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SUNUŞ
21. yüzyılın küresel anlamda iktisadi, siyasi ve kültürel ilişkiler konularında en
yaygın kullanılan kavramlarından biri olan globalleşme, üretimin, ticaretin, sermayenin,
teknolojinin, kültürün, siyasetin ve daha birçok toplumsal unsurun uluslararasılaşması
süreci olarak tanımlanabilir. Globalleşme ile ekonomik entegrasyon birkaç yüzyıldan beri
varlığını hissettiren, son dönemde yoğunlaşan, boyutları sürekli olarak genişleyen temel bir
olgudur. Ekonominin globalleşmesi ve birbirine entegrasyonu ile en önemli iki konudan birisi
uluslararası sermaye akımları bir diğeri de dış ticarettir. Öyleki günümüzde dünya toplam
mal ticaretindeki artış hızı, dünya üretimindeki artış hızının önünde seyretmektedir. İşte bu
yüzden bu süreç “ticaretin küreselleşmesi” olarak adlandırılmaktadır.
Ülkemiz ve bölgemizin ekonomik gelişmesinin sağlanması, istihdamın artırılması ve
toplumsal refah düzeyinin yükseltilmesinin yolu dış ticarette ihracatın artırılabilmesinden
geçmektedir. İhracat bir bölgenin ve ülkenin gelişmesinde reel yatırımlarla birlikte itici bir
güçtür. Bu yüzden hem reel üretimin hem de ihracatın geliştirilmesi için gerekli çabanın
gösterilmesi gerekmektedir.
Nazilli Ticaret Odası, konunun öneminin ve sorumluluğunun bilincinde görev yapan
bir kurum olarak, ihracat ile uğraşan firmalarımıza aktif ve dinamik bir rol oynamaktadır.
Bu amaçla hazırlanan İhracat El Kitabı, ihracata yeni başlayan, halihazırda ihracat yapan
veya yapmak isteyen firmalar için gerekli mevzuat ve uygulama hakkında ön bilgi vermesi
amacıyla referans bir kaynak olacaktır.
Yayının ihracatçılarımız ve ilgili çevreler için yararlı olmasını diler, çalışmada emeği
geçen tüm oda organlarına teşekkür ederim.
Gürdal YÜZÜGÜLER
Meclis Başkanı
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İhracat El Kitabı

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1
İHRACAT İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE İHRACAT MEVZUATININ ESASLARI
•

İhracat Nedir?

•

İhracatçı Olabilme Koşulları

•

İhracat Prosedürlerini Nasıl Özetleyebiliriz?
»» Kredili İhracat
»» Konsinye İhracat

ÖNSÖZ

»» Transit Ticaret Yoluyla İhracat
»» Bedelsiz İhracat

Dünyada yeni tüketici pazarlarının açılması, ticari blokların kurulması ticaret
anlaşmaları ve Dünya Ticaret Örgütü'nün kuruluşu; ihracat için yeni fırsatlar yaratmıştır.
Ekonominin küreselleşmesi ile daha hızlı, daha iyi, daha kaliteli üretim yapan işletmelere
ulaşım imkanları artmıştır.

»» Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat
»» Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat
»» Offset Uygulamaları Yoluyla İhracat
•

Küreselleşme ile birlikte bir ülkenin kalkınmasının itici gücü olan ihracatı artırmak
için gerekli çabanın gösterilmesi gerekmektedir. Odamız bu konuda üzerine düşen görevin
bilincindedir. Bu amaçla, hazırlanan bu el kitabı, ihracata yeni başlayan firmalar açısından
gerekli mevzuat ve uygulama hakkında yardımcı olacaktır.

İhraç Ürünleri Açısından İhracat Prosedürleri
»» GTİP Kavramı ve İhracattaki Önemi
»» İhracı Yasak Mallar
»» İhracı Ön İzne Bağlı Mallar
»» İhracatta Zorunlu Standarda Tabi Ürünler

Yayınımızın ihracatçılar, ihracata başlayacak olanlar ve ihracat ile ilgili çevreler
açısından yararlı olmasını temenni eder; emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

»» İhracında Desteklenen ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) Primi Kesilen Mallar
•

Nuri ARSLAN
Yönetim Kurulu Başkanı

İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemleri Nasıl Detaylandırabiliriz?

BÖLÜM 2
•

İhraç Ülkesi Özel Bir Durum Mu ?
»» Dış Ticaret
»» Irak
»» Hırvatistan ve Bosna Hersek
»» Libya

•

İhraç Ürünü Gıda Mı? Tarım Mı? Hayvansal Ürün Mü?
»» Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate)
»» Sağlık Sertifikası (Health Certificate)

Nazilli Ticaret Odası
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•

Borsa Tescil Beyannamesi

•

Dahilde İşleme Rejimi

•

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

BÖLÜM 4

»» Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının
»» Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

•

Nazilli Ticaret Odası İhracatçı Üyeler Ve Rakamları

•

Bir İşadamı Neden İhracat Yapmalıdır? İhracat Yapmanın Firma İçin Faydaları
ya da Riskleri Nelerdir?
»» Satış ve Karları Arttırmak

»» Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

»» Dünya pazarlarından Pay Almak İçin İç Pazara Olan Bağımlılığı Azaltmak

»» Araştırma Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ

»» Pazar Dalgalanmalarını Dengede Tutmak

»» İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ

»» Fazla Üretim Kapasitesini Satmak

»» Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının

»» Rekabet Gücünü Arttırmak

»» Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

»» İstihdam yaratmak

»» Yurtdışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin

»» Dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olmak

»» Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

»» İhracatla ilgili uzmanlara ulaşabilmek

»» Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ
»» Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
»» Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
»» Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ
»» Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurtdışının Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ
•

İhracatta KDV İstisnaları

•

İhracatı Teşvik Araçları Nelerdir ?
»» Vergi, Resim ve Harç İstisnası

BÖLÜM 3
•

İhracatta Ödeme Şekilleri
»» Akreditifli Ödeme
»» Peşin Ödeme
»» Vesaik Mukabili Ödeme
»» Mal Mukabili Ödeme
»» Kabul Kredili Ödeme

Nazilli Ticaret Odası
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BÖLÜM 1

İhracat Prosedürlerini Nasıl Özetleyebiliriz?
Kredili İhracat

İhracat Nedir?

İki veya çok taraflı kredi anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla, ihracat
bedelinin Kambiyo Mevzuatında öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda
getirilmesine imkan tanıyan ihracat şeklini ifade eder.

İhracat Yönetmeliği’ne göre ihracat, bir malın veya değerin yürürlükteki
ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatın yapılması
ve kambiyo mevzuatına göre bedelinin yurda getirilmesi veya Dış Ticaret
Müsteşarlığı tarafından ihracat olarak kabul edilen diğer mal teslimleri olarak
tanımlanır.

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.

İhracat, resmi tanımda da görüldüğü gibi, bir malın ve hizmetin yurtdışına
çıkarılması ve bedelininde ülkeye getirilmesi olarak ifade edilebilir. Bir mal veya
hizmetin ihracat kabul edilebilmesi için o eşyanın gümrük mevzuatına göre gümrüklenmesinin yapılmış yani fiili ihracatının tamamlanmış olması gerekir. Ancak
bir iç gümrükten gümrüklenen malın aynı zamanda ülkeyi coğrafi ve siyasi sınırlar
itibariyle de terk etmesi gerekir ki bu duruma intaç (çıkış) denir.
Bir diğer husus ise, sadece mal veya hizmetin yurtdışına çıkmasıyla
değil, bedelinin ülkeye gelmesiyle ihracat tamamlanmış olacaktır. İhracat iş
akışlarında bu noktada kambiyo sorumluluğu gündeme gelmektedir. Yani
ihracatçı firmalarımız, yurtdışına sattıkları malların bedellerini kambiyo mevzuat
hükümleri çerçevesinde ülkeye getirmek zorundadırlar.

