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TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ  

ŞEKERBANK T.A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
 

Bir tarafta Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1A,  Kağıthane – İstanbul 

adresinde mukim Şekerbank T.A.Ş. (Kısaca Banka olarak anılacaktır)  ile diğer tarafta Dış Ticaret 

Kompleksi B Blok 10. Kat, Sanayi Caddesi Yenibosna/ISTANBUL adresinde mukim TÜRKİYE 

İHRACATÇILAR MECLİSİ (kısaca TİM olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata 

varmışlardır.  

Bundan sonra TİM ve Şekerbank birlikte “Taraflar” ve her biri münferiden “Taraf” olarak anılacaktır.  

 

MADDE 1- TANIMLAR:  

Bu protokolde kullanılan;  

 Banka : Şekerbank T.A.Ş. 

 TİM :Türkiye ihracatçılar Meclisi'ni 

 Üye :TİM çatışı altındaki ihracatçı birliklerinin üyelerini 

 Kredi : Bankaca usul ve mevzuatı dahilinde açılması mümkün olan nakdi ve gayrinakdi 

kredileri ifade eder 

MADDE 2- KONU VE KAPSAM:  

İşbu Protokol, TİM üyelerinin nakdi ve gayri nakdi kredi ihtiyaçlarının Banka'nın kredi değerlendirme 

ve tahsis politikaları doğrultusunda değerlendirilerek karşılanması ve diğer Bankacılık hizmetlerinin 

BANKA tarafından sunulmasına ilişkin genel esasları düzenlemektedir. Tüm kredilerde öncelikli olarak 

Banka'nın Genel Kredi Sözleşmesi (GKS), Ticari Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ve Bankaca üyelere 

imzalattırılan sair sözleşmeler geçerli olacaktır.  

 

TİM çatısı altındaki ihracatçı birliklerinin üyesi olan firmaların Banka kaynaklarından nakdi ve 

gayrinakdi kredi talepleri; Bankaca yapılacak değerlendirmeler sonucunda, mali yapısında olumsuzluk 

bulunmaması ve yapılacak istihbarat sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması halinde 

Banka mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye alınacak olup, kredi kullandırımı her halükarda ve 

şartta Bankanın takdirinde olacaktır.  
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MADDE 3- KREDİ BAŞVURUSU:  
İşbu protokol çerçevesinde kredi talebinde bulunan Üye, faaliyette bulunduğu yerdeki en yakın Banka 

Şubesi'ne, Bankacılık mevzuatına uygun olarak Banka tarafından istenen gerekli belgeler ile 

başvuruda bulunabilecektir. Kredi başvuruları Banka tarafından Madde 2'de belirtildiği üzere; Genel 

Bankacılık mevzuatı, Bankacılık teamülleri, Banka mevzuatı ve kredi politikası esasları doğrultusunda 

değerlendirilecektir.  

 

MADDE 4- KREDİ TÜRLERİ VE GENEL HUSUSLAR:  
İşbu protokol ile Banka tarafından Üyelere spot kredi, rotatif kredi (BCH), Kredili Ticari Mevduat 

Hesabı (KMH), Taksitli Ticari Kredi (TTK), Şekerbank Bonus Business kredi kartı, Şekerbank Üreten 

Kart, ihracatın finansmanı amacıyla TL/döviz kredileri, Türk Eximbank kaynaklı krediler, gayrinakdi 

krediler, nakit yönetimi ürünleri, mevduat ve yatırım ürünleri, hazine ürünleri/opsiyon-swap-forward-

vob işlemleri ve sigorta ürünlerinin yanı sıra diğer bankacılık ürün ve hizmetleri sunulabilecektir, işbu 

protokol kapsamında TİM üyelerine kullandırılacak krediler ve uygulanacak faiz/komisyon oranları ile 

masraflara ve hangi koşullar altında geçerli olduğuna Ek-1'de yer verilmektedir. Banka'nın üyelere 

sundukları faiz oranları / komisyonlar / masraflar endikatif olup Banka'nın söz konusu 

oranlan/masrafları TİM'e önceden bildirmeksizin her zaman değiştirme hakkı saklıdır  

 

Kredi Türleri  

 

Üyelere Sunulacak Nakdi Krediler: 

Spot Kredi : Tahsis edilen kredinin tamamı bir defada kullandırılır, anapara ve faiz vade sonunda 

defaten geri ödenir.  

