
 
c) Ürün tanımı 
 
 - malın “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş  
   Tarife Cetveli”ne uygun ticari tanımı, 
 
 - 12’li bazda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P), 
 
 - gerek duyulması halinde tip ve standardı 
 
d) İthalatçı ülke (giriş ülkesi), alıcı firma ünvanı ve tam adresi (Telefon ve 

telefaks no dahil), 
 
e) Talep edilen kota miktarı ve/veya değeri ,  
 



f) İhracat için öngörülen tarih veya tarihler ile yer veya yerler (liman, gümrük 
kapısı), 

 
g) Daha önceki dönemlerde aynı mal için kotadan pay alınıp alınmadığı, alınmış 

ise  gerçekleştirilen ihracatın miktarı ve/veya  değerine ilişkin bilgiler , 
 
h) Başvuruda bulunan ihracatçının başvuru bilgilerini doğru olarak verdiğine ve 

ihracat uygunluk belgesinin kısmen veya tamamen kullanılmaması halinde 
Müsteşarlıkça belirlenecek süreler içerisinde ilgili İhracatçı Birliğine iade edileceğine, 
aksi takdirde geciken herbir iş günü için müteakip kota taleplerinin belirlenecek oranlar 
dahilinde daha az karşılanacağının kabul edildiğine dair bir taahhütname (Ek:I), 

 
ile birlikte yazılı olarak, belirlenen asgari ve azami miktar ve/veya değerler 

dikkate alınarak ilgili İhracatçı Birliğine yapılır. İhracatçı Birliğince gerekli görülmesi 
halinde ek bilgiler istenebilir. 

 
Kota Tahsis Başvurularının Sonuçlandırılması 

 
Madde 6-  Kota tahsis başvuru tarihinin  bitiminden önce usulüne uygun olarak 

yapılan kota tahsis başvurusu ilgili İhracatçı Birliğince 60 (altmış) günü aşmayacak bir 
süre içinde sonuçlandırılır. Kotadan pay verilmesi uygun görülen ihracatçılar için Kota 
Uygunluk Belgesi düzenlenir. 
 

Kotaların Yeniden Dağıtımı 
 
Madde 7-  Kullanılmayan veya dağıtılamayan kotaların yeniden dağıtımına 

ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık  (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenir. 
 
Belirlenen yıl veya dönem içerisinde kullanılmayan kotalar ertesi yıla veya 

döneme aktarılamaz. 
 
Kota Uygunluk Belgesi 
 
Madde 8-  Yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kota tahsisi yapılan 

ihracatçılara, Kota Uygunluk Belgesi verilir.  
 
Kota Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi ait olduğu kota dönemiyle sınırlıdır, 

bir sonraki kota dönemine ve/veya bir başka firmaya devredilemez. Kota Uygunluk 
Belgelerinin geçerlik süresinin bitiminden itibaren Müsteşarlıkça belirlenecek süreler 
içerisinde ilgili İhracatçı Birliğine iadesi zorunludur. Kota Uygunluk Belgesi aldığı 
halde, Belgenin geçerlilik süresi içerisinde ihracatını en az % 80 oranında 
gerçekleştirmeyen belge sahiplerine aynı yıl içerisinde yeniden kota tahsisi yapılmaz 
(Mücbir sebep durumları hariç). Genel Müdürlük sözkonusu ihracatçılara müteakip 
yılın kotalarından tahsis yapılmamasını da kararlaştırabilir.  

 
İhracatçı Birliği tarafından, 5 (beş) nüsha olarak düzenlenen Kota Uygunluk 

Belgesinin 4 (dört) nüshası başvuru sahiplerine verilir. 3 üncü nüsha ihracat 
müsaadesini düzenleyen İhracatçı Birliğinde kalır. Başvuru sahipleri  4 üncü nüshayı 
ilgili gümrük idaresine, 5 inci nüshayı  aracı bankaya tevdi eder. İhracatın 
gerçekleştirildiğine dair ilgili gümrük idaresince onaylı 1 inci nüshayı ise, fiili ihraç 



tarihinden itibaren Müsteşarlık tarafından belirlenecek süre içerisinde ilgili İhracatçı 
Birliğine iade eder. 