İhracatçı Olabilme Koşulları

Madde ve/veya ülke politikasını açısından Dış Ticaret Müsteşarlığı
tarafından getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat
talepleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 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 yıl, yatırım mallarında beş yıldır.
Ancak bu süreleri aşan kredili ihracat talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından
incelenerek neticelendirilir.

Konsinye İhracat
Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara,
ihracatçının yurtdışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade
eder.
Konsinye ihracat talepleri ilgili ihracatçı birliklerine yapılır.

İhracatçı, İhracat Yönetmeliği hükümlerine göre, ihraç edeceği mala göre
ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası
sahibi) gerçek veya tüzel kişi tacirler ile Esnaf ve Sanatkarlar odalarına kayıtlı olup
üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumları olarak tanımlanır.
İhracatçı olmak için herhangi bir belge veya izin sertifikasına ihtiyaç yoktur.
İhracatçı Belgesi uygulamasının 15 Ocak 1996 tarihinden itibaren yürürlükten
kaldırılmıştır.
Bir kişi veya kurumun, gerçek veya tüzel kişi tacir sıfatına sahip olması onun
iç ticaret kadar yurtdışı ticarete de yapabilmesi için yeterli görülmektedir.

Nazilli Ticaret Odası
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Madde ve/veya ülke politikasını açısından Dış Ticaret Müsteşarlığı
tarafından getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye
ihracat talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 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 (şerhi) düşülerek onaylanır.
Onaylanan gümrük beyannamelerinin 90 gün içinde gümrük idarelerine
sunulması gerekmektedir.
Konsinye olarak gönderilen malların fiili ihraç tarihinden itibaren yurtdışında
kalış süresi 3 yıldır.
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Süresi içinde satış yapılan malların Kambiyo Mevzuatı’ na göre bedellerinin,
satılmaması halinde ise malların Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi
gerekir.

Transit Ticaret Yoluyla İhracat
Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere, malların transit
olarak veya doğrudan doğruya bir ülkeden başka bir ülkeye satılmasını ifade eder.
Transit ticaret talepleri, “ Transit Ticarete İlişkin Tebliğ” ekinde yer alan form
ile birlikte bankalara yapılır.

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat
Yurtdışında inşaat işleri alan müteahhit firmaların yurtdışına inşaat, makine,
ekipman ve malzeme çıkarmaları ve yaptıkları inşaat projeleri çerçevesinde de
hizmet bedellerini ülkeye getirmeleri şeklinde tanımlanabilir.
Yurtdışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitlerin; üstlendikleri
işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracına ilişkin talepler
ile inşaat malzemeleri ve işçilerin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin kesin
ihracatına ilişkin talepler aşağıdaki belgeler ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı
Anlaşmalar Müdürlüğü’ne yapılır:

Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracata ilişkin
vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez.
Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun
görmediği mallar transit ticarete konu olmaz.
İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.
Transit ticarette transfer, mahsup ve ödemelere ilişkin uygulamalar, Türkiye
Cumhuriyet Bankası tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

Bedelsiz İhracat

Yurt dışında alınan işe ait sözleşme

2.

Yurtdışına iş alındığını gösterir Dış Ticaret Müsteşarlığı yurtdışı teşkilatınca veya söz konusu teşkilatın bulunmadığı ülkelerde konsolosluklarımızca düzenlenen belge

3.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan alınan Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi

4.

“Yurtdışı Müteahhitlikleri Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata
İlişkin Başvuru Formu” ; bu form, inşaat malzemeleri ve işçilerin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin kesin ihracatına ilişkin talep için 5 nüsha
olarak; makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracına ilişkin talep halinde
4 nüsha olarak doldurulur.

Yurtdışında iş yapan müteahhit firmaların, Kambiyo Mevzuatına göre kesin
ihracat bedelleri dövizlerini 365 gün içinde yurda getirmesi zorunludur.

Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat

Bedeli yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli
olmaksızın yurtdışına kesin olarak mal çıkarılmasına verilen isimdir.
Bedelsiz olarak yurtdışına ihraç edilebilecek mallar şu şekilde sıralanabilir.
•

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari
teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım eşyaları,

•

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 gerek parçaları,

•

Bu hususların dışında kalanlar ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından incelenerek
uygun görülen diğer mallar.

•

Dış Ticaret Müsteşarlığı ve ihracatçı birlikleri, verdikleri bedelsiz ihraç izinlerinin bir
örneğini talep sahibine, bir örneğini de ilgili gümrüğe ulaştırırlar.
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Malların bir bedel karşılığında, belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak
yurtdışına çıkarılmasını ifade eder.
Ticari kiralama yolu ile yapılacak ihracata ilişkin talepler, yurtdışındaki firma
veya kuruluşla yapılan; kiralanacak malın cinsi, teknik özellikleri, GTİP (Gümrük
Tarife İstatistik Pozisyonu) numarası, miktarı, birim fiyatı, değeri, kira süresi, kira
bedeli ve bu bedelin ödenme şekli ve zamanı, teslim yeri gibi bilgileri içeren kira
sözleşmesi ile birlikte, “ Ticari Kiralama Yoluyla Yapılan İhracata İlişkin Tebliğ”
ekindeki formun doldurulması suretiyle üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği’ne yapılır.
Mülkiyeti birden fazla kişiye ait olan malların ticari kiralama yoluyla ihracata
konu olması halinde, ortakların (hissedarların) noterden tasdikli muvaffaklar
aranır.
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Ticari kiralama yolu ile yapılan ihracatta kira bedellerinin yurda
getirilmesi ile ticari kiralamaya konu olan malın yurtdışından kesin satışı halinde,
satış bedelinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar kambiyo mevzuatı
hükümlerine tabidir.

İhracı Yasak Mallar
İhracat mevzuatımıza göre şu ürünlerin Türkiye’den ihraç edilmesi yasaktır:

Offset Uygulamaları Yoluyla İhracat
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının açacakları uluslararası
ihale çerçevesinde yapacakları dış alımlar neticesinde gerçekleştirecekleri döviz
ödemelerini telafi etmek amacıyla, anlaşma gereğince Türkiye’den yapılan
ihracatı ifade eder. İkiye ayrılır:
1.

Doğrudan Offset : İhaleye doğrudan ve yakından ilgili alanlarda gerçekleştirilen ve yurt içinde üretilen sistem, alt-sistem ve parçaların Türkiye’den ihracını ifade eder.

2.

Dolaylı Offset : Açılan ihale kapsamında yer almayan ve pazarlanmasında zorluk çekilen ihraç ürünlerimizin Türkiye’den, ihaleyi kazanan
firmanın ülkesine veya geleneksel ihraç pazarlarımızın dışındaki ülkelere
ihracını ve bu ürünlere sağlanacak piyasa desteğini ifade eder.

1.

Kültür ve tabiat varlıkları (eski eserler)

2.

Hint keneviri

3.

Tütün tohumu ve fidesi

4.

Tiftik keçisi

5.

İhracı izne bağlı mallar listesi dışında kalan bütün av ve yaban hayvanları
(canlı veya cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile bunlardan
mamul hazır giyim)

6.

Ceviz, dut, kiraz, armut, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç
türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı

7.

Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait protokoller ve değişiklikler kapsamındaki ihracat

8.

İhracatı yasak olan doğal çiçek soğanları

9.

Odun ve odun kömürü

10. Sığla
11. Yalankoz
12. Datça hurması

İhraç Ürünleri Açısından İhracat Prosedürleri

13. Zeytinin, incirin, fındığın, antep fıstığının ve asmanın fidanları

İhracat işlemlerinde dikkat edilmesi gereken bir önemli husus da, ihraç
edilecek ürünlerin mevzuat karşısındaki durumu olmalıdır. İhraç edilmesi
düşünülen ürün, ihracat mevzuatına göre ihracı yasak olan bir ürün olabileceği
gibi, ihracattan önce bazı kurumlardan izin alınması zorunlu olan bir ürün de
olabilir.