Rotatif kredi (BCH) : Belirlenen vade ve limit içinde kalınmak şartıyla üyelere, istedikleri zaman ve 

miktarda para çekme, istedikleri zaman ise riski sıfırlama ya da krediyi tamamıyla kapatma imkanı 

veren avans niteliğindeki kredidir. Kredinin faizi 3 aylık dönem sonlarında ödenir.  

Kredili Ticari Mevduat Hesabı (KMH) : Kısa vadeli, küçük montanlı nakit ihtiyacının karşılanması 

amacıyla, vadesiz mevduat hesabına tanımlanan kredi türüdür. KMH ile çek, fatura ve diğer düzenli 

ödemeler gecikme endişesi yaşamadan son ödeme gününde gerçekleştirilebilir.  

Taksitli Ticari Kredi : işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kısa, orta ya da uzun 

vadeli olarak sunulacak kredi, talep edilen kredi tutarının tamamı bir defada kullandırılır ve geri 

ödemeleri ise belirlenen vadeler içerisinde anapara+faiz+diğer kesintiler toplamından oluşan, eşit 

taksitler halinde geri ödenir.  

 

İhracatın Finansmanı Amacıyla Kullandırılan Krediler: ihracatın finansmanı için üyelere sunulacak 

ürünler;  

 

İhracat Kredisi (Döviz veya TL) : Üyelerin ihracatının finansmanı amacı ile azami 12 ay vadeli olarak 

kullandırılacaktır.  Spot,  Rotatif ve Taksitli Ticari Kredi olarak kullandırılmaktadır. 
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Türk Eximbank Kaynaklı Krediler ; Eximbank tarafından, ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten 

imalatçı firmalara, özellikle ihracata hazırlık dönemindeki finansman gereksinimlerinin piyasa 

şartlarından daha uygun oranlarda karşılanması amacıyla, belirli malların serbest dövizle kesin olarak 

ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılan ve Banka tarafından aracılık edilen Türk Lirası ve Döviz 

İhracat Kredisi türüdür,  

Üye’lere işletme sermayelerinin finansmanı için Eximbank SÖİK kredilerinde öncelik tanınacaktır. 

 

Eximbank’a Hitaben Düzenlenen Teminat Mektupları;  

Performans Kredisi, Eximbank tarafından firmalara doğrudan kullandırılan kısa vadeli ihracat 

kredilerinin teminatını teşkil etmek üzere firma lehine Türk Eximbank’a hitaben düzenlenen teminat 

mektuplarını ifade eden gayri nakdi kredilerdir. 

Eximbank Reeskont Kredisi – Aval Kredisi: Eximbank tarafından TCMB reeskontuna götürülmek üzere 

ihracatçı firmalar tarafından düzenlenen bonolara Banka tarafından verilen aval kredisidir. 

Eximbank Reeskont Kredisi - Devredilebilir Teminat Mektubu: Eximbank tarafından TCMB 

reeskontuna götürülmek üzere Banka tarafından ihracatçı firmalara verilen, Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası’na devredilmesini Banka’nın kabul ettiği kesin teminat mektuplarıdır. 

ihracat Akreditif İskontosu : Vadeli ihracat akreditifi tahtında yapılan yüklemeler karşılığında uygun 

ibrazın yapılması halinde akreditiflerinin iskonto edilmesi neticesinde, ilgili döviz cinsi karşılığı TL 

olarak kullandırılan kredidir, ithalatçının vadesinde ihracat bedelini ödemesiyle kredi riski tasfiye 

edilir.  

 

Gayri Nakdi Krediler: Üyelere gayrinakdi kredi olarak kullandırılabilecek ürünler;  

Teminat Mektupları : Banka’da mevcut limitleri ve teminat koşulları çerçevesinde üyelere taahhüt, 

mal alımı, bayilik amaçlı teminat mektubu kredisi kullandırılabilecektir.  

Akreditif : Üyelerin sight/görüldüğünde ödemeli, vadeli akreditif talepleri üye firmanın mevcut 

limitleri ve teminatları çerçevesinde; akreditif tutarı, vadesi, meri mevzuat ve uluslararası 

uygulamalara uygunluğu vb. şartlar Banka tarafından değerlendirilerek uygun bulunması akreditif 

kredisi kullandırılabilecektir.  

Diğer Krediler : Üyelerin yurtdışı kaynaklı yatırım amaçlı, makine alımı amaçlı veya işletme sermayesi 

finansmanı amaçlı kredi talepleri ve ülke kredileri işlem bazlı olarak değerlendirilecektir.  

