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Sevgili SYKONSEPT okuyucular›,

2011 y›l›n›n sonu, hepimiz için büyük üzüntülerle
dolu. Birço¤umuz yaflam mücadelemizi ekonomiye
endekslemiflken, gerçek yaflam mücadelelerine
flahit oldu¤umuz bir k›fl geçiriyoruz...

Ekim ay› sonu - Kas›m ay› bafl›nda Van’da
gerçekleflen iki depremde, yüzlerce can›m›z›
kaybettik. Deprem felâketiyle ço¤unlu¤u yerle bir
olan flehir ve civar kasabalar›n üzerine, bir de kara
k›fl çöktü...

Depremin, ülkemizin birlikte yaflad›¤› bir düflman
oldu¤unu biliyoruz ancak her büyük depremde
ayn› üzüntüyü yaflamak, bu konuda yeteri kadar
yol al›nmad›¤›n›n da iflareti...

Tek avuntumuz, Türkiye’nin el ele verip, deprem
bölgesine çok ciddî yard›m yollamas›yd›.

Öte yandan, ayn› dönemde üst üste ald›¤›m›z flehit
haberleri, Türk halk›n›n kalbini bir daha yakt›.

Hâl böyleyken, yeni bir seneye e¤lenceyle de¤il,
umutla girmek daha uygun olabilir...

Bu senenin, kendimiz d›fl›nda kime faydam›z
olabilece¤ini daha çok düflünece¤imiz, daha
ayd›nl›k bir y›l olmas› dile¤iyle...

info@syk.com.tr

‘U’MUTLU YILLAR



DIfi T‹CARET‹N ORD‹NARYÜSÜ: GÜMRÜK MÜfiAV‹RLER‹

Günümüzde Gümrük Müflavirlerinin yapt›¤› ifl sadece gümrük ifllemlerini
dolayl› temsil yoluyla takip etmek ve sonuçland›rmak olarak
bilinse de, iflin özüne bak›ld›¤›nda Gümrük Müflavirli¤inin, basit bir
ifl takipçili¤ini içeren bir meslekten öte, büyük bir bilgi birikimi ve
tecrübe gerektiren bir meslek oldu¤u rahatl›kla görülmektedir.

Cumhuriyet dönemi öncesi bir geçmifle sahip olan as›rl›k mesle¤imiz,
h›zla de¤iflen dünya ve ülkemiz ekonomisinin gereksinimleri do¤rultusunda yap›lan birçok yasal düzenlemeyle
meslek tan›m› ve sorumluklar anlam›nda de¤iflmifltir.

Dolayl› temsil yoluyla hizmet veren Gümrük Müflavirleri, verdi¤i hizmet karfl›l›¤› ald›klar› hizmet bedeliyle sürekli
gündem konusu yap›l›rken, yasalar›n Gümrük Müflavirlerine yükledi¤i büyük sorumluluklar göz ard› edilmektedir.

Gümrük Müflavirleri, imzalad›klar›
beyanname muhteviyat› eflyalar için
baflta konulan vergilerin do¤ru
hesaplanmas›ndan, eflyalar için
a l › n m a s ›  g e r e k e n  i z i n  v e
uygunluklardan, faturalarda yer alan
eflya miktar› ile tespit edilen eflya
miktar› aras›nda farklardan, faturalarda
yer alan eflya ile tespit edilen eflyan›n
cinsinin birbirini tutmas›ndan, h›zla
geliflen bilimsel ve teknolojik de¤iflimler
çerçevesinde üretilen yeni ürünlerin
Gümrük Tarife ‹statistik Pozisyonunun
do¤ru tespit edilmesi ve benzeri
onlarca noktadan sorumludur. Bu a¤›r
sorumluluklardan dolay› da ciddî bir
ma¤duriyet içindedirler.

Gümrük Müflavirleri, özellikle Türkiye
Gümrük Bölgesi’ne getirilen eflyalar›n

ifllemleri için imzalad›klar› her bir beyannameden dolay› her an kaçakç›l›k fiili iflleme ile karfl› karfl›ya kalabilmektedir.

Globalleflen dünya ekonomisi ile birlikte, ülkelerin ac›mas›z rekabet politikalar› ve buna ba¤l› olarak gelifltirilen
korumac›l›k politikalar› kapsam›nda birçok ulusal ve uluslar aras› düzenlemeler yap›lmaktad›r.

Ülke ç›karlar›m›z›n korunmas› ve yap›lan uluslar aras› anlaflma ve düzenlemelerin do¤ru olarak uygulanmas›
amac›yla onlarca kanun, karar, yönetmelik, tebli¤, genelge ve tasarruflu yaz› yürürlükte olup, bunlar›n birço¤u
bir takvim y›l› içinde dahi birçok kez de¤iflikli¤e u¤ramaktad›r. Yap›lan tüm yasal de¤ifliklik ve yeni düzenlemeyi
bilmek ve do¤ru olarak uygulamak, aksi durumda da yasalar›n koydu¤u cezalar› ödemekle mükellef olan biz
Gümrük Müflavirleri, bak›n›z neler bilmek zorunday›z...

Gümrük Müflavirlerinin imzalad›¤› beyanname ve belgelere iliflkin olarak;

• Tafl›ma arac›n›n (konteyner, t›r, vagon, gemi, tank vb.) içindeki eflya ile elindeki evrakta yer alan eflya cinslerinin
ayn› olmas›n›,

• Beyan etti¤i eflya miktar› ile tespit edilen eflya miktar›n›n ayn› olmas›,

• Beyan etti¤i eflyan›n üretiminde kullan›lan maddeleri ve oranlar› (kimyasal maddelerin birleflim oranlar› dâhil),

Sabri Kazanç
SYK Gümrük Müflavirli¤i

Operasyon Grup Yönetmeni / Gümrük Müflaviri
Gümrük Müflavirleri, verdi¤i
hizmet karfl›l›¤› ald›klar› hizmet

bedeliyle sürekli gündem
konusu yap›l›rken, yasalar›n

Gümrük Müflavirlerine
yükledi¤i büyük sorumluluklar

göz ard› edilmektedir.



• Beyan etti¤i eflyan›n teknik özellikleri,

• Beyan etti¤i eflyan›n nerede kullan›laca¤›,

• Beyan etti¤i eflyan›n ithal sonras› beyan› do¤rultusunda kullan›laca¤›,

• Beyan etti¤i eflyan›n eski olup olmad›¤›,

• Beyan etti¤i eflyan›n herhangi bir izne tâbi olup olmad›¤›,

• Gümrük Elektronik Sisteminin ve/veya ilgili memurun eksik 
hesaplad›¤› gümrük vergileri,

• ‹mzalad›¤› beyanname eki belgelerinin sahte olup olmad›¤›,

• ‹mzalad›¤› beyanname eki belgelerinin içerik bak›m›ndan sahte 
olup olmad›¤›,

• Beyan etti¤i eflyan›n g›da ile temas edip etmedi¤i veya g›da 
sanayiinde kullan›l›p kullan›lmayaca¤›

gibi birçok konuyu önceden bilmek ve görmekle yükümlü tutulurlar.

Gümrük Müflavirlerinin sorumlu tutulduklar› konulara bak›ld›¤›nda,
aç›kça görülece¤i üzere her bir sorumluluk ayr› bir meslekî bilgi ve
tecrübe gerektirmektedir. ‹çinde onlarca uzmanl›k konusu bar›nd›ran bir mesle¤i icra ettikleri için Gümrük
Müflavirlerinin unvanlar›n›n önüne Ordinaryüs unvan›n› ilave etmeyi uygun gördük.

Gümrük Müflavirlik hizmeti sat›n
al›m›nda ön planda tutulmas›
gerekenin fiyat de¤il, hizmeti
verecek olan kurumun meslekî
bilgi, birim ve tecrübesinin olmas›;
gelecekte yap›lacak denetimlerde
cezai durumlarla karfl› karfl›ya
kal›nmamas› aç›s›ndan büyük
önem tafl›maktad›r.



ULUSLAR ARASI TESL‹M fiEK‹LLER‹

Uluslar aras› ticarette mal ve para hareketlerini Teslim ve Ödeme fiekilleri
ile ifade etmekteyiz. Mal hareketleri, teslim flekli ile belirlenir. 20. yüzy›la
girerken, sanayileflme sürecini tamamlam›fl, korumac›l›k politikalar›
uygulayarak sanayicilerini güçlendirmifl ülkelerin, d›fl ticaretlerini, daha

do¤rusu ihracatlar›n› art›rma gayretinde olduklar›, politikalar›n› bu hedefe göre biçimlendirdikleri görülür.
Bu durum, bir süre sonra, d›fl ticarette bir düzenin sa¤lanmas›, dolay›s›yla belli kurallar›n olmas› gereklili¤ini
ortaya ç›kar›r. Di¤er bir deyiflle ihracatç›lar ve ithalâtç›lar için ortak bir dil oluflturulmas›, adeta birkaç kelime
ile kimin ne kadar, hangi alanlarda sorumlu oldu¤u ve yükümlüklerini bilmesi gerekmektedir ki, uluslar aras›

ticaret aksamadan yürüyebilsin. D›fl ticarette taraflar her fleyden
önce bu konuda anlaflmaya varmak ve bu süreçlerin maliyet

ve risklerini nas›l paylaflacaklar› konusunda karar
vermek zorundad›r.