14. Salep (toz, tablet ve her türlü formda)

İhracı Ön İzne Bağlı Mallar
İhracat mevzuatımıza göre şu ürünlerin Türkiye’den ihraç edilmesi yasaktır:
1.

Harp silah ve mühimmatı (Milli Savunma Bakanlığı)

2.

Afyon ve haşhaş kellesi (Sağlık Bakanlığı)

GTİP Kavramı ve İhracattaki Önemi

3.

Uyuşturucu maddeler ve Psikotrop maddeler (Sağlık Bakanlığı)

Bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de dış ticarete konu olan bütün
ürünlerin 12 rakamdan oluşan ve adına gümrük tarife istatistik pozisyon
numarası adı verilen bir numaradır. Gümrük mevzuatımıza göre ihracat ve ithalat
işlemlerinde ihraç ve ithal edilecek ürünle alakalı olarak yapılan tanımlama ve
beyan ürünün bu numarası ile yapılmak zorundadır. Gümrük tarife istatistik
pozisyon numarasını bulmak özel bir uzmanlık ve beceri gerektirdiği için ihracatçı
firmalarımız bu konuda gümrük müşavirlik şirketlerinden destek alabilirler.

4.

Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin
Basel Sözleşmesi Kapsamındaki Mallar (Çevre Bakanlığı)

5.

Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa
ve kertenkelenin canlı ve cansız halde ve bunların tanınabilir bir parçaları
ile bunlardan mamul hazır giyim (Orman Bakanlığı)

6.

Gübreler (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı)

7.

Tohumlar(Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı)

8.

Su ürünlerinden su ürünleri avcılığı düzenleyen esaslar çerçevesinde
avlanması yasak olan cins ve nitelikli su ürünleri (Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı)

9.

Yarış atları (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı)

İhracat mevzuatımız, ihracat açısından ürünleri 3 gruba ayırır.
1.

İhracı Yasak Mallar

2.

İhracı Ön İzne Bağlı Mallar

3.

İhracı Serbest Mallar

Nazilli Ticaret Odası

10. Yem kanunu kapsamına giren yemler (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı)
11. Zirai mücadele ilaç ve aletleri (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı)
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12. Veteriner ilaçları (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı)

26. Bamya

49. Yer fıstığı

13. İhracat amacıyla doğadan elde edilmesi kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları (Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı)

27. Maydanoz

50. Palamut

28. Nohut

51. Soya yağı

29. Mercimek

52. Zeytinyağı

30. Fındık

53. Prina yağı

31. Kestane

54. Yemeklik palm yağı

32. İncir

55. Ayçiçeği tohumu yağı

33. Portakal

56. Aspir yağı

34. Üzüm

57. Pamuk tohumu yağı

35. Karpuz

58. Yemeklik Hindistan cevizi yağı

36. Kavun

59. Palm çekirdeği ve babassu
yağı

14. Damızlık büyük ve küçükbaş hayvan (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı)
15. Şeker ( T. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü)
16. Doğa mantarı (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı)
17. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası
Ticaretine İlişkin Sözleşme eki Listelerde Yer Alan Türler ve Türlere Ait
Örnekler ((Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı)
18. Canlı Orkinos (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı)

37. Elma

Sıralanan ürün dışında kalan ürünlerin ihracatı serbesttir ve bir yerden izin
almaya gerek yoktur.

38. Armut
39. Ayva

İhracatta Zorunlu Standarda Tabi Ürünler

40. Vişne

İhracat esnasında firmalarımızın ürün bazında bilmeleri ve dikkat etmeleri
gereken bir diğer önemli husus da ihraç malının herhangi bir standart kontrolüne
tabi olup olmadığının tespit edilmesidir.

41. Kayısı
42. Nektarın
43. Erik
44. Çilek

İhracatı zorunlu standarda tabi ürünler için Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı
Dış Ticaret Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na müracaat edilmesi
ve Kontrol Belgesi alınması zorunludur.
Kontrol belgesi, 70 kadar tarım ürününde karşımıza çıkan ürünü ve
ambalajını gerekli standartlara uygunluğunun denetlenmesi sonucunda verilen
belgedir.

45. Nar
46. Kayısı

60. Rep
61. Hardal
62. Kolza
63. Mısır yağı
64. Susam yağı
65. Yün
66. Yapağı tiftik
67. Oğlak
68. Pamuk ve pamuk telefi

47. Mahlep

69. Tiftik

48. İncir ezmesi

70. Kayısı

İhracında Desteklenen ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) Primi Kesilen Mallar

1.

Salyangoz

14. Hıyar, kornişon

1.

Her türlü natürel iç fındık

8 cent /kg karşılığı TL

2.

Tavuk yumurtaları

15. Kabuklu bezelye

2.

Her türlü kabuklu fındık		

4 cent /kg karşılığı TL

3.

Bağırsaklar

16. Fasulye

4.

Patates

17. Barbunya

5.

Domates

18. Kabuklu baklagiller

6.

Kuru soğan

19. Enginarlar

7.

Taze veya kuru sarımsak

20. Patlıcanlar

8.

Pırasa

21. Yaprak kerevizler

9.

Karnabahar

10. Lahana
11. Marul
12. Havuç
13. Kök kereviz
Nazilli Ticaret Odası

•

DFİF prim kesintisi kapsamındaki bir maldan FOB 1000 dolar değerini geçmeyen numunenin bedelsiz ihracatında prim kesintisi yapılmaz.

•

1000 gram kadar ambalajlarda yapılacak natürel fındık ihracatında yürürlükteki DFİF
primi kesintilerinden 4 cent/ kg (kabuklu fındıkta 2 cent/ kg) karşılığı Türk Lirası indirimi
uygulanır.

22. Agaricus cinsi mantarlar

•

23. Sivri biber, dolmalık biber,
çarliston biber, kırmızıbiber

Doğrudan tüketiciye hitap edebilir şekilde küçük ambalajlı işlenmiş mayi fındık mamulü
ihracatında prim kesintisi yapılmaz.

•

Amerika, Okyanusya, Uzak Doğu ve Akdeniz’e kıyısı bulunmayan Afrika ülkelerine yapılacak natürel fındık ihracatında DFİF primi kesintilerinden 4 cent/kg (kabuklu fındıkta 2
cent/kg) karşılığı Türk Lirası indirim uygulanır.

24. Ispanak
25. Sakız kabağı

16
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İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemleri Nasıl Detaylandırabiliriz
İhracatta ülkeler bazında dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken hususlar
Türkiye cephesinden gerek mevzuattan gerek ikili ilişkilerden kaynaklı
zorunluluklar olarak görülmelidir.
Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinde ülkeler bazında dikkat
edilmesi gerekli konuları 3 açıdan incelemek mümkün.
1.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile gerçekleştirilecek ihracatlar

2.

Serbest ticaret anlaşması imzaladığımız ülkelere yapılacak ihracatlar

3.

Genel Preferanslar Sistemi (GSP) kapsamında Türkiye’ye taviz uygulayan
ülkelere yapılacak ihracatlar

4.

Ekonomik işbirliği teşkilatı EİT (ECO) üyesi ülkelere yapılacak ihracat.