 

Avantajlar: 

Üye firmaların Banka üzerinden kullandığı kredi tutarı kadar veya üstünde ihracat işlemi 

gerçekleştirmeleri durumunda EK’te detayı verilen “Şekerbank Hesaplı Dış Ticaret Paketi”ni 

kullanabileceklerdir.  
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MADDE 5- KREDİNİN TEMİNATI  
Kullandırılacak krediler, Banka'nın mer'i mevzuat ve hükümleri çerçevesinde teminatlandırılır. 

 

MADDE 6- KREDİNİN VADESİ  
Banka’ca belirlenen şartlar çerçevesinde ve Banka cari mevzuatı ile piyasa koşulları doğrultusunda, 

Üye’lerin talepleri de dikkate alınarak, Banka’ca tek başına ve serbestçe belirlenecektir. 

 

MADDE 7 - DİĞER BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERDE SUNULACAK 

AVANTAJLAR  
 

Ticari Kartlar:  

Üreten Kart :  Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran bankacılık işlemlerini tek bir platformda 

toplayan , hem business hem banka kartı özelliği taşıyan, böylece Türkiye’deki tüm bankaların ATM 

ve POS cihazlarında hem vadesiz hesabınıza ve kredili mevduat hesabınıza hem de business kredi 

kartınıza ulaşmayı sağlayan ticari kart ürünüdür.  

Üreten kart üzerinde bulunan kapalı devre limit ile TİM ve üyeleri arasında kartla üyelik ücreti 

ödemesine imkan veren bir yapı mevcuttur.  Talep edilmesi halinde Şeker Şirket adı verilen bu sistem 

kendi koşulları ve sözleşmesi ile TİM ve üyelerine sunulacaktır. 

Mevduat Ve Yatırım Ürünleri:  

Vadeli Döviz Mevduat Hesabı : Piyasa şartlarına göre günlük olarak belirlenen rekabetçi oranlar 

uygulanabilecektir.  

Birçok Para Birimli Hesap : Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro, Sterlin veya İsviçre Frangı döviz 

cinslerinde hesap açılabilen, hesap açarken seçtiğiniz döviz cinsleri arasında istediğiniz an günlük 

işleyen faizi kaybetmeden para birimini değiştirebileceğiniz vadeli mevduat ürünüdür. 

Vadesiz Altın Hesabı: Gram bazında hesaben altın alıp-satımına imkan veren bir tür vadesiz mevduat 

hesabıdır. 1 gram (1 XAU) ve katlan şeklinde altın alım satımında avantajlı kurlar uygulanabilecektir.  

Taahhütlü Kırık Vadeli Mevduat (TKVM) Hesabı: Asgari taahhüt tutarı üzerindeki fonlarını sürekli 

olarak bankalarda değerlendiren ve cari hesaplarında atıl kalan fonlarını, piyasadaki O/N veya kısa 

vadeli mevduat hesaplarına uygulanan anlaşmalı faiz oranları ile nemalandırmak isteyen üyelerin 

kullanabileceği bir mevduat hesabıdır. TKVM hesabı; TL, Euro ve USD para birimlerinden 

açılabilecektir. Minimum 32, maksimum 91 gün taahhüt süresi aralıklarında açılabilir. İlgili kurlarda 

açılacak TKVM hesaplarında üyeye avantajlı faiz oranları sunulacaktır.  

Tam Teminatlı Opsiyon (DCD): (Dual Currency Deposit) çift para birimli mevduattır. Beklentiler 

yönünde kur riski alınarak getirinin yükseltilmesi amacıyla kullanılan bir yapılandırılmış mevduat 

ürünüdür. Döviz opsiyonu ve teminat olarak alınan vadeli mevduat ürünlerinin bileşiminden oluşur. 

Üyenin herhangi bir para cinsinde, belirli bir vadede açılmış olan mevduatının ana parasını, üyenin 

belirlemiş olduğu bir vadeli kur/parite üzerinden alma veya satma hakkını Banka’ya sattığı, 

karşılığında da Banka’nın üyeye prim ödemesi yaptığı bir opsiyonlu mevduat işlemidir. 
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Hazine İşlemleri :  

Spot işlemler : Üye firmaların ihracat, ithalat ve her türlü spot USD, EUR, GBP,DKK, CHF, NOK, SEK, 

CAD, SAR, ZAR, AUD, JPY döviz alış-satış işlemleri için rekabetçi fiyatlama yapılacaktır.  