 
Kota Uygunluk Belgesinin Aranması 

 
Madde 9- Kota Uygunluk Belgesi, gümrük beyannamesi düzenlenmesi 

aşamasında ilgili İhracatçı Birliğince, fiili ihraç sırasında ilgili Gümrük İdaresince  
aranır. Kota Uygunluk Belgesine istinaden düzenlenecek gümrük beyannamelerinin 
süresi, Kota Uygunluk Belgelesinin geçerlilik süresinden fazla olamaz ve uzatılamaz. 
 

Kota Uygunluk Belgesinde Değişiklik Yapılması 
 
Madde 10-  Miktar kotası uygulanması halinde fiili ihracat sırasında, malın birim 

fiyatının, toplam değerinin Kota Uygunluk Belgesinde kayıtlı birim fiyatını ve  malın 
toplam değerini aşması, ihracatın yapılmasını engellemez. Ancak, Kota Uygunluk 
Belgesinde kayıtlı kotadan fazla ihracat yapılamaz. İhracatçı Birliklerinde kayda 
aldırılan gümrük beyannamelerinde kayıttan sonra sadece lehte fiyat değişikliği 
yapılabilecektir. Lehte fiyat değişikliği talepleri ilgili İhracatçı Birliğince 
sonuçlandırılır. 

 
Kota Uygunluk Belgesinin Kaybedilmesi 

 
Madde 11- Kota Uygunluk Belgesinin kaybedilmesi halinde, Belge sahibinin 

başvurusu üzerine, İhracatçı Birliğince üzerine “kaybından dolayı yeniden 
düzenlenmiştir” şeklinde şerh düşülerek, yeni Kota Uygunluk Belgesi düzenlenebilir. 
Bu durum, ilgili İhracatçı Birliğince Gümrük İdarelerine bildirilir ve Kota Uygunluk 
Belgesinin aslıyla işlem yapılmaz. 
 

Tarife Kontenjanı 
 
Madde 12- Tarife kontenjanı kullanım usul ve esasları Müsteşarlık tarafından 

yayımlanacak Tebliğ ile düzenlenir. 
 
Türkiye’den ihraç edilen ürünlere üçüncü ülkeler tarafından uygulanan tercihli 

tarifeden yararlanan maddelere ilişkin tarife kontenjanlarının kullanımı Müsteşarlıkça 
kota düzenlemelerine tabi tutulabilir. 

 
Kota  ve  Tarife  Kontenjanı  Tahsislerinin Teminata Bağlanması 

 
Madde 13- 95/7616 sayılı Karar çerçevesinde yapılacak kota ve/veya tarife 

kontenjanı tahsislerinde ihracatçılar adına düzenlenecek belgeler teminata bağlanabilir. 
Teminata bağlamaya ve  teminat oranına Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan’ın teklifi ile Bakanlar Kurulu’nca karar verilir. 
 

Sair Durumlar 
 
Madde 14- İhracatta kota ve tarife kontenjanına ilişkin olarak Bu Yönetmelikte 

berlirlenen konular dışında kalan hususlar 95/7616 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde 
Müsteşarlıkça sonuçlandırılır.  

 



Yönetmeliğin Uygulanması 
 

Madde 15- Bu Yönetmelik’te yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya 
yönelik Tebliğ  çıkartmaya Müsteşarlık yetkilidir.  
 

Uygulanacak Müeyyideler 
 
Madde 16-  Müsteşarlık Denetim Birimince; 
 
a) Kota veya Tarife Kontenjanı konusu ihracat işlemlerine esas olan belgelerde 

tahrifat yapıldığının, 
 
b) Sahte  belge  kullanıldığının,  
 
c) Kota Uygunluk Belgesinin veya Tarife Kontenjanı Tahsisinin üçüncü kişilere 

devredildiğinin,   
 
d) Kota Uygunluk Belgesi’nde belirlenen miktarın ve/veya değerin veya Tarife 

Kontenjanı Tahsisinin aşıldığının, 
 
e) Verilen  taahhütnamelere aykırı davranıldığının  
 
belirlenmesi durumunda, İhracat Rejimi Kararı’nda öngörülen müeyyidelerinden 

biri veya birkaçı uygulanabilir. 
 