Avrupa Birliği’ne (AB) Üye Ülkelere Yapılacak İhracat ve Gümrük Birliği
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği, en genel ifadeyle dış
ticarette mevcut gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla,
her türlü eş etkili tedbirin kaldırıldığı; ayrıca birlik dışında kalan üçüncü ülkelere
yönelik ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir ekonomik entegrasyon çeşidi
olarak tanımlanmaktadır.
Gümrük Birliği ile sanayi ürünlerinin taraflar arasında serbest dolaşımı
öngörülmektedir.
Gümrük Birliği süreci ile birlikte Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi gerçekleştirilecek ihracatlar da ilgili karşı ülkelerde gümrük vergisi alınmayacağı gibi, kota
benzeri herhangi bir tarife dışı önleme de gidilmeyeceği karara bağlanmıştır. Aynı
şekilde Avrupa Birliğinden Türkiye’ye gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde de
Türkiye, gümrük vergisi uygulamayacaktır.

BELÇİKA

BULGARİSTAN

ÇEK CUMHURİYETİ

DANİMARKA

ESTONYA		

FİLLANDİYA		

FRANSA

HOLLANDA		

İNGİLTERE		

İRLANDA

İSPANYA		

İSVEÇ			

İTALYA

LETONYA		

LİTVANYA		

LÜKSEMBURG

MACARİSTAN

MALTA			

MONAKO

POLONYA		

PORTEKİZ		

ROMANYA

SLOVAKYA		

SLOVENYA		

YUNANİSTAN

Eşyanın serbest dolaşım hakkı, pratik hayatta genellikle eşyanın menşei
kavramı ile birbirine karıştırılır. Bir eşyanın menşei, o eşyanın hangi ülke malı
olduğuna hangi ülke yapımı kabul edileceğine ilişkin bir kavramdır. Serbest
dolaşım hakkı ise; eşyanın Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında gümrük
engeline takılmaksızın dolaşabilme hakkına verilen isimdir.

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi

Avrupa Birliği üyesi ülkeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

18

AVUSTURYA		

Tarım ürünlerinin serbest dolaşımının sağlanması, Türkiye’nin topluluğun
ortak tarım politikasına uyumu ertesinde mümkün olabilecektir. Avrupa Birliği’ne
yönelik tarım ürünleri ihracatında EUR.1 belgesi düzenlenmektedir.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile oluşturduğu bu yeni ticari ilişki, eşyanın
serbest dolaşım statüsü esası üzerine kuruludur. Serbest dolaşım hakkına göre
Türkiye’den Avrupa Birliğine gönderilecek sanayi ürünleri için eşyanın bu hakka
sahip olduğunu ispat edici nitelik taşıyan A.TR dolaşım belgesi düzenlemesi
kaydıyla ilgili ürüne Avrupa Birliği üyesi ülke gümrüklerinde gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

Nazilli Ticaret Odası

ALMANYA		
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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 Federasyonu 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 tarihli ve 22145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel ve
İhracat El Kitabı

BÖLÜM 2

Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik
kapsamında sertifikayı haiz mallar,
8.

İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,

9.

Meyan kökü,

İhraç Ülkesi Özel Bir Durum Mu ?

10. Ham lületaşı ve taslak pipo,
11. Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye
ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu
düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,

Dış Ticaret

12. Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,

Çin

13. Orijinal bağırsak,
14. Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,
15. Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),
16. Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış),
17. Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,
18. Blok mermer.
19. Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90),
20. Kornişonlar (0707.00.90.00.00).
21. Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç),”(26.12.2007-26738 / İhracat:2007/13 ile
değişik)
22. Buğday ve mahlut (GTİP No:10.0l), Kara Buğday (GTİP No:1008.10), Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10).”(26.12.2007-26738 / İhracat:2007/13 ile eklenmiştir.)
23. Mercimekler (GTİP No: 0713.40).
24. Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005)” (30.09.2010-27715 /İhracat
2010/11 ile eklenmiştir)
25. Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdaları
(GTİP No: 4707), Alüminyum Döküntü ve Hurdaları (GTİP No: 7602)
(21.04.2011-27912 / İhracat 2011/6 ile eklenmiştir.)
26. Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21)
(01.08.2013-28725 R.G. -İhracat 2013/5 ile eklenmiştir)

Ülke dışarıya rafine edilmiş petrol ürünleri, yağlama maddeleri, kimyasal
ürünler, alkollü içecekler, alkolsüz içecekler, bitkisel yağlar, hayvansal yağlar,
elektrikli makineler, ulaşım ekipmanları, büro malzemeleri, canlı hayvanlar, su
ürünleri, pirinç, çay, konserve meyve-sebze, ham ipek, kömür, pamuk ipliği,
hazır giyim eşyası, ayakkabı, spor eşyası, hafif sanayi mamulleri, demir-çelik
ürünleri, oyuncaklar, elektronik eşya, telekomünikasyon ekipmanları gibi ürünler
satmaktadır. Aynı doğrultuda, ülke dışarıdan muhtelif gıda ürünleri, elektrikli makineler,motorlu taşıtlar, ham petrol, yağlama maddeleri, bitkisel yağlar, hayvansal
yağlar, doğal kauçuk, kereste, kâğıt hamuru, pamuk, demir cevheri, gübre, plastik
ürünler, çelik mamulleri, elektronik devreler ve kimyasallar satın almaktadır.

Rusya
Rusya’nın ihracatının %80’inden fazlasını petrol, doğal gaz, metaller ve
keresteler oluşturmaktadır. 2003 yılından bu yana, iç pazarın önemli ölçüde
güçlenmesiyle doğal kaynakların ihracatının ekonomik önemi azalmaktadır.
Petrol ihracatından elde edilen kazanç 1999’da 12 milyar $ olan yabancı rezervi,
1 Ağustos 2008’de 597.3 milyara çıkarak Rusya’yı dünyanın üçüncü büyük döviz
rezervi haline getirdi.
BM Güvenlik Konseyi ambargo kuralı uyarınca ihracatın denetime tabii
olduğu ülkelere ihracat:

27. Haşhaş Tohumu (Tohumluk Olmayanlar) (GTİP No: 1207.91.90.00.00)
(11.03.2016-29650 R.G. İhracat 2016/2 ile eklenmiştir)

a) Irak
Gıda İlaç ve Tıbbı Malzeme: Irak’a yönelik gıda, ilaç ve tıbbi malzeme ihracı,
ilgili İhracatçı Birliğine bilgi vermek kaydıyla serbesttir.
Diğer Temel Sivil İhtiyaç Maddeleri: Bu tür malların Irak’a ihracı, Birleşmiş
Milletler Yaptırımlar Komitesi’nin iznine bağlıdır. Firmalar ihraç etmek istediği malı,
ilgili Birlik kanalıyla DTM’ye intikal ettirmekte, Müsteşarlık ise bu talepleri Dışişleri
Bakanlığı aracılığı ile Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi’ne göndermektedir.

Nazilli Ticaret Odası
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Firmaların talepleri Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi’nden gelen
cevaba (olumlu/olumsuz) göre sonuçlandırılmaktadır.

tutulmamış bitkisel ürünlerin (temel tarım ürünleri) ihracatında Bitki Sağlık
Sertifikası düzenlenmektedir. 1951 Roma Uluslararası Bitki Koruma Anlaşması'yla
düzenlenen ve Zirai Karantina Tüzüğü’nün Örnek 6'sında yer alan sertifika örneği
kullanılmaktadır. Bu sertifika ürünün bitkisel hastalıklardan ari olduğunu belgelemektedir. Fiziksel işlemlere tabi tutulmuş bitkisel ürünlerde ise Bitki Sağlığı
Sertifikası aranmaz.