Mal›n ihracatç› firma taraf›ndan ithalâtç›ya nerede
teslim edilece¤i sorusu d›fl ticarette bu aç›dan
öncelikle cevapland›r›lmas› gerekli bir problem
alan› olarak karfl›m›za ç›kar. Uluslar aras›
ticarette biz buna k›saca “mal›n teslim yeri”

ad›n› veririz. Mal›n teslim yerinin belirlenmesi ilk
bak›flta bir ifllem gibi gözükse de asl›nda uluslar

aras› ticarette mal hareketlerinin pek çok riskinin de
nas›l paylafl›laca¤›n› izah eder niteliktedir. Bu aç›dan

 mal›n belirlenen teslim yeri bir risk paylafl›m noktas› olarak
görülebilir. Teslim yerine kadar masraflar ihracatç›ya, teslim yerinden

sonra oluflacak masraflar da ithalâtç›ya aittir. Uluslar aras› ticaret ifllemlerinde taraflar aras›ndaki anlaflmazl›klar›
bafltan gidermek ve mal›n teslimi esnas›nda yap›lacak harcamalar›n ve ortaya ç›kabilecek risklerin kime ait
olaca¤›n› belirlemek amac› ile 1919 y›l›nda, Birinci Dünya Savafl›’n›n hemen ertesinde, Uluslar Aras› Ticaret
Odas› (International Chamber of Commerce) (ICC) kurulmufltur.

ICC’nin birinci amac›, teslim flekillerini formüle ederek ihracatç›lar›n ve ithalâtç›lar›n tâbi olaca¤› standartlar›
saptamakt›r. Oda, 1936 y›l›nda yay›nlad›¤› Uluslar Aras› Ticarette Teslim fiekilleri (International Commercial
Terms) (INCOTERMS) kurallar kitab›yla bu amac› gerçeklefltirmifltir. Söz konusu yay›n, 1953, 1967, 1976, 1980,
1990, 2000 ve sonuncusu da  27.09.2010’da olmak üzere bugüne kadar 7 defa güncellenmifltir. 2010 y›l›nda

güncellenen teslim flekilleri
01.01.2011 y›l›nda yürürlü¤e
girmifltir. INCOTERMS 2010'da
teslim flekilleri on üçten on bire
düflürülmüfltür. Dört flart
yürürlükten kald›r›lm›fl, buna
karfl›l›k iki yeni teslim flekli
oluflturulmufltur.

INCOTERMS bülteninde uluslar aras› ticaret ifllemlerinde mal›n al›m sat›m ifllemlerinde taraflar›n haklar›n› ve
sorumluluklar›n› belirleyece¤i mahiyette temel esaslar tespit edilmifl ve bu esaslar belli teknik terimlerle ifade
edilmeye çal›fl›lm›flt›r. ‹hracat ve ithalât ifllemlerinde firmalar öncelikle bu terimlerle konuflmakta, fiyat tekliflerini
bu terimlerle birlikte vermektedirler.

Bugün son flekli, yani INCOTERMS 2010’daki haliyle bu kurallar bütününü inceleyece¤iz. INCOTERMS 2010’da
yer alan teslim flekilleri dört grupta incelenmektedir.

‹lyas Y›ld›r›m
SYK Gümrük Müflavirli¤i

Operasyon Yönetmeni
ICC’nin birinci amac›,

teslim flekillerini formüle ederek
ihracatç›lar›n ve ithalâtç›lar›n

tâbi olaca¤› standartlar›
saptamakt›r.



E EXW

F FCA
FAS FOB kendi aras›nda üçe ayr›l›r. Yaz›l› olmayan hukukta:

  FOB FOT= TIR, FOR= VAGON, FOA= UÇAK

C CFR
CIF
CPT
CIP

D DAT
DAP
DDP

TESL‹M fiEK‹LLER‹ (Dört ana grupta toplam on bir adet)

Sadece Deniz ve ‹ç Su Yolu Tafl›malar›nda Kullan›lan Teslim fiekilleri
----------------------------------------------------------------------------------------------
FAS - Free Alongside Ship Geminin Yan›na Teslim
FOB - Free On Board Gemiye Yüklenerek Teslim
CFR - Cost and Freight Mal Bedeli ve Navlun Ödenmifl Olarak
CIF - Cost, Insurance and Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmifl Olarak

Sadece CIP ve CIF Teslim fiekilleri, sat›c›n›n mallar› sigortalanmas›n› öngörür.

‹nceleyece¤imiz teslim flekilleri toplam on bir adettir.

1- EXW (Ex Works - Ticarî ‹flletmede Teslim)
2- FCA (Free Carrier - Belirlenen Yerde Tafl›mac›ya Teslim)
3- FAS (Free Alongside Ship - Gemi Do¤rultusunda Teslim)
4- FOB (Free On Board - Gemi Bordas›nda Teslim)
5- CFR (Cost and Freight - Mal Bedeli ve Tafl›ma)
6- CIF (Cost, Insurance and Freight - Mal Bedeli, Sigorta ve Tafl›ma)
7- CPT (Carriage Paid to “...” - Sigorta Dahil Tafl›ma “...”e Ödenmifl)
8- CIP (Carriage and Insurance Paid to “...” - Sigorta Dahil Tafl›ma “...”e Ödenmifl)
9- DAT (Delivered At Terminal - Terminalde Teslim)
10- DAP (Delivered AT Place - Belirtilen Noktada Teslim)
11- DDP (Delivered Duty Paid - Vergileri Ödenmifl Teslim)

GRUP E

Bu grupta tek bir teslim flekli vard›r:

EXW (Ex Works - Ticarî ‹flletmede Teslim)

Sat›c›, mal› kendi fabrikas›nda veya deposunda ya da antreposunda teslim edecektir. Bu nedenle EXW
ifadesinden sonra mutlaka bir yer ad› belirtilir. Örne¤in Paflabahçe, üretti¤i mal› Eskiflehir’deki fabrikas›nda
teslim edecekse “EXW ESK‹fiEH‹R” yazar.

Bu teslim fleklinde, sat›c› mal› haz›r hale getirir, yani üretir ve yapt›r›r, ambalajlar ve yüklemeye haz›r halde
fabrikas›nda bulundu¤unu ithalâtç›ya bildirir. Sat›c›n›n sorumlulu¤u, üstlendi¤i giderler ve risk burada bitmektedir.
Tam tersi; ithalâtç›n›n sorumlulu¤u, üstlendi¤i giderler ve ald›¤› risk de burada bafllamaktad›r. Al›c› tafl›ma arac›n›
temin eder, sözü edilen fabrikada mal› araca yükler, ihracat gümrükleme ifllemlerini yapt›r›r ve istiyorsa eflyay›
sigorta ettirir. Bu ifllemlerle ilgili tüm masraflar ve riskler al›c›n›n kendisine aittir.

Görüldü¤ü gibi EXW, sat›c›ya asgarî düzeyde masraf, sorumluluk ve risk getirmekte; al›c›ya ise bunlar› azamî
düzeyde yüklemektedir. EXW tafl›ma flekillerinden ba¤›ms›zd›r; her tür tafl›ma fleklinde kullan›labilir.



GRUP F

F Grubu teslim flekillerinin en temel özelli¤i uluslar aras› tafl›ma ücretinin, yani navlun ücretinin ithalâtç› firmaya
ait olacak flekilde mal›n ç›k›fl ülkesinde bir yerde teslim edilmesidir. FCA, FAS ve FOB olmak üzere üç teslim
fleklini içerir.

FCA (Free Carrier - Belirlenen Yerde Tafl›mac›ya Teslim)

FCA ifadesinden sonra bir yer ad› gelmektedir. FCA ‹STANBUL gibi...

