
 

 

 

 

İHRACAT OPERASYON SÜRECİ 
 

 

 
 

 Değerli iş ortağımız bu doküman sizlere ihracat sürecini özet olarak 

anlatmak amacı ile hazırlanmıştır. 

 

➢ Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıt amacı ile göndermiş olduğunuz 

belgelere istinaden gümrük kaydınız müşavirliğimiz tarafından yapılır. 

 

➢ Ihracatınızı gerçekleştirebilmeniz için ihracatçı birliklerine üye olmanız 

gerekmektedir. Bu üyelik ürünlerinizin sınıfına veya bağlı bulunduğunuz 

bölgeye göre yapılır. Örneğin tekstil ürünü ihraç edilecekse İTKİB’e üyelik 

yaptırmanız gerekir. Bu sayede ilgili ihracatçı birliklerinin yardımlarından 

ve desteklerinden faydalanabilir, faaliyet alanınızdaki birçok fuar ve 

seminerlere katılabilirsiniz. Üyelik işlemini de Müşavirliğimiz sizin adınıza 

yapmaktadır. 

 

➢ İlgili ihracatçı birliğine ilk üyelikte 200 TL ve sonrasında her yıl 100 TL 

aidat  ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan ihracat işlemleriniz 

başladığında her ihracatınız da toplam fatura tutarınızın % 001 oranında 
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ödeme tahsil edilir. Örneğin 10.000 USD’lik bir ihracatınız var bu ihracat 

için ihracatçı birliğinize 10 USD x 3,56 TL kur= 35,6 TL kadar ödeme 

yaparsınız.  Bu ödemeyi Müşavirliğimiz sizin adınıza yapacaktır. Daha 

sonrasında size dekont olarak gönderecektir. 

 

➢ Artık gümrük ve birlik kaydınız yapıldı ve ihracat yapmaya hazırsınız. 

 

➢ Proforma faturanızı Müşavirliğimizdeki ilgili müşteri temsilcimize 

göndermeniz akabinde, müşavirliğimizin uzman kadrosu tarafından 

eşyanızın niteliklerine göre Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu tespit 

edilecek ve müşteri temsilciniz tarafından sizlere eşyanızın Gümrük Tarife 

İstatistik Pozisyonunun ne izinler istediğini, hangi belgeleri temin etmeniz 

gerektiğini, bu belgelerin yasal olarak hangi bilgileri içermesi gerektiğini 

bildirecektir. 

 

➢ Eşyalarınızın ihracatı için anlaşmış olduğunuz bir nakliye firmanız varsa 

müşavirliğimiz bu firma ile iletişime geçecek ve evraklarınızı temin 

edecektir. 

 

➢ Uygun fiyatlı nakliye bedelleri için de Müşavirliğimizden fiyat teklifi 

alınabilir. 

 

➢ Yükleme bilgileri kapsamında nakliyeci firmanız rezervasyonunuzu yapar 

ve müşavirliğimizi bilgilendirir. 

 

➢ Verilen bilgi ve belgeler kapsamında beyannameniz yazılır, gerekli dolaşım 

ve menşe belgeleri  hazırlanır ve belgeleriniz nakliye şirketine teslim edilir. 

 

➢ Nakliye şirketiniz ilgili gümrük beyannamesini gümrüğüne göre Hava yolu, 

Kara yolu, Deniz yolu, Demir yolu gibi taşıma şekline göre işleme alır. 

Örneğin kara yolunda (CMR)T1,T2 veya Tır karnesine bağlar ve yurt dışı 

eder. Hava yolunda ve deniz yolunda (AWB,Bill Of Lading)konşimentoya 

bağlar ve yurt dışı eder. Demir yolun da (CIM) Hamule senedine bağlar ve 

yurt dışı eder.   

 

➢ Daha sonra mallar yurt dışına teslim olur ve beraberin de giden evraklarla 

ithalatçı firma tarafından ithalatı yapılarak teslim alınır. İhracat işleminiz 

gerçekleşmiş olur. 

 

➢ Eşyanız Türkiye sınır gümrüğünden çıktıktan sonra vedop kapaması 

yapılır. bu kapamadan sonra vergi dairenizden vergi iadenizi alabilirsiniz. 

 

➢ Müşavirliğimizce gerçekleştirilen işlemlere ilişkin belgeler firmanıza iletilir. 