Ödeme Şekilleri: Irak’a yönelik ihracatta, sadece peşin döviz, gayri kabili
rücu akreditif ve prefinansman ödeme şekilleri kabul edilmektedir.
İthalat: Irak’tan ithalat, Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi tarafından
yasaklanmıştır.

b) Hırvatistan ve Bosna – Hersek
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne
(Sırbistan-Karadağ) uygulanan yaptırımları kuvvetlendiren 820 (1993) sayılı kararı
uyarınca;
Hırvatistan Cumhuriyeti’nin, Birleşmiş Milletler Kontrolü altındaki bölgesine
ve Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin Bosna-Sırp kuvvetlerinin kontrolü altındaki
bölgelerine yapılacak transit ticarete, transit geçiş dahil her türlü ihracat ile bu
ülkeden yapılacak ithalata yalnızca, Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti’nden ve
Bosna-Hersek Cumhuriyeti Hükümeti’nden alınacak izin ile müsaade edilmesi;
Ancak uluslararası insani kuruluşlarca tedarik edilerek dağıtımı yapılan
hayati öneme haiz ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddelerinin bu uygulamanın
dışında tutulması öngörülmüştür.

Sağlık Sertifikası (Health Certificate): Tüm tarım ürünlerinde işleme tabi
tutulup tutulmadığına bakılmaksızın alıcı ülkenin talebi doğrultusunda Sağlık
Sertifikası düzenlenmektedir. Bu çerçevede ihracatçının ya da temsilcisinin
ürünün denetlenmesini isteyen bir beyanname vermesi üzerine, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığınca gıda güvenliğine yönelik olarak sertifika düzenlenmesi
amacıyla yapılan denetim esnasında muayene ve analiz etmek üzere gerektiğinde
numune alınarak denetim raporu ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde
alıcı ülke talebi ve/veya Türk Gıda Kodeksi esas alınmaktadır.
Üretim izni prosedürü kapsamında tesisleri 3 ayda bir olmak üzere
denetlenen ve ürünleri analiz edilen firmaların ihracat amaçlı sertifika
taleplerinde ürünleri kontrol edilmeksizin Sağlık Sertifikası düzenlenir. Tesisleri 3
ayda bir kontrol edilmeyen ihracatçıların yapacağı ihracatlar ise tesadüfi seçilen
partilerin tesadüfi örnekleme (random sampling) metoduyla kontrol edilmesi
suretiyle sertifikalandırılmaktadır.

Borsa Tescil Beyannamesi

Söz konusu durum ve Hırvatistan’ın Birleşmiş Milletler koruması altındaki
bölgelerinin yer aldığı liste tüm İhracatçı Birliklerinde ve Gümrükler Genel
Müdürlüğü’nde mevcuttur.
Hırvatistan ve Bosna-Hersek’in kendi kontrolleri altındaki bölgelerden ise
ihracat ve ithalat serbesttir.

Tarım ürünleri ihracatında gümrüğe sunulması gereken belgelerden biri de
Borsa Tescil Beyannamesi’dir.
Zirai ürünlerin kayıt altına alınması amacıyla vergi kayıp ve kaçaklarının
önlenmesini sağlamak üzere ve bürokratik işlemlerin azaltılması, borsaların
geliştirilmesi için zirai ürün gümrük çıkış işlemlerinde ihracatçıdan istenmektedir.

c) Libya

Dâhilde İşleme Rejimi:

BM Güvenlik Konseyi’nin 883 sayılı Kararı’nın 5. maddesi ile bazı malların
Libya’ya satılması veya söz konusu malların üretimi veya bakımı için kullanılacak
her çeşit malzemenin sağlanması veya bu konuda lisans verilmesi yasaklanmıştır.

İhraç Ürünü Gıda Mı? Tarım Ürünü Mü? Hayvansal Ürün Mü?

İhraç ürünü gıda hayvansal ürün tarımsal ürün:

Dâhilde işleme rejimi; ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı ile
ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi-

Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate): İşleme tabi
Nazilli Ticaret Odası

İhraç edilecek ürünlerin üretiminde kullanılan ve ithal edilerek veya yurt
içi alımla temin edilecek unsurlar (hammadde, yarı madde, yarı mamul, mamul,
ara malı, ambalaj ve benzeri) için çeşitli muafiyetler sağlayan bir ihracatı teşvik
sistemidir. Dâhilde işleme rejimi ile ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda
rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini
çeşitlendirmek amacıyla firmalara başta vergisel muafiyetler olmak üzere çeşitli
kolaylıklar ve teşvikler sunulmaktadır.
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ne ilişkin tedbirlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini kapsar.

kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere
ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan
karşılanmaktadır.

Dâhilde işleme için şartlı muafiyet sistemi ve geri ödeme sistemi olmak
üzere iki türlü izin alınabilir.

*** Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya
akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.

Devlete verilen taahhütler ve iyi planlanmış bir üretim/ihracat projelendirmesi eşliğinde Dâhilde İşleme İzin Belgesi alınarak aşağıdaki avantajlardan
faydalanılabilir:

3) Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ (98/10 Sayılı
Tebliğ)

•

İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek şartı ile ithalatta
kota ve gözetim uygulamalarından muafiyet,

Mezkur Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri:

•

Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda gümrük vergileri, KDV ve diğer vergi, resim ve
harçlardan muafiyet,

•

Yeni bir ürün üretilmesi,

•

İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak ithalatta gümrük vergisi muafiyeti,

•

Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,

•

AB ülkelerinden ithalatta KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet,

•

Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması,

•

Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama,

•

•

Ödenmiş vergilerin geri alınması kolaylığı,

•

İndirimli teminat uygulaması kolaylığı,

•

Eş değer eşya kullanıma kolaylık verilmesi,

Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin
her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını,
ifade etmektedir.

•

Gümrük vergisi, KDV, ÖTV, KKDF, damga vergisi ve harç ödenmemesi.

A) ÜRÜN GELIŞTIRME PROJELERINE SERMAYE DESTEĞI

Devlet Yardımları

İhracata yönelik devlet yardımları
İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında uygulanmakta olan destekler
şu şekilde özetlenebilir:

Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin
rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi
ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine,
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik
eder nitelikte destek sağlanmasıdır.
B) STRATEJIK ODAK KONULARI PROJELERINE SERMAYE DESTEĞI

1) Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
(95/7 Sayılı Tebliğ)
Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının
yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması
amacına yönelik bir destektir. Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli
organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve
promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda Destekleme ve Fiyat
İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

2) Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (97/5 Sayılı
Tebliğ)
Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün
arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum
sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak
Nazilli Ticaret Odası
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“Stratejik Odak Konuları Projeleri”, ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji
ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas
alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu
veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için
alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir.

4)İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ (2000/1 Sayılı Tebliğ)
Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete
ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli
yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

5) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
6) Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
25
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Hakkında Tebliğ (2010/6 Sayılı Tebliğ)

MİKTAR
BARAJI

AZAMİ
ÖDEME
ORANI

380 TL/Ton

41%

14%

35 TL/1000 Adet

65%

10%

Bal

130 TL/Ton

32%

2%

4

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten
çiçekler ve tomurcuklar

400 TL/Ton

45%

9%

8) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2010/8 Sayılı Tebliğ)

5

Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya su kaynatılarak pişirilmiş,
dondurulmuş)

160 TL/Ton

45%

10%

9) Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (2008/2 Sayılı Tebliğ)

6

Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş,
kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)

720 TL/Ton

40%

10%

10) Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurtdışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ (2004/5 Sayılı Tebliğ)

7

Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda
veya su kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş)

155 TL/Ton

45%

6%

8

Zeytinyağı

30 TL/Ton

100%

2%

9

Kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş
ürünler

485 TL/Ton

50%

10%

10

Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar

485 TL/Ton

100%

5%

SN

MADDE ADI

•

Mağazaların Desteklenmesi

•

Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi

•

Depoların Desteklenmesi

1

Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç)

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

2

Yumurta

3

•

7) Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ (2006/6
Sayılı Tebliğ)

Eğitim Yardımı : KOBİ VE SDŞ’lerin verimliliklerini arttırarak dış ticarette
rekabet edebilir mal üretmelerini kolaylaştırmak, elemanların niteliklerini
arttırmak ve dünya pazarına açılmalarını sağlamak amacıyla yönetici ve
çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin desteklenmesidir. (Uygulayıcı kuruluş:
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İGEME)

İHRACAT
İADE MİKTARI

11

Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları

235 TL/Ton

48%

5%

12

Makarnalar

130 TL/Ton

32%

9%

Tarımsal Ürün İhracatı: Tarımsal Ürün İhracatı yapan firmalara sağlanan
bir tür devlet yardımıdır. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi uygulamasının amacı,
ülkemizin tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve
ihracat potansiyelinin arttırılmasıdır.