Türev Ürünler : Üye firmaların kur ve faiz dalgalanmaları ve/veya mal fiyatının yaratacağı muhtemel 

riskleri azaltmaları ve/veya koruma sağlamak amacıyla avantajlı forward, opsiyon, swap vb. hazine 

ürünleri fiyatlanacaktır. Söz konusu hazine türev ürünler ile ilgili olanak firmaların işlem hacimleri ve 

mevcut kredileri kapsamında ilgili sözleşmeler alınarak hazine işlem limitleri tahsis edilebilecektir. 

Söz konuşu limitler, Bankanın genel kredi politikası kapsamında değerlendirilecek olup üyelerin 

faaliyeti, dış ticaret hacmi, döviz cinsi nakit akışı, Banka’daki mevcut diğer kredi ürünleri gibi 

unsurların gerektirdiği teminat oranlarının sağlanması suretiyle kullanılabilecektir Teminat oranı, 

vade, para birimi/döviz cinsi, ilgili para birimi/döviz cinsi volatilitesine, piyasa koşullarına ve işlem 

vadesine, işlem türüne bağlı olarak değişebilmektedir, işleyiş dahilinde ihracata bağlı türev piyasalara 

yönelik işlem talebinde bulunan üyeler ihracat bedellerini Şekerbank üzerinden 

gerçekleştireceklerdir.  

 

Sigorta Ürünleri: Aegon Emeklilik ve Hayat A Ş.,ve SBN Sigorta A.Ş yetkili acentesi olarak faaliyet 

gösteren Banka, sigorta ihtiyaçları için hizmet vermeye devam edecektir. Üyelerinin; nakliyat, işyeri, 

yangın gibi elementer poliçeleri yanı sıra hayat-kredi hayat gibi hayat sigortası taleplerine ilişkin bilgi 

akışını sağlayacaktır. 

Yurtdışı Toplu Döviz transfer İşlemler:  Üye firmaların aynı gün içerisinde 5 ve üzeri yurtdışı transfer 

işlemleri  hızlı bir şekilde Banka komisyonu alınmadan yapılacaktır.  

Türkiye’de ilk Dış Ticaret Danışmanlığı, Dış Ticaret konusunda yeterli deneyim ve teknik bilgiye sahip 

olmayan Üye’lere Banka uzman kadrosu ile danışmanlık hizmeti verecektir. Bu hizmet kapsamında 

destek ve yardım almak isteyen üyeler, 444 00 29 no'lu hattan, 

disticaretdanismani@sekerbank.com.tr e-mail adresinden, 0 216 453 20 56 no'lu faks numarasından 

Banka’ya ulaşabileceklerdir. (Ek -2) 

 

MADDE 8 - DİĞER HUSUSLAR  
Protokolün 2., 3., 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Banka mevzuatı ve değerlendirme yöntemlerine, 

teamüllerine, Banka kredi politikası ve diğer uygulamalarına TİM müdahil olmadığı gibi, TİM 

üyelerinin işbu protokol çerçevesinde belirlenmiş Banka hizmetlerinden yararlanması sonucu ortaya 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda TİM taraf olarak gösterilemez. Üyelerden veya üçüncü kişilerden bu 

kapsamda gelecek başvuru, istek veya tazminat taleplerinin muhatabı Banka olacaktır.  

İşbu sözleşmede TİM üyelerine özel düzenlenen avantaj hükümlerinde, fiyat ve oranlarında değişen  

piyasa koşulları ve banka politikalarının gereği olarak Banka tarafından tek taraflı değişiklik  

yapılabileceğini TİM Kabul beyan taahhüt eder. Yapılan değişiklikler Banka tarafından TİM'e  

bildirilecektir.  

işbu protokol kapsamında, TİM üyelerine kredi, ürün, indirim vb. şekilde verilecek herhangi bir hizmet 

sonucunda işbirliği süresi sonunda toplam olarak veya bireysel olarak her bir işlem bazında herhangi  

mailto:disticaretdanismani@sekerbank.com.tr
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bir şekilde Banka'nın uğrayabileceği zararlar, hiçbir şart altında TİM'e rücu edilemez. TİM hiçbir 

şekilde işbu protokol ile üyelerinin Banka ile girecekleri ticari ilişkilerdeki edimlerini garanti 

etmemektedir. 