Uygulanan müeyyidelerden firmanın uyarılması dışındakiler Resmi Gazete’de 

yayımlanır.  
 
Yürürlük 

 
Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 
Yürütme 
 
Madde 18- Bu Yönetmeliği  Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan 

yürütür. 
 
 
 
 
 



EK 1 
 
 

TAAHHÜTNAME 
 
 
...........İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne 
 
Kota tahsisi yapılması için yaptığımız başvuruda yeralan bilgilerin doğru 

olduğunu, başvuru yapılan kota için firmamız tarafından  ya da firmamız adına başka 
bir başvuru yapılmadığını, Kota Uygunluk Belgelerinde belirtilen miktarların 
aşılmayacağını, kota uygunluk belgelerini üçüncü şahıslara devretmeyeceğimizi, 
aksine hareket ettiğimiz takdirde ya da verilen bilgilerin doğru olmadığının, ihracat 
işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının  
idarece tesbiti halinde kota uygunluk belgesinde yer alan bedelin, kota uygunluk 
belgesinde sadece miktarın yer alması halinde ise malın Birlikçe kota tahsisinin 
yapıldığı tarih itibariyle tesbit edilecek ortalama ihraç birim fiyatı esas alınarak 
belirlenecek bedelinin % 60’ının,  ödemenin yapılacağı tarihteki döviz satış kuru 
üzerinden hesaplanacak Türk Lirası (TL) karşılığını Birlik bütçesine gelir kaydedilmek 
üzere ödeyeceğimizi ve ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerinde öngörülen  gecikme zammına eşit oranda faiz ile 
birlikte aynı Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi, kota uygunluk belgesinin 
kullanılmaması veya bir kısmının kullanılması halinde ve her halükarda geçerlilik 
süresinin bitiminden itibaren Müsteşarlıkça belirlenecek süre içerisinde Birliğe iade 
edeceğimizi, aksi takdirde belgenin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren geciken her 
bir iş günü için müteakip kota tahsis talebimizin belirlenecek oranlar dahilinde daha az 
karşılanacağını kabul ve taahhüt ederiz. 

 
 
 
 
                                  Firma Ünvanı 
                                
                                             Yetkili İmzalar      
 
 

Firmanın adresi                : 
 
Firmanın bağlı bulunduğu  
 vergi dairesinin adı         : 
 
Firmanın vergi sicil no.su  : 
 
 
 
 
 
NOT :  Taahhütname Bankalara da verilecek ve bir örneği ihraç müsaadesinin “G” 
nüshasına eklenecektir. 

 



Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Sıra no: 1)  
 

R.G.Tarihi: 28 Eylül 2001 
R.G.Numarası: 24537 
 
Gümrük Müsteşarlığından: 

 
Amaç ve Kapsam 

 
Madde 1- Bu Tebliğ, 01.06.2001 tarihli ve 24419 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin basitleştirilmiş işlemler başlıklı 
19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri ile ilgili olarak basitleştirilmiş işlemlerden 
yararlanma izni verilmesinin usul ve esasları ile bu kapsamda Türkiye ve Avrupa 
Topluluğu arasındaki ticarette esas alınacak kuralları belirler.  
 

Onaylanmış İhracatçı 
 

Madde 2- Basitleştirilmiş işlemler çerçevesinde yapılan uygulamanın amacı, sık 
sık A.TR dolaşım belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracat işlemlerindeki usul ve 
formalitelerin azaltılmasıdır. Anılan Yönetmeliğin genel hükümlerine bir istisna olarak 
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine (TOBB) 
tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan Gümrük 
Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından A.TR dolaşım belgesi 
düzenleme yetkisi verilen özel ve tüzel kişiler Onaylanmış İhracatçı unvanı kazanır.  
 