‹hracatç› mal› haz›r hale getirir, yani üretir veya ürettirir, ambalajlar, iç tafl›mas›n› yapar, ihracat gümrük ifllemlerini
tamamlayarak, ithalâtç› taraf›nda belirlenen tafl›y›c› firmaya, herhangi bir yerde teslim eder. Burada yükümlülü¤ü
biter. Bundan sonraki masraflar, riskler ve yükümlülükler al›c›ya aittir. Dikkat ediniz, tafl›y›c› firmay› da al›c›
belirlemektedir. Sonuçta, navlun ve sigorta giderleri al›c›ya ait oldu¤u gibi, sat›c›n›n mal› tafl›y›c›ya teslim etti¤i
andan sonraki tüm riskleri de al›c› üstlenmektedir.

FCA prensip olarak deniz yolu tafl›mas›nda kullan›lmaz. Çünkü ayn› kapsamda olup deniz yolunda kullan›lan
baflka bir tafl›ma flekli vard›r.

FAS (Free Alongside Ship - Gemi Do¤rultusunda Teslim)

Gemi yan›nda teslimdir. Bu nedenle FAS ibaresinden sonra yüklemenin yap›laca¤› liman›n ad› yaz›l›r. “FAS
HAYDARPAfiA” gibi...

‹hracatç› mal› haz›r hale getirir, yani üretir veya ürettirir, ambalajlar, iç tafl›mas›n› yaparak yükleme liman›nda
mallar› ithalâtç›n›n söyledi¤i geminin yan›nda r›ht›ma b›rak›r; gemi aç›kta demirliyse mavnalarla geminin yan›na
kadar götürür. Sorumlulu¤u, üstlendi¤i risk ve giderler burada biter. Al›c›ya ait olan k›s›m da burada bafllamaktad›r.
Mallar›n gemiye yüklenmesi, ihracat gümrük ifllemlerinin yap›lmas›, sigorta ifllemleri al›c›ya aittir. Tabii ki bunlarla
ilgili do¤acak masraflar› da al›c› üstlenmifltir.
Yani yükleme masraf›, navlun, sigorta primi vb.

Bu teslim flekli tabiidir ki sadece deniz yoluyla
veya nehir yoluyla yap›lan tafl›malarda kullan›l›r.

FAS, ihracatç›n›n ülkesinde, yani koflullar›n› iyi
bilmedi¤i bir ülkede, ihracat ifllemleri yapt›rmak,
yükleme gerçekleflt i rmek gibi  r isk ler
üstlenece¤inden al›c› aç›s›ndan tercih edilir bir
teslim flekli de¤ildir.

FOB (Free On Board - Gemi Bordas›nda
Teslim)
Sadece deniz veya nehir yoluyla yap›lan
tafl›mac›l›kta kullan›l›r. FOB ifadesinden sonra
yüklemenin yap›laca¤› liman›n ismi yaz›l›r. “FOB
AMBARLI” gibi...



Mal›n ithalâtç› taraf›ndan belirlenen yükleme liman›nda geminin güvertesine veya ambar›na indirilmesiyle
ihracatç›n›n sorumlulu¤u biter. Yani ihracatç› mal› haz›rlar, ambalaj›n› yapar, ihracat gümrük ifllemlerini tamamlar,
mal› yüklemenin yap›laca¤› limana getirir ve mal›n geminin güvertesine veya ambar›na indirilmesini sa¤lar.
Buraya kadarki tüm giderler, riskler ve sorumluluklar sat›c›ya aittir. Mal›n gemiye indirilmesinden sonraki tüm
masraflar ve riskler al›c›ya aittir. Al›c› mal›n sigorta sözleflmesini ve tafl›ma sözleflmesini yapt›r›r. Bunlar›n
bedellerini öder.

Dikkat edilecek husus fludur: Sat›c› mal› zaman›nda ithalâtç› taraf›ndan belirtilen limana getirdi¤i halde geminin
yanaflamamas› veya söz konusu yükü almamas› durumunda ortaya ç›kabilecek bütün riskler ve masraflar al›c›ya
aittir.

GRUP C

Uluslar aras› tafl›ma ücretinin (navlun) ihracatç› taraf›ndan ödendi¤i ama mal›n teslim yerinin yine ihracatç›
ülkede ç›k›flta araç üstü oldu¤u teslim fleklidir. Tafl›ma ücretinin var›fl yerine kadar ödenmifl olmas›na ra¤men,
teslim yerinin halen ç›k›fl ülkesi olmas› durumu genelde piyasada en zor konular›n bafl›nda gelir; hatta tam tersi
anlamda ve yanl›fl yorumlanmaktad›r. C Grubu teslim flekillerinde mal›n teslim yeri ç›k›fl ülkesindedir ve
ihracatç›n›n sorumlulu¤u burada biter. Ancak, baz›lar› ithalâtç› ad›na hareket eder tarzda tafl›ma ücretini, baz›lar›
ise sigortay› maliyet olarak üstlenir. CFR, CIP, CPT, CIP olmak üzere dört teslim fleklini içerir.

CFR (Cost and Freight - Mal Bedeli ve Tafl›ma)

Sadece deniz veya nehir yoluyla yap›lan tafl›mac›l›kta kullan›l›r. CFR ifadesinden sonra var›fl liman›n›n ad› yaz›l›r.
Örne¤in, Türkiye’den Hollanda’ya yap›lan bir ihracatta “CFR ROTTERDAM” yaz›l›r.

Bu teslim fleklinde ihracatç›, FOB teslim fleklinde üstlendi¤i gider ve sorumluluklara ilaveten mal›n güverteye
yerlefltirilmesi iflinin bitirilmesini ve var›fl liman›na kadar olan gemi navlununun ödenmesini de üstlenir. Yani
ihracatç› mal› haz›rlar, ambalaj›n› yapar, ihracat gümrük ifllemlerini tamamlar, mal›, al›c› taraf›ndan belirlenen
gemiye yüklemenin yap›laca¤› limana getirir ve mal›n geminin güvertesine veya ambar›na indirilmesini, sonra
buralara yüklenmesini tamamlat›r; tafl›ma sözleflmesini yapt›r›r ve geminin var›fl liman›na kadar olan navlunu
öder. Bu aflamadan sonraki tüm masraf ve riskler ithalâtç›ya geçer.

Dikkat edilecek fley fludur: ‹hracatç› tafl›ma bedelini yani navlunu ödemektedir. Ancak mal›n gemiye yüklenmesinden
sonra meydana gelebilecek tüm hasarlardan ithalâtç› sorumludur. Bu nedenledir ki; mal›n sigorta ettirilmesi
ithalâtç›ya aittir. Bir ad›m ileri gidelim: Sigortan›n sat›c›n›n yükümlülü¤ünde oldu¤u bir teslim flekli vard›r; CIF...

CIF (Cost, Insurance and Freight - Mal bedeli, Sigorta ve Tafl›ma)

Yaln›zca deniz yoluyla veya nehir yoluyla yap›lan tafl›mada kullan›l›r.

CIF ifadesinden sonra var›fl yerinin ismi yaz›l›r. Bu teslim fleklinde CFR’ye ilaveten sat›c› mal›n sigortas›n›
yapt›rmakta ve bedelini ödemektedir. Ancak bu sigorta dar kapsaml›d›r. Al›c› istiyorsa bedelini kendisi ödemek
kayd›yla di¤er risklere karfl› da sigorta yapt›r›lmas›n› sat›c›dan talep eder veya kendisi yapt›r›r.

Burada, mal gemiye yüklendikten sonra navlun ve sigorta primi hariç (dar kapsaml› sigortan›n primi) tüm
masraflar ve riskler ithalâtç›ya geçer. Bir di¤er önemli unsur fludur: Tafl›ma sözleflmesini tafl›y›c› firmayla yapacak
taraf sat›c›d›r. Ayr›ca tafl›ma sözleflmesinde belirtilmifl olmas› kayd›yla var›fl liman›ndaki boflaltma masraflar›n›
da sat›c› karfl›lar.

CPT (Carriage Paid to “...” - Tafl›ma “...”e kadar ödenmifl)

CPT ibaresinden sonra var›fl yerinin ad› yaz›l›r.

Deniz ve nehir yolu hariç bütün tafl›malarda kullan›l›r. Bu yüzden de var›fl liman›n de¤il, var›fl yerinin ad› yaz›l›r.

‹hracatç› mallar› haz›rlar, ihracat gümrük ifllemlerini yapar, tafl›ma arac›n› yükler ve ithalâtç›n›n ülkesinde belirlenen
var›fl yerine kadarki tafl›ma ücretini yani navlunu öder. T›pk› CFR’de oldu¤u gibi, tafl›ma sözleflmesini tafl›y›c›
ile yapan taraf sat›c› oldu¤u halde mal araca yüklendikten sonra, navlun hariç tüm masraflar ve do¤abilecek
riskler al›c›ya aittir.