Taraflar işbu protokol nedeniyle aralarında çıkacak her türlü anlaşmazlıkta, BANKA’nın defterlerinin; 

muhasebe, bilgisayar, mikrofilm, mikrofiş, ses, görüntü ve sair kayıtlarının ve belgelerinin esas 

alınacağını, bunların (teyit edilmiş olsun veya olmasın) kesin delil teşkil ettiğini, bunlardaki kayıtlara 

herhangi bir nedenle itiraz etmeyeceklerini ve bunların içeriğini ve doğruluğunu kabul ettiklerini; 

Banka’ya karşı tüm haklarından peşinen feragat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

Taraflar, bu protokolün uygulanmasında karşılaşabilecekleri sorunları karşılıklı iyi niyet esasına  

dayanarak çözümlemeyi ve gerektiğinde karşılıklı yazılı mutabakatla protokolde değişiklik ve ekler  

yapmayı kabul eder. Taraflar arasında bu protokol nedeni ile doğacak her türlü ihtilaflar halinde 

İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. 

İşbu protokol ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için tarafların yazılı adresleri 

yasal ikametgah olarak belirlenmiştir. Taraflar, bu adreslerdeki vaki değişiklikleri diğer tarafa yazılı 

olarak bildirmedikleri taktirde, eski adreslerine yapılacak tebligatların yasal, geçerli, usulüne uygun ve 

kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.  

İşbu protokol imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer. Protokol hükümleri imza  

tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir. Geçerlilik süresinin son gününün bitiminde  

hiçbir ihtar ve  ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Taraflardan her biri  

herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu protokolü süresi dolmadan,  

sadece 7 gün öncesinden karşı tarafa bildirim yapmak kaydıyla tek taraflı olarak feshedebilir.  

İşbu protokol toplam 8  (sekiz) maddeden ibaret olup 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca 

okunarak içeriğinin iradelerine uygunluğunun teyidini takiben __  / __ / _____ tarihinde düzenlenerek 

taraflarca imzalanmıştır. 

 

 

Şekerbank T.A.Ş.     Türkiye İhracatçılar Meclisi  
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EK 1:  

Şekerbank T.A.Ş. - Türkiye İhracatçılar Meclisi İşbirliği Kapsamında  

Kullandırılacak Kredilere Uygulanacak Faiz Oranları - Komisyonlar  

 

100.000 USD* - 500.000 USD* arası krediler için  

Kredi Türü 
Para 

Birimi 
Protokol Kapsamında 

Önerilen Faiz Oranı 
Referans Faiz Oranı 

Rotatif kredi (BCH) 

TL 17,50 19,00 

USD 6,00 7,00 

EUR 4,00 5,00 

Taksitli Ticari Kredi ** 

TL 18,50 19,50 

USD 6,50 7,50 

EUR 4,50 5,50 

Spot Kredi (20-180 gün) 

TL 17,50 19,00 

USD 6,00 7,00 

EUR 5,00 6,00 

*Amerikan Dolan Ve/veya Muadili TL/EUR 

** Maksimum 24 ay vadeye kadar geçerlidir. 

 

Banka'nın üyelere sundukları faiz ve komisyon oranları/masraflar endikatif olup uygulanacak gerçek 

fiyatlama Üye’nin kredi derecelendirme notuna ve Bankamıza verimliliğine göre değişebilecektir. 

Banka'nın söz konusu oranlan/masrafları TİM'e önceden bildirmeksizin her zaman değiştirme hakkı  

saklıdır.  

 

Üyelerin işbu protokol kapsamında, nakdi ve gayri nakdi kredi kullanarak avantajlardan 

yararlanabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir:  

 Minimum 50,000 USD (Amerikan dolan) ve muadili diğer döviz cinslerinden kredi  

kullandırımı olması,  

 Kullandırılacak kredilerin karşılığı olan kredi anapara ve faiz  

tutarı toplamı kadar ihracat bedellerinin Banka'ya gelmesi;  

 Banka ürünlerinden (Gümrük Vergi ödemesi, ödeme Çeki, Tahsil Çeki, TL/YP Çek Karnesi,  

KTH, Otomatik Fatura ödemesi, Vergi/SGK ödemesi, Vadeli Mevduat, DBS  

Ana firma/Bayi. Toplu ödeme Sistem (TÖS), Hazine ve Yatırım Ürünleri  

(Forward/Opsiyon, Döviz Swap, Yatırım Fonu) Dış Ticaret, Şekerbank Internet  

Bankacılığı, Maaş Ödemeleri, Şekerbank Bonus Business, Şekerbank Üreten Kart,  

Sigorta/Bireysel Emeklilik Ürünleri) olmak üzere en az 3 adedini kullanıyor olması veya 3 ay 

içerisinde aktif olarak kullanır hale getirilmesi gerekmektedir.  