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Alabilecek Özel ve Tüzel Kişiler 
 

Madde 3- Onaylanmış ihracatçı yetkisinin verileceği tarihte yürürlükte bulunan, 
Dış Ticaret Müsteşarlığınca Resmi Gazetede yayımlanmış Tebliğlerde unvan ve 
adresleri gösterilen dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri ile 
kamu kuruluşlarına ve ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamı en az 100 milyar TL. 
olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında FOB 10 milyon ABD 
doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren anonim şirketlere ve limited 
şirketlere onaylanmış ihracatçı yetkisi verilir. 
 

Kamu kuruluşu tabirinden, resmi daireler ve sermayesinin tamamı devlete ait 
olan iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve yine sermayesinin 
tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait ve bunlara 
bağlı müesseseler anlaşılır.  
 

Başvuru Şekli ve Müracaat Sırasında Aranılan Belgeler 
 

Madde 4- Onaylanmış ihracatçı yetkisi verilecek özel ve tüzel kişilerin yetki 
belgesi alabilmeleri için; 
 

a) Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10undan fazlasına sahip 
olanların ve şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili olanların hırsızlık, 
emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii, 
iftira, irtikap, irtişa, ihtilas ve kaçakçılık cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası 
veya aynı derecede cezayı gerektiren bir suçtan veya 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 



Takibine Dair Kanun, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 
ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefetten mahkum olmadıklarına dair adli sicil 
belgesini, 
 

b) Şirket sermayesinin son durumunu, şirket sermayesine iştirak eden pay 
sahiplerinin sermayedeki pay oranlarını ve yönetim kurulu üyelerini gösterir ticaret 
sicili gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan 
Odaca onaylı örneğini, 
 

c) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
 

d) Tebliğ ekinde (Ek: 2) yer alan taahhütnameyi, 
 

e) Yabancı uyruklu olup Türkiyede ikamet etmeyen yönetim kurulu üyeleri ile 
şirket sermayesinin %10undan fazlasına sahip ortaklar için (a) bendinde belirtilen adli 
sicil belgesi yerine Tebliğ ekinde (Ek: 3) yer alan taahhütnameyi, 
 

Tebliğ ekinde (Ek: 1) yer alan müracaat formuna ekleyerek Gümrük 
Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekir.  
 

Onaylanmış İhracatçı Yetkisinin Kullanımı 
 

Madde 5- Onaylanmış ihracatçı unvanı alan kişiler bu unvanı aldıklarına dair 
bilginin Gümrük Müsteşarlığınca TOBB ile tüm gümrük idarelerine ulaştırılmasından 
sonra, verilen yetkiye istinaden işlem yapabilirler.  
 

Onaylanmış İhracatçıların Düzenleyecekleri A.TR Dolaşım Belgelerinin 
Düzenleme Şekli ve Kullanımı 
 

Madde 6- A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine uyulmak 
koşuluyla basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgelerinin 
düzenlenmesinde Türkiye açısından basitleştirilmiş işlem usulü aşağıda belirtilen 
hususlar çerçevesinde yürütülür. 
 

a) Basitleştirilmiş işlemlere göre düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri, A.TR 
Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinde belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve seri 
numaraları verilerek TOBB tarafından anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince 
üç nüsha olarak bastırılarak ihtiyaca göre mahalli ticaret Odaları, sanayi Odaları veya 
ticaret ve sanayi Odalarına gönderilir. 
 