13

Bisküviler, gofretler, kekler

235 TL/Ton

18%

7%

14

Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme
sanayisine dayalı gıda maddeleri

165 TL/Ton

100%

8%

15

125 TL/Ton

35%

5%

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi uygulamasından, ihracatçılar / imalatçılar
ve ihracat bağlantılı tarımsal üretim sözleşmesi yapmış üreticiler yararlanabilir.

Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri
veya pastları

16

Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları

320 TL/Ton

15%

12%

İhracatta KDV İstisnası

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi uygulaması, Para Kredi Koordinasyon
Kurulunca yayımlanan Kararlar ve Ekonomi Bakanlığı'nın bu kararlara bağlı
kalarak hazırladığı Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliğince yürütülür.
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3065 sayılı KDV Kanunu’nun 32.maddesine göre ihraç edilen mal ve
hizmetler dolayısıyla yüklenilen (ihraç kaydıyla satış) KDV’nin ihracatçılara iade
edilmesi gibi anılan Kanunun 11. ve 12. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde
mal ve hizmet ihracatı (doğrudan ihracat) tam istisna hükmünde KDV’den istisna
edilmiştir.
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İhracatı Teşvik Araçları Nelerdir ?
Vergi, Resim ve Harç İstisnası
İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve
faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi
kuruluşlarınca kullandırılan her türlü krediler (Türk Eximbank’ın fon temini
işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılan krediler ve
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Türk Eximbank’a açılan kısa vadeli senet
reeskont kredileri ile Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuat uyarınca
ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların
sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi,
İhracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve
teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları
bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbank’ın ihracat kredi sigortası/garantisi
ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun
nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri,
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat ve /veya yurt içi alımlar ile
ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullandırılan krediler,
İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve
teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve
bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar,
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi, vergi, resim ve harçlar
ile hal rüsumundan müstesnadır.

İhracatta Ödeme Şekilleri
İhracat ve ithalatçı firmalar, günümüz rekabet ortamında uluslararası
ticarette mal hareketiyle ilgili kuralların yanı sıra ayrıca ödeme koşullarını içeren
esaslar üzerine de anlaşmaya varırlar. İhracatçı firmanın alacağını garanti altına
alma endişesiyle kendilerine uygun ödeme şekillerine başvururlar.

Ödeme şekillerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
•

Akreditifli Ödeme

•

Peşin Ödeme

•

Vesaik Mukabili Ödeme

•

Mal Mukabili Ödeme

•

Kabul Kredili Ödeme

•

Açık Hesap Yöntemi

Akreditifli Ödeme
Akreditif ithalatçının talebine dayanarak bir banka tarafından ihracatçıya
verilen, belirli şartların yerine getirilmesi koşuluyla sattığı mal ve hizmetlerin
bedelini ödeyeceğini garanti eden bir taahhüttür.
Bu şartlar genelde malların sevk edildiğini gösteren vesaikin ibrazıdır.
Akreditif ithalatçının bankası tarafından açılır.
Akreditif koşulları küşat mektubu adı verilen bir belge ile ihracatçının
bankasına bildirilir.
İhracatçı sevkiyatı yapıp, akreditifte belirtilen koşulları yerine getirerek,
vesaiki bankaya ibraz ettiğinde mal bedelini tahsil eder.

Akreditif İşleyişi

Nazilli Ticaret Odası
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•

Taraflar arası alım-satım sözleşmesi yapılır.

•

İthalatçı tarafından, bankasına, ihracatçı adına L/C açması için talimat verilir.

•

Amir banka tarafından, muhabir bankaya L/C iletilir.

•

Muhabir banka, ihracatçıyı bilgilendirir.

29
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Malların sevki geciktiğinde alıcı paranın kendisinde beklemesi ile
kazanabileceği faiz gelirinden mahrum kalacaktır.

•

İhracatçı, ithalatçıya malları gönderir.

•

İhracatçı Vesaiki Bankası'na iletir, mal bedelini tahsil eder.

•

Muhabir banka belgeleri, amir bankaya iletir ve ödemeyi tahsil eder.

•

Amir banka akreditif bedeli ödendiğinde belgeleri ithalatçıya teslim eder.

İhracatçı açısından peşin ödeme, ihraç mallarını üretmek hazırlamak ve
sevk etmek için bir ön finansman sağlar.

Akreditif Türleri

Alıcı açısından peşin ödemenin avantajı ise peşin ödeme iskontolarının
yüksekliğidir.

•

Rotatif Akreditif (Döner Akreditif)

•

Kırmızı Şartlı Akreditif

•

Yeşil Şartlı Akreditif

•

Karşılıklı Akreditif

•

Devredilebilir Akreditif

•

Garanti Akreditifi

•

Taraflara Sağladığı Güvence Açısından Akreditifler:

Vesaik Mukabili Ödeme
Ticari işlemlerde tahsile verilecek iki tür vesika vardır:
1.

Kıymetli evraklar

2.

Ticari evraklar

Kıymetli Evrak: Poliçe, senet, çek, ödeme makbuzu vb. evraklar

»» Dönülebilir Akreditif (Kabili Rücu Akreditif)

Ticari Evrak: Fatura, malların sevk belgeleri vb. evrak z İhracatçı malları
göndererek ithalatçı üzerine bir poliçe çekerek sevk ettiği mallara ait belgeleri
buna ekler. Bu vesikalı poliçeyi kendi bankasının aracığı ile ithalatçının bankasına
gönderir.

»» Dönülemez Akreditif (Gayri-Kabili Rücu Akreditif)
•

Ödemeden Sorumlu Olan Kuruluş Açısından Akreditifler:
»» Teyitsiz Akreditif
»» Teyitli Akreditif

•

Satıcının bankaya vereceği tahsil emrinde, malın teslim alınmasını
sağlayacak belgeler ya görüldüğünde ödenmesi ya da poliçenin kabul edilmesi
karşılığında verilir.

Ödemeden Şekli Açısından Akreditifler:
»» Vesaik İbrazında Ödemeli Akreditif
»» Vadeli Akreditif

Poliçe “görüldüğünde ödemeli” ise sevk belgeleri ithalatçıya ancak ödemeyi
yaptığı takdirde teslim edilir. İthalatçı ilgili belgeleri nakliye firmasına ibraz
ettiğinde malları çekebilir.

»» Kabul Kredili Akreditif

Peşin Ödeme
İthalatçının malı henüz teslim almadan mal bedelini ödemesidir.
Genellikle birbirini çok iyi tanıyan alıcı ve satıcılar arasında gerçekleşir.

İthalatçı tarafından kabul edilmiş bir poliçe açıkça bir borcun hukuki delilidir.
Ödenmemesi durumunda ithalatçı açısından uluslararası piyasada itibar kaybıdır.
İhracatçı ödememe riskine karşı bir bankanın garanti (aval) vermesini talep
edebilir.

İhracatçı açısından en uygun ödeme yöntemidir. Satıcının riski yoktur.
Risk alıcı (ithalatçı) üzerindedir.