Al›c› sigorta sözleflmesini yapar, mal›n var›fl
yerindeki bütün masraflar›n› karfl›lar. Tafl›ma
sözleflmesinde belirtilmifl ise boflaltma masraflar›
sat›c›ya aittir.

CIP (Carriage and Insurance Paid to “...” -
Sigorta Dâhil Tafl›ma “...”e Ödenmifl)

CIP teslim fleklinin deniz ve nehir yolu d›fl›ndaki
tafl›ma flekillerinde kullan›lan fleklidir. Bir di¤er
deyiflle, CPT teslim fleklindekine ilaveten
ihracatç›n›n mal ile ilgili dar kapsaml› bir sigorta
yapt›rma ve primini ödeme sorumlulu¤unu da
üstlenmesidir.

Buraya kadar anlatt›¤›m›z bütün teslim flekillerinde
mal›n teslim yeri ihracatç›n›n ülkesi iken, D ile

bafllayan ve bundan sonra anlataca¤›m›z tüm teslim flekillerinde teslim yeri, ithalâtç›n›n ülkesidir.

GRUP D

‹hracatç›n›n mal› gerçek anlamda var›fl ülkesinde, ithalâtç› ülkede teslim etmesi anlam›na gelen kavramlar›
içeren bir gruptur. ‹hracatç›n›n var›fl ülkesine kadar bütün sorumlulu¤u ve riski üstlendi¤i teslim flekilleri D
grubunda  yer al›r. C ile D grubu aras›ndaki en önemli fark; C grubu teslim flekillerinde ihracatç›n›n, var›fl ülkesine
kadar navlunu ve belki de sigortay› yapt›rmas›, ithalâtç› ad›na hareket edercesine sadece maliyet üstlenmesi
esas iken D grubunda ise sadece maliyeti üstlenmenin d›fl›nda risklerin de var›fl ülkesine kadar üstlenilmesi
söz konusudur. DAT, DAP, DDP olmak üzere üç teslim fleklini içerir.

DAT (Delivered at Terminal - Terminalde Teslim)

Mallar›n, tafl›ma vas›tas›nca boflalt›lmak üzere var›fl noktas›nda al›c›ya sa¤lanmas› (teslim edilmesi) anlam›na
gelip, daha önceki DEQ klozunun yerini al›p DEQ'in aksine multimodal (çoklu vas›ta için) kullan›labilir. Mallar›n
belirlenen yere tafl›ma maliyetlerini/terminal ba¤lant›l› zarar risklerini üstlenir.

DAP (Delivered at Place - Belirtilen Noktada Teslim)

Mallar›n tafl›ma vas›tas›nca boflaltmak üzere belirtilen belirli bir noktada al›c›ya sa¤lanmas› (teslim edilmesi)
anlam›na gelir. DAP daha önceki DAF, DES ve DDU'nun yerini alm›flt›r. Mallar›n belirlenen yere tafl›nma
maliyetlerini/terminal ba¤lant›l› zarar risklerini sat›c› üstlenir.

DDP (Delivered Duty Paid - Vergileri Ödenmifl Teslim)

DDP ibaresinden sonra var›fl yerinin ad› yaz›l›r. Deniz ve nehir yolu hariç di¤er tafl›mac›l›k türlerinde kullan›l›r.

Bu teslim fleklinin DDU’dan tek fark› fludur; gümrük vergilerinin ödenmesinden de ihracatç› sorumludur.
Dolay›s›yla ihracatç› DDU’daki sorumluluklar›na ilaveten ithalât gümrük ifllemlerinin yap›lmas› ve gümrük
vergilerinin ödenmesi yükümlülü¤ünü de üstlenir. Baz› tür vergilerin (örne¤in KDV’nin) al›c›ya ait olmas› isteniyorsa
bu, sat›fl sözleflmesinde aç›kça belirtilmelidir. Al›c›n›n ülkesindeki yerel bir sat›c›dan farks›z olarak mallar›
devreder.

Sat›c›n›n Sorumlulu¤u: Sat›c›, sözleflmedeki koflullara uygun mal› haz›rlar. Kendi ülkesinde ve al›c› ülkede
kullan›lacak lüzumlu belgeleri haz›rlar. ‹hracat ve ithalât gümrük ifllemlerini tamamlar. Tafl›y›c› arac› temin ederek
navlun ücretini öder. Teslime kadar malla ilgili bütün masraflar ve riskler sat›c›ya aittir.

Al›c›n›n Sorumlulu¤u: Sözleflme koflullar›na uygun olarak mal bedelini öder ve mallar› teslim al›r.

Görüldü¤ü gibi EXW, ihracatç› için minimum düzeyde sorumluluk, risk ve masraf anlam›na gelirken DDP, bunun
tam aksine ihracatç› için maksimum düzeyde sorumluluk, risk ve masraf anlam›na gelmektedir.



‹nsanlar›n tüketim ihtiyaçlar› do¤rultusunda, ticarî kurumlar ortaya ç›km›flt›r.
‹kisinin aras›ndaki iliflki; üreten/satan - tüketen/sat›n alan fleklindedir. Ticarî
kurumlar›n satt›klar›, hizmet veya ürün olabilir ancak as›l amaçlar›, hizmetlerini
veya üretimlerini tüketicilere satmakt›r. Kifliler ise mal›n kendisinden ziyade,
mal›n faydas›n› sat›n almaya e¤ilimlilerdir.

Ticarî bir kurumun hayat›n› idame ettirebilmesi için, tüketici davran›fllar›n› iyi
analiz edip, sat›fl stratejilerini bu do¤rultuda belirlemeleri gerekir. Bu ihtiyaç,

tüketici davran›fl›n› inceleyen modeller gelifltirilmesini sa¤lam›flt›r. Tüketici davran›fl›n› inceleyen modellerin yard›m›yla,
tüketicinin sat›n alma süreci ve bu süreçteki aflamalar araflt›r›l›r. Sat›n alma süreci ise, tüketicinin kendi ihtiyac›n›
fark etmesiyle, bu ihtiyac› karfl›lamas› aras›nda geçen süreçtir. Bu süreçteki davran›fllar›n modelleri; klasik, ça¤dafl
ve karar verme modeli olmak üzere üç ana bafll›k alt›nda toplanm›flt›r.

- Klasik modeller: Klasik mikroekonomik model, 19. yüzy›l›n bafllar›nda gelifltirilmifl ve tüketicinin davran›fllar›n›
ürün-fiyat denklemi üzerine kurmufltur. Makroekonomik modelde ise, tüketicilerin, gelirlerinin ne kadarl›k k›sm›n›
harcad›¤› ve ne kadarl›k k›sm›yla tasarruf etti¤i incelenir.
- Ça¤dafl modeller: Sat›n alma davran›fl›n› incelerken, ürün, fiyat ve gelir dengelerinin yan› s›ra, tüketicilerin karar
verme mekanizmalar›nda fark yaratan çevresel etkenleri göz önünde bulundurmufllard›r.
- Karar verme modeli: Tüketicilerin karar verme aflamalar›nda ö¤renme ve haf›za, kiflilik ve tutum, kültürel ve alt kültürel
etkenler, toplumsal s›n›f ve grup, aile, motivasyon, yaflam biçimi ve benzeri belirleyicilerin tümünü dikkate al›r.

Sat›fl yap›lmas› istenen hedef kitlenin ihtiyaçlar›n› do¤ru belirlemek, bu ihtiyaçlar›; fizyolojik, toplumsal, ekonomik
ve psikolojik aç›dan iyi incelemek gerekir. Ürünün veya hizmetin, bu kollardan hangisine hitap edece¤i iyi belirlenmeli
ve strateji bu yönde gelifltirilmelidir. Sat›fl esnas›nda, hangi temel ihtiyaç üzerine sat›fl›n kurulaca¤› çok önemlidir,
zira yoktan bir ihtiyaç var edilemez ancak al›c›daki mevcut ihtiyaçlar uyar›labilir. Tam olarak bu sebepten dolay›,
sat›flç›n›n potansiyel müflterisini iyi dinlemesi çok önemlidir. Bu, bir kifliyi, “potansiyel müflteri”den “müflteriye”
dönüfltürme anahtar›d›r.

Sat›fla Haz›rl›k

Planlama: Bir sat›flç›n›n, sat›fl sürecinde baflar› elde edebilmesi için planl› olmas› bir zorunluluktur. Sat›fl›n› yapaca¤›
ürünü veya hizmeti iyi tan›mas›, ürün/hizmetin zay›f ve güçlü yanlar›n› bilmesi gerekmektedir. Bu sayede, karfl› taraftan
gelecek her tür soruya karfl› haz›rl›kl› olunur ve görüflmenin kontrolü de sat›flç›n›n elinde olur. Örne¤in, etkili bir sunum,
gere¤inden fazla zamana ihtiyaç duymaz. Böylece müflterinin, “zaman kaybetti¤i” hissinin önüne geçilmifl olur.