İhracatçı bu belgeleri bağlı bulunduğu Odadan alır. 
 

b) Odalar, bu şekilde bastırılmış A.TR dolaşım belgelerinin ihracatçılara 
verilmesi esnasında ihracatçının onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip olup olmadığını 
kayıtlarından kontrol eder. 
 

c) Basitleştirilmiş işlemler çerçevesinde TOBB tarafından bastırılan A.TR 
dolaşım belgelerinin (12) numaralı Gümrük Vizesi bölümünde, A.TR Dolaşım 
Belgeleri Yönetmeliğinin ekinde (Ek: II) verilen örneğe uygun onaylanmış ihracatçı 
damgasının form üzerinde önceden matbaada basılmış olması gerekir. 



 
d) Onaylanmış ihracatçı damgasının (1) numaralı bölümüne TR ibaresinin, (2) 

numaralı bölümüne onaylanmış ihracatçıya Müsteşarlıkça verilen yetki numarasını 
içeren ve ihracatçı tarafından yaptırılan kaşenin basılması gerekir. e) Basitleştirilmiş 
işleme göre düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin A.TR Dolaşım Belgeleri 
Yönetmeliğinin 7, 20 ve 22 nci maddelerine uygun olarak doldurulması gerekir. 
 

f) Bu kapsamda düzenlenmiş A.TR dolaşım belgelerinin (12) numaralı Gümrük 
Vizesi sütununda ihracatçı tarafından ihracat tarihi belirtilir ve bu tarihten itibaren dört 
ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir. 
 

g) A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtilen 
durumlarda, onaylanmış ihracatçılar, eşyanın ihracından sonra da A.TR dolaşım 
belgeleri düzenleyebilir. 
 

A.TR dolaşım belgesinin düzenlenmiş, ancak, A.TR Dolaşım Belgeleri 
Yönetmeliğinin 14 ncü maddesinde sayılan nedenlerle bu belgenin ithalatçı ülke 
gümrük idaresince kabul edilmemiş olması halinde de dolaşım belgesi sonradan 
düzenlenebilir. 
 

Ancak, onaylanmış ihracatçılar, bu Tebliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası 
hükmü çerçevesinde Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi verirken, 
sonradan düzenledikleri belgeler hakkında da ayrıntılı açıklamada bulunur. 
 

İhracattan sonra düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin Gözlemler bölümüne 
A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde sayılan ibarelerden birinin 
yazılmış olması şarttır. 
 

h) A.TR dolaşım belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya tahrip edilmesi 
halinde, onaylanmış ihracatçılar dolaşım belgesinin ikinci bir nüshasını düzenleyebilir. 
Bu durumda, dolaşım belgesinin 8 numaralı sütununa ilk dolaşım belgesinin 
düzenleme tarihi ve seri numarası yazılır. 
 

Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha dolaşım belgelerinin Gözlemler bölümüne 
A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde sayılan ibarelerden birinin 
yazılmış olması şarttır. 
 

Onaylanmış ihracatçılar, bu Tebliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası bendi 
hükmü çerçevesinde Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi verirken ikinci 
nüsha belgeler hakkında da ayrıntılı açıklamada bulunur.  
 

A.TR Dolaşım Belgelerinin Tasdik ve Vize Edilme İstisnası 
 

Madde 7- Basitleştirilmiş usule göre düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin 
ilgili Oda tarafından tasdiki aranmaz. 
 

Aynı şekilde bu dolaşım belgelerinin 12 numaralı Gümrük Vizesi bölümü de 
ilgili gümrük idaresince vize edilmez. Bu itibarla, gerek şekil şartları gerekse içerdiği 
bilgi bakımından belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği 
hususlarından doğrudan doğruya ilgili ihracatçılar sorumludur. 



 
A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince dolaşım 

belgesinin ikinci nüshası ihracat beyannamesine eklenir. 
 

A.TR Dolaşım Belgelerinin İlgili Oda ve Özel Veya Tüzel Kişilik Tarafından 
 

Kullanıldığının Belgelendirilmesi 
 

Madde 8- Onaylanmış ihracatçı yetkisi alanlar ile bunların bağlı bulundukları 
Odalar, aşağıdaki şekilde Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi 
verir. 
 