Nazilli Ticaret Odası

“Ticari kabul” ise belgeler alıcıya, adına çekilen poliçedeki bedeli
ödeyeceğine dair kabul alındıktan sonra teslim edilir. Alıcı poliçenin arkasına
“kabul edilmiştir” yazarak, imzalar. Muhabir banka bunu saklayarak vadesi
geldiğinde tahsil eder.
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Mal Mukabili Ödeme
•

İhracatçı herhangi bir ödeme yapılmadan veya bir poliçe tanzim etmeden malları
ithalatçıya gönderir.

•

Mal bedeli sözleşmede belirlenen ileriki bir tarihte veya mallar satıldıktan sonra ödenir.

•

Risk ihracatçı üzerindedir.

•

İthalatçının çok iyi tanınması ona güvenilmesi veya bir banka garantisi ile güvence
sağlanması gerekir.

Kabul Kredili Ödeme
Mal bedelinin belirli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeyi bir
poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir.
Kabul Kredili Akreditif: Uluslararası kurallara ve mevzuata göre açılan
akreditiflerde sevk belgelerinin, bu belgelerle birlikte sunulan poliçenin
ithalatçının bankası veya muhabir bankaca kabulünü takiben serbest bırakılarak
bedellerinin poliçe vadesinde ödenmesine imkan veren bir ödeme şeklidir.
Kabul Kredili Vesaik Mukabili: Bankanın sevk belgelerini bu belgelerle
ekli poliçenin ithalatçı tarafından kabulünü takiben ithalatçıya teslim etmesinden
sonra poliçe vadesinde mal bedelinin ihracatçıya ödendiği bir ödeme şeklidir.
Kabul Kredili Mal Mukabili: İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı
tarafından teslim alınmasından ve poliçeyi kabul etmesinden sonra poliçe
vadesinde ödemenin gerçekleştiği bir ödeme şeklidir.

Bir İşadamı Neden İhracat Yapmalıdır?
İhracat Yapmanın Firma İçin Faydaları ya da Riskleri Nelerdir?
Dünyada siyasi sınırların yeniden yapılanması, doğu blokunun çöküşü, yeni
tüketici pazarlarının açılması, ticari blokların kurulması, ticaret anlaşmaları ve
Dünya Ticaret Örgütü’nün(DTÖ) kuruluşu, ihracat için yeni fırsatlar yaratmıştır.
Daha ucuz, daha hızlı ve kaliteli üretim yapabilen rekabetçi üreticilerin ortaya
çıkmasını sağlayan teknolojiye dünya genelinde ulaşılabilir olması dünya
ekonomisini etkilemiş, günümüzde ekonomi küreselleşmiştir. Daha önceleri az
gelişmiş ülkeler grubunda olan ülkeler, dünyada haberleşme sistemleri ağının
genişlemesi, televizyon, basılı yayın ve elektronik ortam vasıtasıyla bilgiye
ulaşabilme alanlarında yaşanan patlama sayesinde, gelişmiş ekonomilere ciddi
birer rakip haline gelmişlerdir. Bu ülkeler ve firmaları açısından düşünüldüğünde,
dünya pazarlarında oluşan olanakları kendi yararlarına kullanmak için böylesine
uygun bir dönem hiç olmamıştır. Dolayısıyla aşağıda belirtilen nedenlerden
ötürü, ihracat yapmak, bir ülkenin ve firmalarının büyümesi ve rekabet gücünü
artırması bakımından önem arz etmektedir.

Satış ve karları artırmak
Eğer firma iç pazarda iyi bir performans gösteriyorsa, yabancı pazarlara
girmesi muhtemelen karlılığı artıracaktır.

Açık Hesap Yöntemi
•

Açık hesap (cari hesap) yöntemi peşin ödeme yönteminin tersidir.

•

İhracatçı malını, bedelini almaksızın peşinen gönderir. Mal bedelinin ne zaman ödeneceği belirsizdir. İthalatçı açısından en ideal yöntemdir.

•

İthalatçı bazen malları iç piyasasında sattıktan sonra malın bedelini yollayabilir.

•

Satıcının riski sınırsızdır, alıcının riski yoktur.

•

Birbirini çok iyi tanıyan alıcı ve satıcılar arasında gelişmiş, döviz kontrolleri minimize
edilmiş veya kaldırılmış piyasalarda uygundur.

•

Şirketlerin yurt dışı acenta ve şubelerine yaptıkları satışlarda tercih edilir.

Dünya pazarlarından pay almak
Dış pazarlara açılan firma, rakiplerinin dış pazarlarda pay almak için neler
yaptıklarını ve pazarlama stratejilerini öğrenecektir.

İç pazara olan bağımlılığı azaltmak
Firma dış pazarlara açılarak, pazarlama gücünü artıracak ve iç pazardaki
müşterilere olan bağımlılığını azaltacaktır.

Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak
Firma dünya pazarlarına açılarak, iç piyasadaki genel ve mevsimsel dalgalanmalardan ve değişen tüketici taleplerinin yarattığı baskıdan kurtulacaktır.
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Fazla üretim kapasitesini satmak

Sadece ihracata özgü riskler ise şöyle özetlenebilir.

İhracat yaparak, kapasite kullanım oranı ve üretim vardiyalarının süresi
artırılabilir. Böylece ortalama birim maliyetlerde azalmış ve ölçek ekonomisine
ulaşılmış olunur.

Rekabet gücünü artırmak
İhracat, bir firmanın ve bir ülkenin rekabet gücünü artırmaktadır. Firma yeni
teknolojilere, metotlara ve yöntemlere uyarak yarar sağlarken, ülke de ticaret
dengesinin iyileşmesinden fayda sağlayacaktır.

•

Hedef ülkeden ihracat gelirlerinin geri çıkışı kısıtlanmış veya yasaklanmış olabilir.

•

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar karları azaltabilir, ortadan kaldırabilir, hatta kayıplara
neden olabilir.

•

Ödeme yapılmaması veya sözleşme ile ilgili diğer anlaşmazlıklarda, yargıya gitmekte
sorunlar çıkabilir.

•

Savaş, iç savaş veya yabancı devlet tarafından millileştirme gibi hedef pazardaki istikrarsızlıklar kayıplara yol açabilir.

•

Ürün yabancı pazarlarda kabul görmeyebilir.

SN

İstihdam yaratmak
Mal ve hizmet ihracatı, yeni iş olanakları yaratacak, işsizliği azaltacaktır.

2014
İHRACATI

2015
İHRACATI

1

Dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olmak

İhracatla ilgili uzmanlara ulaşabilmek
Pek çok firmanın ihracat yapmama kararı, bilinmeyenin yarattığı korkuya
dayanmaktadır. Ülkedeki ticareti geliştirme kuruluşları, dış pazarlara henüz
girmemiş olan şirketlere yardım etmek için kurulmuştur. Bu kuruluşlar, ihracat
sürecinin her aşamasında firmalara yardımcı olmaktadır.

İşlenmiş ve
paketlenmiş su
ürünleri

ALBA SU ÜRÜNLERİ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Ali BOZKURT-BOZKURT DIŞ TİCARET İTHALAT İHRACAT

3

$5.110.544

4

$201.005

5

$31.505

Blok mermer

Ali HESAPCIOĞLU – EFE DIŞ TİCARET

$169.265

Kumaş

AS-YA TEKSTİL SANAYİ TİCARET VE NAKLİYAT LTD. ŞTİ.

$163.000

İşlenmiş ve
paketlenmiş kuru
incir

BEYZA TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.

6

BUHARALILAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
İşlenmiş ve
paketlenmiş kuru
meyve ve mamülleri

CEVDET AKSÜT VEOĞULLARI KOLL. ŞTİ.