Ço¤u “heyecanl›” sat›flç›, motivasyonlar›n›n da verdi¤i güçle, sat›fl esnas›nda karfl›laflacaklar› tüm sorunlar›
çözebileceklerine inan›rlar. Profesyonel sat›flç›lar ise beklenmeyene karfl› haz›rl›ks›z yakalanmamak için günlük ifl
hacmini, sahadaki hedef noktalar›n›, kiflisel haz›rl›klar›n› önceden eksiksiz ve titizlikle yaparlar.

Ziyaret Planlamas›
Sat›fl görüflmesinin verimini art›racak, ziyaretin verimli kullan›lmas›n› hedefleyen planlamaya “ziyaret planlamas›”
denir.

Ziyaret planlamas›nda, mevcut ve olas› müflteriler de¤erlendirilerek, hangilerinin, ne s›kl›kta ziyaret edilece¤i saptan›r.
‹lgili bölgelerin ulafl›m özellikleri ve olas› cirolar birbirleriyle karfl›laflt›r›larak önem s›ras› oluflturulur.
Ziyaret planlamas›ndaki ön haz›rl›klar üç gruba ayr›labilir:
• Sat›fl için gerekli malzemelerin haz›rlanmas› (broflürler, siparifl emirleri, fiyat listeleri, hesap makinesi, kalem vb.)
• Sat›flç›n›n kiflisel haz›rl›¤› (önceden haz›rlanm›fl temiz ve ütülü k›yafet, saç ve sakal t›rafl› olunmas› gibi)
• Gidilmesi planlanan bölge ve iflyeri-kiflilerle ilgili haz›rl›klar

Bir müflteriyle görüflmeden önce, sat›flç›n›n nedenleriyle birlikte afla¤›daki sorular›n büyük bir k›sm›n› cevapland›rmas›
gerekebilir. Bu sorular›n önceden cevapland›r›lmas›, hem ziyaretin önemi hem de gidiflat› hakk›nda yeteri kadar bilgi
verici olacakt›r. Ayr›ca görüflmeye haz›rl›kl› gelmifl bir sat›flç›ya karfl› güven de artacakt›r.

Ticarî her kurumun, yaflamak
için, ürününü veya hizmetini

satmas› gerekir. Bu özel
yetene¤e sahip sat›flç›lar›n,

yeteneklerinin yan› s›ra
donan›ml› ve her müflteri tipine
karfl› haz›rl›kl› olmalar› gerekir.

YAfiAMSAL UZMANLIK: SATIfi



• Bu müflterinin önem derecesi nedir?
• Bu müflteri ziyareti için para, zaman ve emek harcamaya de¤er mi?
• Bu görüflmenin önceli¤i nedir?
• Görüflmenin hedefi nedir?
• Randevu almak gerekli midir?
• Kiminle konuflulmas› gerekir? Görüflülecek kifli, siparifl verme

konusunda yetkili midir?
• Müflteri bir flirket ise bir sat›n alma bölümü var m›d›r?
• Bu flirket sat›n al›mlar›n› nas›l yap›yor?
• Bu görüflmede ne konuflulacak ve ne yap›lacak?
• Bu görüflmede çözülmesi gereken bir sorun var m›?

Müflteri Planlamas›
Bir sat›fl ziyareti kadar önemli olan di¤er konu, müflterinin kendisidir. Sat›flla
ilgili baflar›ya ulaflman›n önemli yollar›ndan biri de, müflterinin yap›s›n› bilmek
ve ona göre hareket edebilmektir.
• Müflterinin bulundu¤u bölge nerededir?

(Ticarî, sanayi, konut, k›rsal kesim vb.)
• ‹fl yeri, bölge içinde kolay bulunabilecek bir yerde midir?
• Trafik yo¤unlu¤u nas›ld›r?
• Müflterinin farkl› hizmetleri var m›d›r?
• Bu ifl yerinde yönetim flekli ve kalitesi nas›ld›r?
• Çal›flanlar›n say›s› ne kadard›r?
• Çal›flanlar›n ifl yürüyüflü sa¤l›kl› m›d›r?
• Müflterinin özel ilgi alanlar› nelerdir?
• Müflterinin bu görüflmeye ay›racak ne kadar zaman› vard›r?

Zaman Planlamas›
Bir sat›flç›n›n en iyi kullanmas› gereken unsur, zamand›r. Zaman yönetimini iyi ayarlayan sat›flç›, sat›fl verimini art›r›r.
Bat›dan do¤uya veya büyük kentlerden k›rsal kesime gidildikçe, müflterilerin zamana verdi¤i önem de¤iflir. Bir
sat›flç›n›n bunu dikkate almas› gerekir. Ayr›ca sat›lan ürün veya hizmetin nevine göre, sat›fl ilk görüflmede yap›labilir
veya sat›fl çal›flmas›n›n üzerinden zaman geçmesi, hatta ayn› konuyla ilgili birden çok ziyaret gerçeklefltirmek
gerekebilir.

Ürün ve Rekabet Bilgisi
Sat›fl› yap›lacak ürünün s›n›fland›r›lmas›, onun sat›fl›yla ilgili izlenecek yol hakk›nda bilgi verir. Sat›lan ürün tüketim-
yat›r›m mal›, dayan›kl› veya dayan›ks›z mal, tafl›n›r-tafl›nmaz mal, rakip-ikame mal veya tamamlay›c› mal olabilir.
Ürünün niteli¤ini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, rakiplerine oranla güçlü ve zay›f yanlar›n›, malla birlikte verilen bir
hizmet olup olmad›¤›n› hatta mal›n sat›fl sonras› hizmeti gerektirip gerektirmedi¤ini bilmek gerekir.

Satt›¤› mal ile ilgili tüm önemli noktalar›n bilinmesi flartt›r. Sat›fl esnas›nda ürünün müflteriye göre “biçilmesi” veya
kullan›m›n›n uygulamal› olarak gösterilmesi gerekebilir. Bunun için sat›flç›ya, ürünle ilgili tüm bilginin firma taraf›ndan
gerekli e¤itimlerle verilmesi gerekmektedir. Ürünle ilgili rekabet bilgisi de sat›flç›n›n silah›d›r.
Yaln›z, bu silah› kullan›rken rakipleri kötülemek yerine, ‘rakipler kötü de¤ildir ancak bizim ürünümüzün flu gibi üstün
yanlar› vard›r’ yaklafl›m›n›n benimsenmesi gerekir.

Kifliler Aras› Mesafe
Bir sat›flç›n›n, müflterisiyle aras›ndaki mesafeyi iyi kullanmas› gerekir. Bu konu, beden dilini kullan›m› ile ilgili e¤itimlerde
detayl› olarak ifllenir. ‹nsan, karfl›s›ndaki kifliye ne kadar yaklafl›rsa, onun görünmeyen özel alan›na girmektedir. Bu
mesafe iyi ayarlanamad›¤›nda, rahats›zl›k veren durumlar oluflabilir. Tehlikeli alan olarak kabul edilen mesafe, yaklafl›k
1-1.5 metredir.

Son derece detayl› bilgiler içeren sat›fl teknikleri e¤itimi, her sat›flç›n›n almas› ve ifl yaflam› boyunca güncellemesi
gereken bilgilerden oluflur. De¤iflen toplum özellikleri, geliflen ürünler ve teknikler, bunu zorunlu k›lmaktad›r. Her
fleyden önce, sat›fl yapmak bir yetenek iflidir. Ancak sürekli gelifltirilmeli, bilgiyle beslenip, s›radanl›ktan ve dura¤anl›ktan
uzak durulmal›d›r.



ATA k›saltmas›, “geçici kabul” anlam›na gelen Frans›zca “Admission Temporaire”
ve ‹ngilizce “Temporary Admission” kelimelerinin k›saltmas›ndan (ilk harflerinin
birleflmesinden) meydana gelmifltir.

ATA Karneleri, Uluslar Aras› Geçici ‹thalat Sözleflmesi (k›saca ‹stanbul
Sözleflmesi ve ekleri) kapsam›nda, taraf ülkeler aras›nda, baflka herhangi bir

belgeye gerek duyulmaks›z›n, ayniyet tespitine yarayan ve ithalât vergileri ile ithalâtta al›nan di¤er vergilerin uluslar
aras› alanda geçerli flekilde teminata ba¤land›¤›n› gösteren, eflyan›n geçici olarak ithalât ve ihracat›n› sa¤layan uluslar
aras› bir Gümrük Belgesidir. Bu nedenle ATA Karnesi ile geçici ithal edilen malzemenin ithal ve ihrac›nda Gümrük
Beyannamesine ihtiyaç bulunmamaktad›r.