Onaylanmış ihracatçının bağlı bulunduğu Odalar, bu işlemlere mahsus dolaşım 
belgelerinin firma bazında listelendirilmiş bir dökümünü, üçer aylık dönemler halinde 
ve her bir ay için ayrı ayrı ekte (Ek:4) yer alan örnekteki açıklayıcı bilgileri ihtiva 
edecek şekilde düzenleyerek, manyetik ortamda ve kağıt ortamında olmak üzere 
Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderir. 
 

Onaylanmış ihracatçılar da bu dolaşım belgelerinin bir dökümünü, üçer aylık 
dönemler halinde ve her bir ay için ayrı ayrı ekte (Ek:5) yer alan örnekteki açıklayıcı 
bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenleyerek manyetik ortamda ve kağıt ortamında 
olmak üzere Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderir.  
 
Onaylanmış İhracatçı Yetkisinin Değiştirilmesi ve İptali 
 

Madde 9- Aşağıda belirtilen hallerde, onaylanmış ihracatçı yetkileri 
değiştirilebilir veya iptal edilebilir:  
 

a) Dış ticaret sermaye şirketi ya da sektörel dış ticaret şirketi statülerini 
kaybeden onaylanmış ihracatçıların, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen koşulları 
taşımaya devam ettiklerinin anlaşılması halinde, onaylanmış ihracatçı sıfatları devam 
eder. 
 

b) Onaylanmış ihracatçıların A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği ile bu 
Tebliğ hükümlerine aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen koşullara 
uymamaları veya bu koşulların ortadan kalkması halinde, cezai hükümler saklı kalmak 
üzere verilen yetki Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geçici olarak geri 
alınabilir veya iptal edilebilir.  
 

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler 
 

Madde 10- 25.07.1997 tarihli ve 23060 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
1997/7 sayılı, 15.05.1998 tarihli ve 23343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1998/8 
sayılı, 06.03.1999 tarihli ve 23631 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1999/9 sayılı, 
28.07.1999 tarihli ve 23769 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1999/11 sayılı 
Uluslararası Anlaşmalar Gümrük Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

Geçici Madde 1- Bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce onaylanmış ihracatçı 
yetkisi verilenlerin, 31.12.2001 tarihine kadar 3 üncü maddede belirtilen sermaye 
koşulunu sağlamaları gerekir.  



 
Yürürlük 

 
Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 
Yürütme 

 
Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 

yürütür.   
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK: 1 
 

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI MÜRACAAT FORMU 
 
1- FİRMANIN UNVANI : 
 
2- FİRMANIN TÜRÜ : 
 
3- FİRMANIN  : 
  

A- ADRESİ  : 
 

 B- TELEFON NO : 
 
 C- TELEFAKS NO : 
 
4- FİRMANIN TEK VERGİ NO: 
 
5-BİLGİ ALMAK ÜZERE TEMSİL YETKİSİNE HAİZ FİRMA YETKİLİLERİ:  
 
 
ADI SOYADI               UNVANI              TEL NO 
 
 
 
 
 YUKARIDA VE EKLERDE YER ALAN BİLGİ VE BELGELERİN DOĞRU 
OLDUĞUNU BEYAN EDER, FİRMAMIZA ONAYLANMIŞ İHRACATÇI 
UNVANI VERİLMESİ HUSUSUNU MÜSAADELERİNE ARZ EDERİM.  
 
 
 
                                                                      İMZALAR 
        FİRMA KAŞESİ 
  



EK: 2 
 

ONAYLANMIŞ İHRACATÇILAR TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ 
 
 

TAAHHÜTNAME 
 
 Gümrük Müsteşarlığınca firmamız adına verilecek onaylanmış ihracatçı 
belgesini amacına uygun olarak ve A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine 
göre kullanacağımızı; onaylanmış ihracatçı belgesi kapsamında yapacağımız ihracat 
işlemlerinde yürürlükteki kanun ve mevzuat dahilinde hareket edeceğimizi; aksine 
hareket ettiğimiz takdirde onaylanmış ihracatçı unvanımızın iptalinin yanı sıra, 4458 
sayılı Gümrük Kanunu, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre hakkımızda yapılacak her türlü kanuni 
kovuşturmayı ve kovuşturma sonuçlarını kabul edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.  
 