 500.000 USD üzerindeki krediler için bankanın belirleyeceği ve müşteri ile mutabık kalınan  

kredi fiyatlamaları geçerlidir.   İhracatın finansmanı amacı ile kullandırılacak kredilerde ihracat 

taahhüdü doğmaktadır.   
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EK-2  

“Şekerbank Hesaplı Dış Ticaret Paketi” 

Üye firmaların Banka üzerinden kullandığı kredi tutarı kadar veya üstünde ihracat işlemi 

gerçekleştirmeleri durumunda Şekerbank’tan ücretsiz vesaik hazırlama danışmanlığı alacaktır. 

Bunun yanında aşağıda detayı verilen “Şekerbank Hesaplı Dış Ticaret Paketi”ni 500TL + BSMV bedelle 

satın alıp aşağıdaki bankacılık işlemlerini 12 ay boyunca ücretsiz gerçekleştirebileceklerdir. Her 

100.000 USD İhracat bedeli için paket fiyatında %10 indirim uygulanacaktır. 

İşlem Grubu İşlem Türü Muafiyete Dahil Adet 
/ Süre 

Hesap İşletim Ücreti Hesap İşletim Ücreti 1 yıl 

Para Transferleri Havale 80 

EFT 40 

Çek İşlemleri Çek Defteri* 4 

Çek Tahsilatı Masrafsız 

Kart İşlemleri Üreten Kart / Business Card Yılık Kart Ücreti 1 yıl 

Diğer  İhracat, İthalat işlemlerine özel faiz ve komisyon avantajı İşlem bazında 

Swift işlemlerine özel faiz ve komisyon avantajı İşlem bazında 

Dış Ticaret Evrak Hazırlama Desteği Hizmeti İşlem bazında 

* Çek Defteri ücret muafiyetine Değerli Kağıt Bedeli (vergi) dahil değildir. 
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Ayrıca aşağıdaki tabloda belirtilen dış ticaret işlemlerinde %50 daha az masraf ödeyeceklerdir. Bazı 

belirtilen kalemler ise masrafsız olarak düzenlenmiştir. 

 Kredili İşlemler 

Protokol Kapsamında 

Önerilen Masraf 

Tutarı* 

Referans 

Masraf Tutarı* 

AKREDİTİF KREDİSİ 

Mektup başına alınacak masraf Masrafsız 75 TL 

KABUL / AVAL KREDİSİ 

Mektup başına alınacak Masraf 100 TL 200 TL 

YURTDIŞI GARANTİLER 

Mektup başına alınacak Masraf 100 TL 200 TL 

EXİMBANK GAYRİNAKDİ KREDİ ÜRÜNLERİ ( PERFORMANS, S.Ö.REESKONT (AVAL), İHR.FİN.ARACILIK VE 
İSKONTO KREDİLERİ ) 

Mektup başına alınacak Masraf 100 TL 200 TL 

 

Diğer Dış Ticaret İşlemleri 

Protokol Kapsamında 

Önerilen Masraf 

Tutarı* 

Referans 

Masraf Oranı 

veya min. 

Tutarı * 

İHRACAT 

Akreditif / Vesaik / KK Vesaik Mukabili İhracat Dosya Masrafı % 0,25 % 0,50 

Tahsil Vesaikinin Bedelsiz Teslimi/İadesi  % 0,25 % 0,50 

Akreditif İhbarı Masrafsız 75 TL 

Özel Fatura İşlemleri (Dosya başına)  % 0,25 % 0,50 

İHRACAT 

Akreditif / Vesaik / KK Vesaik Mukabili vb. İthalat Dosya 
Masrafı 

0,25% 0,50% 

İthalat Vesaikinin İadesi 0,25% 0,50% 

Akreditif /Vesaik / KK Vesaik Mukabili İthalat Transferlerinde 
(Swift ücreti dahil) -  5000 ve altı için 

0,50% 1,00% 

Akreditif /Vesaik / KK Vesaik Mukabili İthalat Transferlerinde 
(Swift ücreti dahil) -  5000 üstü için 

0,25% 0,50% 

İHRACAT   

Yurtdışına keşide edilen çekilen / Yurtdışı Banka Çekleri    

Çek tahsile alındığında ## % 0,25 % 0,50 

Çek iadesi halinde ## % 0,25 % 0,50 

 (*) Tüm değerlere BSMV eklenecektir. 

 

 