Ülkemiz; 31.03.2004 tarihli, 5108 say›l› Kanun ile onaylanmas› uygun bulunan Geçici ‹thalat Sözleflmesi’ni ve tüm
eklerini 21.10.2004 tarih ve 25620 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan 23.09.2004 tarihli, 2004/7905 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› ile çekincelerle birlikte onaylam›flt›r. ATA Karneleri, ‹stanbul Sözleflmesi’nin yürürlü¤e girifl tarihinden
(15.03.2005) itibaren sözleflme hükümleri kapsam›nda düzenlenmektedir. Bununla birlikte, ATA Sistemi’nde bulunan
baz› ülkelerde halen ATA Sözleflmesi kapsam›nda ifllem yap›lmakta ve akit taraf gümrüklerince hem ATA Sözleflmesi
hem de ‹stanbul Sözleflmesi kapsam›nda düzenlenen ATA Karneleri kabul edilmektedir. Buna göre, posta trafi¤inde
ATA Karneleri kabul edilmeyecektir.

ATA Sistemi, ICC (Milletler Aras› Ticaret Odas›) bünyesinde bulunan Dünya Odalar Federasyonu
(WCF) ve Dünya ATA Karnesi Konseyi (WATAC)'nin koordinasyonu alt›nda kendi ülkelerinde
resmî olarak görevlendirildi¤i beyan edilen kefil kurulufllar arac›l›¤› ile yürütülmektedir. Ülkemizde,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Kefil Kurulufl s›fat›yla, format› ICC-WCF taraf›ndan
tespit edilen, kendi verece¤i ATA Karnelerini basma, belirledi¤i Odalar vas›tas›yla da¤›t›m ve
takip ifllemlerini yapma ve sistemin ifllemesini sa¤lama görevini üslenmifltir.

Ülkemizdeki Yetkili Odalar

Ülkemizde ATA Karnelerinin da¤›t›m ifllemleri, TOBB Yönetim Kurulu taraf›ndan yetkilendirilen ve afla¤›da belirtilen
Odalar taraf›ndan, yine TOBB Yönetim Kurulu taraf›ndan kabul edilen “ATA Sözleflmesi Uygulama Talimat›”nda
belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.

• Ankara Ticaret Odas› • Adana Ticaret Odas›  • Eskiflehir Ticaret Odas› • Gaziantep Ticaret Odas› • ‹stanbul Ticaret
Odas› • ‹zmir Ticaret Odas› • Konya Ticaret Odas› • Antakya Ticaret ve Sanayi Odas› • Antalya Ticaret ve Sanayi
Odas› • Bursa Ticaret ve Sanayi Odas› • Mersin Ticaret ve Sanayi Odas› • Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› • Ankara
Sanayi Odas› • Kayseri Sanayi Odas› • Konya Sanayi Odas›

Baflvuru: Herhangi bir kifli veya kuruluflun ATA Karnesi kullanabilmesi için önceden bir baflvuruya ihtiyaç
bulunmamaktad›r. ATA Karnesi kullanmak isteyen her kifli veya kurulufl, yurt d›fl›na götürülecek eflyan›n niteli¤i,
varsa markas› ve numaralar›, a¤›rl›¤›, adeti ve de¤erini gösteren bir çeki listesini ekledi¤i dilekçesi ile birlikte, karne
da¤›t›m› konusunda yetkili Odalardan birisine müracaat ederek, ATA Karnesi ile tafl›nacak eflya için gereken uygun
bir teminat› Odaya vermesi halinde, kendisine ATA Karnesi verilebilecektir.

Teminat: ATA Karnelerine karfl›l›k teminat olarak;

• Nakit (Türk Liras› veya döviz)
• Banka Teminat Mektubu (Türk Liras› veya döviz olabilir. Teminat mektubunun konusuna

“ATA Karnesi Kapsam› Eflya” ibaresinin konulmas› zorunludur.)
• Devlet Tahvili (Kâr Pay› Pulu ile birlikte)
• Hazine Bonosu (Kâr Pay› Pulu ile birlikte)
kabul edilir.

‹thalinde Garanti Belgesi
istenen eflya, firman›n

kendi ihtiyac›nda kullan›lacak
ve sat›fl› yap›lmayacaksa,
Garanti Belgesi olmadan
muafiyet yaz›s› al›narak

ithal edilebilir.

ATA KARNES‹ NED‹R?

Nurdan Elmas
SYK Gümrük Müflavirli¤i

Operasyon Yönetmen Yard›mc›s›



Teminat döviz baz›nda verildi¤i takdirde, karne kapsam› eflyan›n toplam de¤eri kadar al›n›r.

Teminat TL olarak verildi¤i takdirde, karne kapsam› eflyan›n toplam de¤erinin %50 fazlas› oran›nda al›nacakt›r.
ABD, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, ‹sviçre, Japonya, Kanada, Kore ve Avrupa Birli¤i ülkelerine götürülecek, GT‹P
71.13, 71.08 ve 71.06 olan eflya için döviz baz›nda verildi¤i takdirde, karne kapsam› eflyan›n toplam de¤erinin %40'›
oran›nda teminat al›nacakt›r.

Ne amaçla kullan›l›r?

Uluslar aras› ATA Sistemi, gümrük makamlar›, kifliler, kurulufl ve teflekküller gibi
geçici ithalât ifllemlerini gerçeklefltiren taraflara yarar sa¤lamak amac›yla
oluflturulmufltur.

Uluslar aras› teminat alt›nda bulunan bir ATA Karnesi ile gelen tüm eflya için
ithalât ifllemi s›ras›nda, ne gümrüklerce ne de ithalâtç› taraf›ndan baflka bir ifllem
yap›lmas›na gerek yoktur. Basit ve karne hamili taraf›ndan kolayl›kla tanzim
edilebilen ATA Karneleri gümrüklerce de kolayl›kla kontrol edilebilir. Tüm bu
faktörler, ATA Karnesi ile gelen eflyan›n gerek ithalât›nda, gerekse yeniden ihrac›nda gümrüklerden geçifl süresinin
k›salt›lmas›na yard›m eder. Bunlar›n yan› s›ra, sistem ATA Karnesi hamillerine, ATA Karnesinin geçerlilik süresi içinde
olmak kayd›yla (bu süre, karnenin düzenlendi¤i tarihten itibaren bir y›ld›r), bir ATA Karnesi ile birden fazla akit taraf
ülkesine birden fazla geçici ithalât yapma olana¤› sunar.

‹stanbul Sözleflmesi Ek. A'da (Ata Karneleri ve CPD-Carne de Passage en Douane) yer alan hükümler çerçevesinde
düzenlenen ATA Karneleri di¤er eklerde yer alan amaçlarla kullan›l›r. Bu ekler;

1) Ek B1- Sergi, Fuar, Toplant› ve Benzeri Etkinliklerde Teflhir Edilecek veya Kullan›lacak Eflyaya ‹liflkin Ek
2) Ek B2- Meslekî Malzemeye ‹liflkin Ek
3) Ek B3- Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticarî Bir ‹fllemle ‹lgili Olarak ‹thal Edilen Di¤er Eflyaya

‹liflkin Ek
4) Ek B4- ‹malât Amac›yla ‹thal Edilen Eflyaya ‹liflkin Ek
5) Ek B5- E¤itsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla ‹thal Edilen Eflya ile ‹lgili Ek
6) Ek B6- Yolcu Zatî Eflyas› ve Sportif Amaçlarla ‹thal Edilen Eflyaya ‹liflkin Ek
7) Ek B7- Turistik Tan›t›m Malzemelerine ‹liflkin Ek
8) Ek B8- S›n›r Ticareti Kapsam›nda ‹thal Edilen Eflyaya ‹liflkin Ek
9) Ek B9- ‹nsanî Amaçlarla ‹thal Edilen Eflyaya ‹liflkin Ek
10) Ek D - Hayvanlara ‹liflkin Ek

Söz konusu Ekler kapsam›nda getirilebilecek eflya listesi ve bu eflyan›n tafl›mas› gereken flartlar Gümrükler Genel
Tebli¤ 4 No.’lu Serinin 1 No.’lu ekinde aç›klanm›flt›r.
ATA Karneleri, ifl adamlar›n›n beraberinde ticarî malzemelerle yurt d›fl›na seyahat edebilmeleri için h›zl› bir yol
oldu¤undan, uluslar aras› rekabette çok önemi bulunan maliyet ve zamandan tasarruf sa¤lar.
ATA Karnesinin bir y›l geçerlilik süresinin bulunmas›, kullan›c›lara bu süre içinde kendi ülkesinden hareket ederek
ATA Sistemi’ne dâhil ülkelere toplam 4 kez seyahat etme imkân› sa¤lar.
ATA Karnelerinin geçerlilik süresinin uzat›lmas› mümkün de¤ildir. Bununla birlikte süresi biten bir ATA Karnesinin
yerine kullan›lmak üzere yeni bir ATA Karnesi düzenlenerek, eflyan›n yurt d›fl›nda kalma süresini fiili olarak uzatmak
mümkündür. Süresi biten bir karnenin yerine en çok iki kez karne düzenlenebilir. Bununla birlikte bu usul ülkeler
için bir zorunluluk olmad›¤›ndan, ancak kabul eden ülkelerin gümrüklerince uygulanmaktad›r. Konu hakk›nda do¤rudan
TOBB’ye baflvuruda bulunulmal›d›r.