                                                            
 
 
         Firma Unvanı 
         Yetkili İmzalar  
                                                                      



EK: 3 
 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA 
 
 
 ..... TARİH VE ..... SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK 
YÜRÜRLÜĞE GİREN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR GÜMRÜK GENEL 
TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) UYARINCA ONAYLANMIŞ İHRACATÇI BELGESİ 
DÜZENLENMESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN .................... KURULUŞUN 
YÖNETİM KURULUNDA GÖREVLİ OLARAK, ANILAN TEBLİĞİN 4 ÜNCÜ 
MADDESİNDE BELİRTİLEN HIRSIZLIK, EMNİYETİ SUİSTİMAL, 
DOLANDIRICILIK, YALAN YERE ŞAHADET, YALAN YERE YEMİN, CÜRÜM 
TASNİİ, İFTİRA, İRTİKAP, İRTİŞA, İHTİLAS VE KAÇAKÇILIK 
CÜRÜMLERİNDEN BİRİ DOLAYISIYLA HAPİS CEZASI VEYA AYNI 
DERECEDE CEZAYI GEREKTİREN BİR SUÇTAN VEYA 1918 SAYILI 
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN İLE 1567 SAYILI TÜRK 
PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN YA DA 213 SAYILI 
VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFETTEN HAKKIMDA TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR 
MAHKUMİYET KARARI BULUNMADIĞINI, AKSİNE BİR DURUMUN TESPİT 
EDİLMESİ HALİNDE DOĞACAK TÜM HUKUKİ SONUÇLARI KABUL 
EDECEĞİMİ BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.  
 
                                                               
 
 
       İmza  : 
       Tarih  : 
       Adı, Soyadı :  
 
 
 
 
Beyanda Bulunanın : 
Adı ve Soyadı         : 
Doğum tarihi ve yeri  : 
Anne adı              : 
Baba adı              : 
Pasaport tarih ve no. :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK: 4 
 

BASİTLEŞTİRİLMİŞ PROSEDÜRE DAİR A. TR DOLAŞIM BELGESİ 
.......... DÖNEM RAPORU 

 
İlgili Oda    : 
 
Onaylanmış İhracatçı Firma/Kurum 
Adı/Unvanı    : 
Onaylanmış İhracatçı Yetki No : 
 
Firma/Kurum Adına Teslim 
Edilen Dolaşım Belgesi Adedi :  
 
           
 
      Teslim Edilen Dolaşım 
                Belgesinin Seri No  
 
 
Sıra No   İlk Numara   Son Numara   Teslim Edilen Belge Sayısı 
 
 



EK 5   
 

BASİTLEŞTİRİLMİŞ PROSEDÜRE DAİR A. TR DOLAŞIM BELGELERİ 
.......... DÖNEM RAPORU(1) 

 
Onaylanmış İhracatçı Firma/Kurum Adı/Unvanı  : 
 
Onaylanmış İhracatçı Yetki No    : 
 
Bağlı Bulunduğu Oda      : 
 
Teslim Alınan Dolaşım Belgesinin Adedi   : 
 
Bir Sonraki Döneme Devreden Dolaşım Belgesi Adedi : 
 
 
1       2               3             4            5              6            
 
Sıra No Dolaşım Belgesi İlgili Gümrük         İlgili Çıkış Sonraki Döneme Devir/ 
        Seri No         İdaresi             Beyannamesi  Devreden/  Kullanılmama      
                                                   kullanılmayan(2)  Nedeni(3)    
 
                                                                               
                                                                               
                                                        
  
 
 
                                                                              
(1) Üçer aylık dönemlere ait her bir ay için ayrı liste düzenlenecektir.    
 
(2) Devreden/Kullanılmayan Belge için 5. No.lu sütuna (x) işareti koyunuz. 
 
(3) Gerektiğinde ayrıca yazılı bilgi verilecektir. 
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