Temperli Prizmatik
Cam

ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

İşlenmiş ve
paketlenmiş kuru
incir

ÇEVİK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYE YEM İNŞAAT
TEKSTİL TURİZM TEMİZLİK İŞLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

10

Kurutulmuş meyve
ve sebze

DAMLANAZ TARIM GIDA İNŞAAT İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

11

$472.117

Blok ve kesilmiş
mermer

12

$792.852

7

$10.368.192

İhracatın firmalara doğrudan faydaları şunlardır:
8

•

Pazar payını genişletme fırsatı verir.

•

Eğer iç pazarda kapasite tam kullanılmıyor ise üretimi artırma imkanı sağlar.

•

İç pazara olan bağımlılığı azaltır ya da iç pazardaki durgunluğu telafi etme imkanı verir.

•

Dış pazarlara girerek, iç pazardaki rekabeti yayma imkanı verir.

•

İç pazarda denenmiş ve test edilmiş ürünleri ihraç ederek dış pazara girilmesi, pazar
araştırması maliyetini azaltır.
Uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabet, ihracatçıları, ürünlerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlamak için teşvik eder, böylece teknolojik know-how düzeyinde gelişme
sağlanır.

İç pazara veya dış pazarlara açılmanın riskleri şunlardır:
•

İhracatta karşılaşılan risklerin pek çoğunun iç pazarda karşılaşılanlar ile olan benzerliğine dikkat etmek önemlidir.

•

Satışlar tahmin edilen seviyelerin altında kalabilir.

•

Rekabet beklenenden daha fazla olabilir.

•

Müşteriler ödeme yapmakta yavaş olabilir veya hiç ödeme yapmayabilirler.
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2

İthalatın ihracattan yüksek olması durumlarında oluşan dış ticaret açığının
azalmasına katkıda bulunacaktır.

•
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9

35

$149.227

$281.409

$880.896

Keçi kılından
imal edilen çeşitli
mamüller

DEMEKS MERMER MADEN PAZARLAMA ARAŞTIRMA İŞLETME
NAKLİYE İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
DEMİRAĞLAR MERMER İLETİŞİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.
DÖNMEZLER İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

İhracat El Kitabı

SN

2014
İHRACATI

2015
İHRACATI

14

15

2015
İHRACATI

ÜNVANI

Kurutulmuş sebze

ENVER GEDİK – GEDİKOĞULLARI YERLİ ÜRÜNLER TİCARETİ

$1.086.576

İşlenmiş ve
paketlenmiş kuru
incir

ERASLANLI TARIM GIDA AMBALAJ NAKLİYAT HAYVANCILIK
İNŞAAT TURİZM KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.

28

mermer ve doğaltaş

tabaklanmış keçi kılı

Mehmet AYDIN - MEYŞET KIL ALIM SATIM VE TARAMA İŞLERİ

$2.962.907

ERKİN HİDROLİK VE İŞ MAKİNALARI FABRİKASI TİCARET VE
PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

29

muhtelif araç üstü
vinç ekipmanları

13

$4.128.660
16

SN

2014
İHRACATI

İHRACAT ÜRÜNÜ

ERKİN İŞMAKİNALARI İNŞAAT SANAYİ İTHALAT İHRACAT
TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
ERKSOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

17

tekstil ürünleri

18

GİMSAN TEKSTİL TURİZM TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET
LTD. ŞTİ.
GÜN GIDA TİCARET LTD. ŞTİ.

İHRACAT ÜRÜNÜ

ÜNVANI
MAREKS DOĞALTAŞ MERMER VE MADENCİLİK İHRACAT
NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
MERTAŞ MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

30

$581.483

makine ve yedek
parçaları

MODEL MEKANİK MAKİNE NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LTD.ŞTİ.

31

$409.903

kestane şekeri

MUSTAFA ÇETİN - AKSU KESTANE ŞEKERLEME

Küp ve toz şeker,
toz içecekler, bitki
çayları

NAR GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

32

19

işlenmiş ve
paketlenmiş kuru
incir ve lokum

GÜNANA GIDA TARIM İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

33

$192.412

Filtre presler, çamur
pompaları, dozlama
üniteleri

NAZ-AR POMPA VE ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.

20

koyun yünü

GÜNEŞSAN ELYAF TEKSTİLİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.
ŞTİ.

34

$155.910

NAZDEM GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

kurutulmuş sebze
ve meyve

KARAEFE GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
LTD. ŞTİ.

İşlenmiş ve
paketlenmiş kuru
incir

35

$303.369

Sıcak su ve buhar
kazanları

NAZİLLİ EKOMAK MAKİNE ISI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

36

$840.943

İşlenmiş ve
paketlenmiş kuru
incir ve kestane

NAZİLLİ KAPLANLAR TARIM ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞAAT
TAAHHÜT TEKSTİL PETROL ÜRÜNLERİ VE NAKLİYE SANAYİ
TİCARET LTD. ŞTİ.

37

$2.896.911

Muhtelif zeytin ve
turşu çeşitleri

ORHANOĞLU GIDA SANAYİ TİCARET A. Ş.

38

$146.785

Zeytin yağı

POLAT TARIM GIDA VE PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.

39

$78.808

Gri karton

RETEK SELÜLOZ GERİ KAZANIM ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET
A. Ş.

40

$1.029.776

İşlenmiş ve
paketlenmiş kuru
incir ve kuru kayısı

RÜYAM TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE GIDA İNŞAAT MADEN
TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

$276.644

İşlenmiş ve
paketlenmiş kuru
incir

SARE İNCİR TARIM GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.

Elektrik kablosu

SARTEL KABLO İMALAT PAZARLAMA OTOMOTİV İNŞAAT
TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

21

$310.871

KIRDAĞ TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.

$665.484
22

$2.845.000

kuru incir

24
25

$1.072.555

$543.601
$13.755

26

27

$12.939

$2.400
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KIRLIOĞLU İNCİR İŞLETMESİ GIDA İNŞAAT DIŞ TİCARET LTD.
ŞTİ.
KIRLIOĞLU TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET
A. Ş.

$13.389.240

23

$51.642

işlenmiş ve
paketlenmiş kuru
incir

KIRLIOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

sargı bezi

KUTEKS MEDİKAL KOZMETİK TEKSTİL TIBBİ SARF
MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

zeytin yağı

KÜP YAĞ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

makine

MAKRO-DİNAMİK MAKİNE VE TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM
GELİŞTİRME DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.

41

dişli ve tekstil
ürünleri

MAKSAN DİŞLİ MAKİNA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

42

36

37

$33.281

İhracat El Kitabı

SN

2014
İHRACATI

43

$82.710

44

$ 16.668.143

2015
İHRACATI

$8.791.602

İHRACAT ÜRÜNÜ
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Güneşle su ısıtma
sistemleri

SİSTEM ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Paketlenmiş
muhtelif kuru ve
taze meyve

SULTAR TARIM ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.
TUĞBA GIDA TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT VE TİCARET
LTD.ŞTİ.

45
Motosiklet, yedek
parçalar ve
aksesuarlar

UĞUR MOTORLU ARAÇLAR MAKİNA TURİZM TAŞIMACILIK
SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

CMC (karboksimetil
selüloz)

UĞUR SELÜLOZ KİMYA MAKİNA VE GIDA SANAYİ VE TİCARET
A. Ş.

Ticari tip
soğutucular,
dondurucular

UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

$866.322

İşlenmiş ve
paketlenmiş kuru
incir ve kuru kayısı

YAVUZ İNCİR GIDA TARIM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

$470.696

Blok ve kesilmiş
mermer

YÖRÜKOĞLU MERMER MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ
TİCARET LTD. ŞTİ.

Kıl çadırı ve yörük
çadırı

RAMAZAN FİLİZ - FİLİZ DOKUMA VE EL SANATLARI

46

$72.179

$69.298

47

$22.955.501

48

$149.232.961

$134.432.841

49

$665.184

50

$129.318

51
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