ATA Karnesi ile geçici ithal edilen eflya Türkiye Gümrük Bölgesi d›fl›na geçici ihraç edildikten sonra yeniden geçici
ithali mümkündür ve ayn› Ata Karnesiyle yap›l›r. Ayr›ca bir ATA Karnesi ayn› eflya için olmak kayd› ile geçerlilik süresi
içinde dört farkl› geçici ithalât iflleminde kullan›labilir.

Bir ATA Karnesinin genel listesi (eflya listesi) karneyi düzenleyen Oda taraf›ndan onayland›¤› andan itibaren tescil
edilmifl olur. Bu ifllemden sonra listeye herhangi bir ekleme yap›lmas› mümkün de¤ildir.
Bir ATA Karnesi ile tüketime konu olacak eflya, tütün ve tütünden mamul eflya, alkol ve türevleri, çok küçük numuneler
d›fl›nda kalan g›da maddeleri tafl›namaz. Ayr›ca, ATA Karnesi ile geçici olarak ithal edilen eflya baflka bir eflyan›n
üretiminde kullan›lamaz, kiralanamaz, herhangi bir gelir elde edilemez.
ATA Karnesi kullanmak için herhangi bir Odaya üye olmak zorunlulu¤u yoktur. Kamu kurumlar› da dâhil olmak üzere,
arzu eden tüm tüzel ve gerçek kifliler ATA Karnesi kullanabilir.



Gümrük ‹darelerindeki Geçici ‹thal ‹fllemleri

Gümrük ‹darelerince, ATA Karnesinde (A)’dan (G)’ye kadar olan kutulardaki bilgilerin
do¤ru oldu¤unun ve karnenin ithal sayfas› (Importation) üzerindeki “F. Geçici ‹thalat
Beyan›” bölümünün doldurulup, imzaland›¤›n›n anlafl›lmas› halinde, karne hamilinden
veya temsilcisinden aç›k tebligat adresinin ve kimlik bilgilerinin bildirilmesi istenir ve
ibraz edilmesini müteakip karnenin geçerlilik süresi içerisinde olmak kayd›yla tescili
yap›l›r.

ATA Karnesinin tescili; gümrüklerde tutulan deftere usulüne göre kayd› yap›lmak, karnenin
ithal sayfas› (Importation) ve ithalât koçan› üzerine tescil s›ra numaras› ve tarihi konulmak
ve eflyan›n getirilifl amac› ile Geçici ‹thalat Sözleflmesi’nin hangi eki kapsam›nda ithal edildi¤i ve eflyan›n yeniden
ihraç edilece¤i son günün tarihi, karnenin geçerlilik tarihini aflmamak üzere ithal sayfas›n›n (H) (b) kutusuna yaz›larak,
görevli memur taraf›ndan imzalanmak ve resmî mühürle mühürlenmek suretiyle yap›l›r. Ayr›ca, tescilden önce girifl
Gümrük ‹daresinin ad› ç›k›fl sayfas›n›n (H) (e) kutusuna kaydedilir. Ancak, bu bilgilerin tescil defteri yerine Gümrük
‹daresinin bilgisayar kayd›na al›nmas› halinde de tescil yap›lm›fl olur.

Tescil edilen ATA Karnesi, Gümrük ‹dare Amirince incelenerek, muayene ile görevli memura havale edilir.
Kendisine havale verilen ATA Karnesini alan muayene ile görevli memur, karnede kay›tl› eflya ile geçici ithali talep
edilen eflyan›n birbirine uygunlu¤unu inceler. Ayr›ca eflyan›n yurt d›fl›na ç›k›fl› s›ras›nda hiçbir anlaflmazl›¤a yer
verilmemesi aç›s›ndan, eflyan›n ayniyetini tespite yarayacak ayr›nt›lar›n›, varsa özel seri numaralar›n› ve di¤er ay›rt
edici alametlerini bir tutana¤a ba¤lamak suretiyle tespit eder. Eflyan›n yurtta kalma süresi sonu ile geçici ithali yap›lan
eflyaya iliflkin ilgili Gümrük ‹daresince yap›lacak denetimlerin daha sa¤l›kl› olmas› için eflyan›n tahsis yeri ve tahsis
amac› aç›kça belirtilir.

Muayene ile görevli memur taraf›ndan düzenlenen ayniyet tespit tutana¤›n›n bir örne¤i ç›k›fl ifllemlerine esas olmak
üzere ATA Karnesinin ç›k›fl parças›na eklenir.

Yap›lan bu ifllemlerden sonra ATA Karnesinin ilgili bölümlerine meflruhat verilir, mühür ve imza tatbik edildikten sonra
ithal sayfas› kopar›l›r ve ATA Karnesi kapsam› eflyan›n gümrüklü sahadan ayr›lmas›na izin verilir. Karne kapsam›
eflyan›n yurda geçici ithali nedeniyle ayr›ca karne sahiplerinin pasaportlar›na özel iflaretler konulmas›na gerek yoktur.

ATA Karnesi ile geçici ithali yap›lan eflyan›n ç›k›fl›n›n talep edilmesi halinde, ç›k›fl Gümrük ‹daresince ATA Karnesinin
ç›k›fl koçan›na ve ç›k›fl sayfas›na gerekli meflruhat verilir, mühür ve imza tatbik edildikten sonra ç›k›fl sayfas› kopar›l›r
ve ATA Karnesi kapsam› eflyan›n yurt d›fl›na ç›k›fl›na izin verilir. Ancak, yurtta kalma süresi (uzat›lm›fl süreler dâhil)
afl›larak yurt d›fl› edilmek üzere ç›k›fl gümrü¤üne getirilen eflya için 4458 say›l› Gümrük Kanunu’nun 238. Maddesi
uyar›nca al›nmas› gereken cezan›n tahsil edildi¤inin veya ceza tutar›n›n teminata ba¤land›¤›n›n ya da eflyan›n CIF
k›ymeti karfl›l›¤› dövizin güvenceye ba¤land›¤›n›n anlafl›lmas› halinde eflyan›n yurt d›fl›na ç›kar›lmas›na müsaade
edilir.

Bir ATA Karnesi ayn› eflya için olmak kayd› ile geçerlilik süresi içinde dört farkl› geçici ithalât iflleminde kullan›labilir.
ATA Karnesiyle gelen eflyan›n serbest dolafl›ma girifli -Gümrük Yönetmeli¤i Madde 212- ATA Karnesiyle Türkiye
Gümrük Bölgesi d›fl›na geçici ihraç edildikten sonra yeniden ithal edilen serbest dolafl›mda bulunan eflyan›n serbest
dolafl›ma girifl ifllemleri ayn› ATA Karnesiyle yap›l›r. Bu durumda eflyan›n serbest dolafl›ma girifl ifllemlerini yapan
Gümrük ‹daresi;
a) ATA Karnesinin yeniden ithale iliflkin bölümünün A’dan G’ye kadar olan bölümündeki bilgilerinin do¤rulu¤unu 

kontrol etmek,
b) ATA Karnesinin yeniden ithale iliflkin H bölümünü doldurmak,
c) Yeniden ithal belgesini koparmak,
suretiyle ifllemleri tamamlar.

Ata Karnesi ‹fllemleri Genelge 2009/29 Maddesine göre;

21.03.2005 tarihli 25762 say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4 Seri No.’lu Gümrük Genel Tebli¤i'nin
(Geçici ‹thalat) 10. Maddesinin (a) ve (b) bentlerinde, “Girifl Gümrük ‹dareleri taraf›ndan ATA Karnesi kapsam› eflyan›n
geçici ithali esnas›nda Karne üzerinde belirtilen yurtta kalma süresi içerisinde, süre uzat›m› talebinde bulunulup
bulunulmad›¤› veya yeniden ihraç edilip edilmedi¤i ya da gümrükçe onaylanm›fl yeni bir ifllem veya kullan›ma tabi
tutulup tutulmad›¤› araflt›r›l›r. Yap›lan araflt›rma neticesinde Karnede belirtilen flartlar›n yerine getirilmedi¤inin anlafl›lmas›
halinde, afla¤›da belirtilen flekilde ifllem yap›l›r:



a) ATA Karnesi ile yurda geçici olarak ithal edilmesine karfl›n Karnede belirtilen yurtta kalma süresi içinde yurt d›fl›
edilmedi¤i ya da gümrükçe onaylanm›fl bir ifllem veya kullan›ma tâbi tutulmad›¤› anlafl›lan eflya için, Geçici Kabul
Belgelerine ‹liflkin Ek A'n›n 8/4. Maddesi uyar›nca kefil kurulufla, Karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren
1 (bir) y›l içerisinde tebligat yap›lmas› gerekir.

b) ‹lgili Gümrük ‹daresince, Geçici Kabul Belgelerine ‹liflkin Ek A'n›n 8/2. Maddesi uyar›nca Gümrük Vergileri ile
ithalâtta al›nan di¤er vergilerin %10 fazlas› hesaplanarak Karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir)
y›l içinde kefil kurulufla (TOBB - Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar› ve Ticaret Borsalar› Birli¤i) bu Tebli¤in
2 No.’lu ekinde yer alan örne¤e uygun yap›lan tebligatta, eflyan›n kanunî yurtta kalma suresi içerisinde yeniden ihraç
edildi¤ine veya ATA Karnesinin usulüne uygun olarak di¤er bir surette mükellefiyetten ibra olundu¤una dair delil
vermek hususunda talep tarihinden itibaren Geçici Kabul Belgelerine ‹liflkin Ek A'n›n 9/1-a Maddesi uyar›nca 6 (alt›)
ayl›k süre tan›r.”

c) Bu deliller talep tarihinden itibaren tan›nan 6 (alt›) ayl›k süre içinde verilmezse, teminat veren kurum, Gümrük
Vergileri ile ithalâtta al›nan di¤er vergileri süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde tebligatta bulunan
Gümrük ‹daresine derhal öder ya da teminat olarak yat›r›r.

d) Geçici Kabul Belgelerine ‹liflkin Ek A’n›n 9/1-c Maddesi uyar›nca, Gümrük Vergileri ile ithalâtta al›nan di¤er vergilerin
teminata ba¤land›¤› veya ödendi¤i tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde delil verilmesi halinde, teminat olarak yat›r›lan
veya ödenen tutar iade edilir. Aksi takdirde 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 56.
Maddesi çerçevesinde ifllem yap›l›r.

e) Gümrük ‹daresi, (b) ve (d) bentlerinde kefil kurulufla tan›nan süre içinde ödenmeyen Gümrük Vergileri ile ithalâtta
al›nan di¤er vergiler ile %10 fazlas›n› sürelerin bitim tarihinden itibaren (6 ay + 7 gün) en geç 7 (yedi) gün içinde 6183
say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun’un 54 ve müteakip maddeleri uyar›nca kefil kurulufltan
(Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar› ve Ticaret Borsalar› Birli¤i), Gümrük Kanunu’nun 207/b ve 238.
maddeleri uyar›nca Gümrük Vergilerinin 2 (iki) kat› para cezas› tutar› ile faizi ise karne hamilinden tahsil etmek üzere
gerekli ifllemleri yapar.

ATA Karnesine Üye Ülkeler Listesi

Almanya A.B.D. Andora Avustralya

Avusturya Belçika/Lüksemburg Beyaz Rusya Bulgaristan

Cebelitar›k Cezayir Çek Cumhuriyeti Danimarka

Fas Estonya Fransa Finlandiya

Fildifli Sahili Güney Afrika Cum. H›rvatistan Hindistan

Hollanda Hong Kong ‹ngiltere ‹spanya

‹srail ‹sveç ‹sviçre ‹ran

‹rlanda ‹zlanda ‹talya Japonya

Kanada K›br›s Kore Letonya

Litvanya Lübnan Macaristan Makedonya

Malezya Malta Mauritius Mo¤olistan

Norveç Polonya Portekiz Romanya

Rusya Federasyonu Senegal S›rbistan Singapur

Slovak Cumhuriyeti Slovenya Sri Lanka fiili

Tayland Tayvan Tunus Türkiye

Yeni Zelanda Yunanistan Çin Karada¤

Pakistan Ukrayna



Küresel ›s›nmaya ra¤men dört mevsimi bilen bir ülkeyiz. Mevsimler eskisi
gibi y›l› dörde bölmüyorsa da, öyle ya da böyle her mevsimle karfl›lafl›yoruz.
Dolay›s›yla mevsim dönümleri ve k›fl, bizi hasta etmek için kap›m›zda bekleyen
etkenler...

Hepimizin yataktan hafif a¤r›larla ve keyifsiz kalkt›¤›m›z, yak›n vakitte nezle
veya grip olaca¤›m›z›n sinyallerini ald›¤›m›z, so¤uk ve yorucu geçen bir günün

ard›ndan dinlenmeye ihtiyac›m›z oldu¤u anlar oluyor. Bu zamanlarda, k›fl çaylar› imdad›m›za yetifliyor. K›fl çaylar›,
do¤ru beslenmemiz ve bol C vitamini almam›z gereklili¤inin yan›nda lezzetli bir yard›mc›.

‹flte size k›fl›n içinizi ›s›tacak, yorgunlu¤unuzu alacak, keyfinizi yerine getirecek ve tamam›n› evde haz›rlayabilece¤iniz
k›fl çay› tarifleri... Hangisi kolay geliyorsa veya damak tad›n›za hangisi uygunsa aras›ndan seçebilirsiniz.
Afiyet olsun...

KIfiA ÖZEL ÇAY TAR‹FLER‹

K›fl›n içinizi ›s›tacak,
yorgunlu¤unuzu alacak,

keyfinizi yerine getirebilecek
ve tamam›n› evde

haz›rlayabilece¤iniz
k›fl çay› tarifleri...

1) Elmal› K›fl Çay›

Malzemeler:
• 1 adet orta boy elma
• 2 yemek kafl›¤› kuflburnu
• 1/4 limon
• 1 çay kafl›¤› tane karabiber
• 1 veya 2 adet küçük kök zencefil
• 1 çay kafl›¤› toz tarç›n
• 3 kupa s›cak su

Haz›rlan›fl›:
3 kupa  suyu kaynat›n. Bu esnada, elma kabuklar›n›
soyun ve limonlar› da dilimleyin. Su tamamen kaynay›nca
mümkünse porselen veya cam bir demlikte bekleyen
malzemelerin üzerine suyu ekleyip, 5-7 dakika süreyle
demlenmeye b›rak›n. Tatland›rmak için bal kullanabilirsiniz.

2) K›rm›z› K›fl Çay›

Malzemeler:
• 1 çay barda¤› kuflburnu
• 2 yemek kafl›¤› hibiskus
• 1 adet çubuk (kabuk) tarç›n
• 3-4 adet karanfil
• 1 tutam ›hlamur
• 2 su barda¤› su
• 2 yemek kafl›¤› bal
• Yar›m limon suyu

Haz›rlan›fl›:
Bal ve limon suyu d›fl›ndaki bütün malzemeyi birlikte
kaynatt›ktan sonra, haz›rlad›¤›n›z çay› fincanlara
paylaflt›rarak birer yemek kafl›¤› bal ekleyin. Limon ilavesini
serviste yap›n.

3) Okaliptüslü K›fl Çay›

Malzemeler:
• 50 gr ›hlamur
• 20 gr adaçay›
• 1 adet çubuk 

(kabuk) tarç›n
• 2 parça zencefil
• 5 adet karanfil
• 2 parça havl›can
• 50 gr kuflburnu
• 30 gr hibiskus
• 5 yaprak 

okaliptüs
• 10 tane papatya

Haz›rlan›fl›:
Kaynayan suyun içine, haz›rlad›¤›n›z kar›fl›m›n 1/5’ini at›p,
bir tafl›m kaynatarak 3 dakika demleyin. Tatland›rmak
için bal veya pekmez kullan›n.

4) Baharatl› K›fl Çay›

Malzemeler:
• Ceviz büyüklü¤ünde taze zencefil
• 6-7 karanfil tanesi
• 2 adet çubuk (kabuk) tarç›n
• 1 tutam kuru nane
• Bir tutam karabiber
• 1/2 muskat rendesi
• 1.5 su barda¤› su

Haz›rlan›fl›:
Tüm malzemeleri k›s›k ateflte 20 dakika kadar kaynat›n.
Süzüldükten sonra servis edilmeye haz›rd›r. Dile¤inize
göre tatland›rabilirsiniz.


